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Să spunem 
lucrurilor 
pe nume (III) 

Sondajele, despre care am vor-
bit data trecută, revelează nu atât 
opiniile maselor, cât existența în-
săși a fenomenului de „masă“. O 
anchetă la care ar participa o mie 
de oameni de cultură ar oferi o mie 
de răspunsuri diferite și nuanțate 
la fiecare întrebare. O mie de oa-
meni intervievați la nimereală pe 
stradă vor emite maxim două-trei 
opinii generale, divergente sau nu, 
la același subiect. Păreri marcate 
de stereotipuri, clișee, locuri comu-
ne, moștenite din familie, deprinse 
de la semeni sau dobândite de la 
mijloacele de informare care, deloc 
întâmplător, sunt și ele „în masă“.

Adrian CIUBOTARU
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A c t u a l i t a t e

Sărbători Pascale 
în familie: 
pe cine așteaptă 
moldovenii 
de Paști
Sărbătorile Pascale sunt fără cadouri, lucruri 
comerciale sau tradiții împrumutate. Oamenii 
așteaptă Învierea Domnului Iisus Hristos cu 
gânduri bune, de împăcare și de bucurie. Vor 
merge la biserică pentru a lua lumină și a sfinți 
cozonacul, iar duminică se vor așeza la masă cu 
familia.

S a t i r ă  ș i  u m o r

Sulițe epigramatice 
de Sfântul Gheorghe

20 

Epigrame de autori cu același nume

LA MEDIC
La medic mergi ca la oracol...
Ieşind de-acolo poţi să speri,
Că nu mai ai nici un obstacol
Spre lumea fără de dureri!

George Corbu

Hristos 
a înviat!

Pace vouă!

Comuna Bîșiv, regiunea Kiev, distrusă în urma invaziei ruse în Ucraina
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Sărbători Pascale în familie: 
pe cine așteaptă moldovenii de Paști

Moldovenii vor plăti pentru 
masa de Paști mai mult, pentru 
că toate sunt mai scumpe în anul 
2022. „Anul acesta e mai greu, 
e mai scump, dar ce să facem? 
Mergem înainte. Nu mă gândesc 
să merg înapoi. Și la copii le spun 
să fie puternici”, spune o femeie 
pe care am întâlnit-o lângă Pia-
ța Centrală din Chișinău. Făcea 
cumpărăturile de Paști. 

Dintr-o pensie de două mii de 
lei e greu să pregătești masa de 
Paști. „Din ce avem din aceea o să 
facem pască și ouă. Acum e scump 
tot. Orice e scump. Din 2000 de 
lei nu îți mai ajunge să cumperi 
bunurile lumii”, menționează o 
femeie din Ratuș, Criuleni.

„Acasă am păsări, 
ouă, legume, carne etc. 
Am tăiat porcul”

Tot pe strada Columna din 
Chișinău, acolo unde țăranii își 
vând produsele agroalimenta-
re, Claudia din satul Drăgușenii 
Noi, r-l Hâncești, îmi spune că 
face Paștele împreună cu feciorii 
săi. Fiica sa e plecată în Italia. 
Claudia povestește că în acest an 
Paștele va fi altfel deoarece i-au 
decedat oameni apropiați. „Avem 

doi morți în sat: una e verișoara 
mea, iar alta e cumătra. Nu sunt 
bune bolile, dar trebuie să ne în-
tărim și să mergem înainte”, zice 
optimistă Claudia. 

Femeia, în vârstă de 67 de 
ani, are acasă de toate. „Acasă 
am păsări, ouă, legume, carne 
etc. Am tăiat porcul. De Paști 
fac răcituri, pârjoale, cârnăciori. 
Avem porumb și semințe de floa-
rea-soarelui din care facem ulei. 
Mai ținem și porci. Am muncit de 
mici. Părinții ne-au pus la muncă 
să aflăm cum se face banul ca să-l 
știm a prețui”, povestește Claudia. 
Femeia a venit la piață să vândă 
ouă, miez de nuci, borș acru și 
verdețuri. Zece ouă costă 30 de 
lei, iar un kilogram de miez de 
nuci – 120 de lei.  

E forfotă mare lângă Piața 
Centrală. La ora când am mers 
să realizez acest reportaj, țăranii 
aproape că au vândut tot ce-au 
avut de casă. Pe ici, colea mai 
erau frunze de viță-de-vie, bulbi 
de flori, miez de nuci și verdețuri. 
Eufrosinia din satul Horești, r-l 
Ialoveni, va sărbători Paștele îm-
preună cu familia fiului său. A ve-
nit la piață cu ouă și varză murată. 
A dat totul până la ora 12:00. Mai 
avea câteva frunze de viță-de-vie. 
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Tatiana Blizneak (27 de ani) surprinsă alăptând în metroul din Kiev. Prototip și icoană în altarul unei biserici catolice din Napoli

Sărbătorile Pascale sunt fără cadouri, 
lucruri comerciale sau tradiții 
împrumutate. Oamenii aşteaptă Învierea 
Domnului Iisus Hristos cu gânduri bune, 

de împăcare şi de bucurie. Vor merge la biserică 
pentru a lua lumină şi a sfinți cozonacul, iar 
duminică se vor aşeza la masă cu familia.

Îmi spune că e la dietă, mănâncă 
doar fiert, și nu va găti bucatele 
tradiționale de Paști. 

„Ne alungă de peste tot”

Alături, o femeie susține că 
vrea „să fie pace în țară”. E din 
satul Măgdăcești, r-l Criuleni. Are 
cinci copii. Vinde fasole, adjică și 
verdețuri. Aceasta e supărată că 
poliția le interzice țăranilor să-și 
vândă marfa pe trotuar. „Noi sun-
tem fugăriți de poliție. Nu ne lasă 
să vindem producția de casă. Nu 
ne ajung bani să lucrăm pământul, 
dar ei ne fugăresc dintr-o parte în 
alta. Să facă loc în piață pentru 
țăranul care-și vinde marfa: să 
poate vinde vin și tot ce are pe 
lângă casă: carne, brânză. În piață 
nu ne dau voie pentru că au hală 

de brânză, hală de carne. Nu ne 
putem despărți în trei-patru părți. 
Cer taxe de la noi și ne pun în 
locuri că nu ne vede nimeni. Lo-
curile bune sunt luate. Ne e foarte 
greu că ne alungă de peste tot”, 
explică femeia. 

Vecina acesteia, care vinde și 
ea ce are pe lângă casă, intervine 
în discuția noastră și adaugă: „În 
Piața Centrală îs precupeții care 
cumpără și vând cu trei prețuri 
mai mult. Noi venim cu tot felul 
câte oleacă și suntem fugăriți”.  

Intru în Piața Centrală. Carnea 
și brânza de oi e la mare căutare 
printre cumpărători. Toți se pre-
gătesc de Paști. Unii vor pleca de 
Paști în satul de baștină, iar alții 
își vor aduce părinții la Chișinău, 
unde vor sărbători Învierea Dom-
nului. 

„De Paşti, la Măgdăceşti 
nu se fac sarmale”

Moldovenii mai păstrează tra-
dițiile de Paști. Bunăoară, în satul 
Măgdăcești, r-l Criuleni, la masa 
de sărbătoare se așază înainte 
de cântatul cocoșilor, imediat de 
cum se vine de la sfințit pasca de 
la biserică. „La noi în sat, când 
vine soțul cu pasca de la sfințit, 
copiii vin la noi dis-de-dimineață, 
până la cântatul cocoșilor, nu mai 
târziu”, povestește o femeie care 
e precupeață. Cumpără brânză de 
vaci de la țărani și o vinde în hala 
de lactate și brânzeturi din Piața 
Centrală. Femeia îmi spune că, 
de Paști, la Măgdăcești nu se fac 
sarmale. Acestea se fac de Paștele 
Blajinilor. 

Intru într-o hală de carne (sunt 
trei în Piața Centrală). O precu-
peață spune că de Paști va veni 
mama ei la Chișinău, iar ulterior 
vor pleca în satul Gârbova, r-l 
Ocnița – de Paștele Blajinilor. 
„Paștele e sărbătoare de fami-
lie. Pregătim tradiționalul miel 
la cuptor și salată. Așteptăm să 
sărbătorim împreună cu nepoții 
și copiii. De Paști ne vom ruga 
Domnului pentru un an fericit!”, 
precizează femeia. 

O cumpărătoare este interesa-
tă de șorici pentru răcituri și de 
carnea de iepure pentru a pregă-
ti tradiționala friptură de Paști. 
Aceasta va pleca acasă la părinți, 
undeva în raionul Telenești, unde 
tradițional e mielul de Paști. 

Natalia MUNTEANU
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Ion Negrei: „Odnostalko ar saluta 
și războiul pe teritoriul nostru”

Vladimir Odnostalko i s-a plâns 
lui Vladimir Soloviov că guver-
narea de la Chișinău a interzis 
panglica Sfântul Gheorghe ca 
simbol al războiului. Potrivit lui, 
această panglică ar fi un simbol 
al „victoriei asupra fascismului”. 

„Veșnică rușine deputaților 
care au interzis semnul Victoriei, 
panglica „Sf. Gheorghe” pe terito-
riul Republicii Moldova. De acum 
încolo, confecționarea, păstrarea 
și purtarea acesteia poate fi pena-
lizată, inclusiv supusă amenzii de 
până la 450 de Euro. Președinta 
Maia Sandu  nu are nimic sfânt. 
Ca și întreaga guvernare, ea nu 
asociază marele război pentru 
apărarea patriei cu victoria po-
porului moldovenesc”, s-a plâns 
Odnostalko lui Soloviov.

În cadrul aceleiași emisiuni, 
deputatul BCS (Fracțiunea par-
lamentară a Blocului Electoral 
al Comuniștilor și Socialiștilor) 
susține că actualii guvernanți 
ar fi controlați din exterior, din 
moment ce au cetățenie română, 

sugerând că aceștia și-ar dori 
desființarea Republicii Moldova.

„Și eu sunt ucrainean”

„Ei nu văd această țară ca pe un 
stat, nu o văd ca pe un teritoriu, 
uitați-vă la ei ce fac – anulează is-
toria noastră, ne strică relațiile cu 
partenerul strategic al poporului 
moldovenesc. 100 de mii de mol-
doveni au murit în marele război 
pentru apărarea patriei, dar de ei 
nimeni nu-și aduce aminte astăzi. 
Însă pentru noi ei sunt simbolul 
bărbăției și al curajului, pentru că 
ei au murit în lupta contra fascis-
mului. Erau moldoveni și noi ținem 
minte bine”, a mai spus Odnostalko.

Deși a declarat că iubește 
ucrainenii, fiind de fapt chiar 
el ucrainean, Odnostalko a cri-
ticat guvernarea pentru că, îm-
prumutându-se în afară, acordă 
refugiaților un ajutor prea mare, 
în detrimentul populației și așa 
sărace a RM.

Un alt subiect discutat în ca-
drul interviului a fost prețul la gaz 
și datoriile față de SA „Gazprom”. 

„Din păcate, guvernarea noas-
tră se comportă de parcă datoria 
de 700 de milioane nu ar exista, 
și nu ei ar fi semnat acel protocol, 
deși Guvernul și-a asumat în fața 
Gazprom-ului obligația de a reali-
za auditul. Ei cred că războiul va 
anula totul. Nu va anula nimic. 
Ei mizează pe suportul europe-

„Specularea victoriei din 1945 pentru a promova, astăzi, o agresiune militară împotriva Ucrainei este o ofensă adusă 
memoriei părinților și bunicilor noștri, care și-au dat viața pentru ca noi să putem trăi în pace. Datoria noastră era să 
păstrăm această pace, dar, din păcate, nu am reușit.
Războiul din nou bate la ușile noastre. Și războiul nu vine doar din afară. Războiul începe în noi. Războiul începe din 
intoleranță și neînțelegere, din resentiment și ură.”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu
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nilor, dar Europa nu-i va ajuta. 
Toate aceste nenumărate vizite 
ale premierilor, miniștrilor de 
externe ai țărilor europene sunt 
fără rezultat”, a acuzat deputatul.

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a întrebat istorici și analiști 
politici cum comentează inter-
venția lui Vladimir Odnostalko 
la emisiunea de pe Telegram a 
killer-ului mediatic al lui Putin, 
Vladimir Soloviov.

„Să vă spun direct 
sau să înconjor?”

Istoricul Sergiu Mustață ne-a 
răspuns franc: „Să vă spun direct 
sau să înconjor? Afară de faptul că 
un om normal, care se consideră 
cetățean al statului, nu ar spu-
ne așa ceva, mi se pare o trădare 
clară de Patrie, de orice, și merită 
aplicat Codul penal la adresa lui, 
chiar dacă e deputat”. 

Igor Munteanu, ex-deputat, 
ex-ambasador al RM în SUA, a 
opinat pentru „Gazeta de Chiși-
nău” că gestul lui Odnostalko era 
previzibil. 

„Era și de așteptat, pentru că 
acest personaj pune o pată uri-
așă pe imaginea Parlamentului 
Republicii Moldova și este pur 
și simplu un mercenar, care își 
utilizează accesul (coridorul) de 
comunicare cu posturile de stat 
rusești, ca să denigreze Republica 
Moldova și pe cetățenii săi sau să 
se asocieze unor narative extrem 
de negative statului agresor. Od-
nostalko este un personaj odios 
care își demonstrează calitatea 
de dușman”.

„El ar saluta şi războiul 
pe teritoriul nostru”

Istoricul Ion Negrei crede că 
este „o manifestare deschisă a 
coloanei a cincea din Republica 
Moldova care este foarte bine 
plasată la cel mai înalt nivel în 

Parlament. Tocmai reprezentan-
tul poporului, care este deputatul 
Odnostalko, vine cu mesajul unei 
alte țări, cu propaganda războiului 
nu doar în Ucraina, dar și la noi. El 
ar saluta și războiul pe teritoriul 
nostru, iată care este gravitatea 
intervenției sale”. 

„Autoritățile statului 
Republica Moldova 
ar trebui, cel puțin, 
să poarte o discuție
 cu domnul Odnostalko”

Analistul politic Ion Tăbârță 
ne-a declarat: „Este o intervenție a 
unui propagandist rus pe teritoriul 
Republicii Moldova. Prin ceea ce 
declară el nu promovează interesele 
naționale ale Republicii Moldova, 
ci se referă la interesele naționale 
ale Federației Ruse. Interese agre-
sive, cu foarte multă fobie, cu tot 
ce este prorus. Sunt niște declarații 
scandaloase și cred că autoritățile 
statului Republica Moldova ar tre-
bui, cel puțin, să poarte o discuție 
cu domnul Odnostalko, pentru că 
această declarație a lui subminează 
sistemul politic din Republica Mol-
dova și, în general, ordinea consti-
tuțională care este la Chișinău. În 
cazul dat, el face jocurile Rusiei și 
vedem că el nici pe departe, în ceea 
ce declară Soloviov, nu încearcă să 
apere poziția RM, dimpotrivă, el 
alimentează acțiunile agresive și 
virulente ale Federației Ruse față 
de statul nostru”. 

Comentatorul politic Anatol 
Țăranu, ex-ambasador, ex-depu-
tat, a opinat că: „este o interven-
ție a reprezentantului unui partid 
prorus care se gândește mai puțin 
la interesele Republicii Moldova. 
Aceasta este esența adresării lui 
Odnostalko către unul dintre cei 
mai odioși propagandiști ruși”.  

Procurorii s-au autosesizat

După mediatizarea acestui in-

terviu, procurorii s-au autosesizat 
și vor fi investiga declarațiile de-
putatului din perspectiva artico-
lului 346 din Codul penal, scrie 
stopfals.md. 

Emil Gaitur, purtător de cuvânt 
al Procuraturii pentru Combate-
rea Criminalității Organizate și 
Cauze Speciale, a precizat pentru 
portalul Stopfals.md că procurorii 
s-au autosesizat din oficiu și vor 
investiga inclusiv toate acțiuni-
le intenționate îndreptate spre 
ațâțarea vrajbei, diferențierii sau 
dezbinării – ilegalități prevăzute 
la articolul 346 din Codul penal.

Conform legii, acțiunile intenți-
onate, îndemnurile publice, inclu-
siv prin intermediul mass-media, 
scrise și electronice, îndreptate spre 
ațâțarea vrajbei, diferențierii sau 
dezbinării naționale, etnice, rasiale 
sau religioase, spre înjosirea onoa-
rei și demnității naționale, precum 
și limitarea, directă sau indirectă, a 
drepturilor ori stabilirea de avan-
taje, directe sau indirecte, cetățe-
nilor în funcție de apartenența lor 
națională, etnică, rasială sau reli-
gioasă, se pedepsesc cu amendă în 
mărime de până la 600 de unități 
convenționale (30.000 de lei) sau 
cu muncă neremunerată în folosul 
comunității de la 180 la 240 de ore, 
sau cu închisoare de până la 3 ani.

În discuția cu Soloviov, depu-
tatul Odnostalko, care se declară 
ucrainean, a transmis mai multe 
falsuri, pe care portalul Stopfals.
md le dezminte punctual.

Rusia a anunțat că a testat miercuri 
racheta balistică intercontinentală 
Sarmat, cunoscută și sub denumirea de 
„Satan II”, o nouă completare a arsena-
lului său nuclear, despre care președin-
tele Vladimir Putin a spus că le va da de 
gândit dușmanilor Moscovei, relatea-
ză Reuters, citat de g4media.ro.

Putin a fost prezentat la televizor în timp 
ce era informat de către armată că racheta a 
fost lansată din Plesețk, în nord-vestul țării, 
și că a lovit ținte din peninsula Kamchatka, 
în Extremul Orient rus.

„Noul complex are cele mai înalte ca-
racteristici tactice și tehnice și este capa-
bil să învingă toate mijloacele moderne 
de apărare antirachetă. Nu are analogii 
în lume și nu va avea pentru mult timp 
de acum încolo”, a declarat Putin.

„Această armă cu adevărat unică va 
consolida potențialul de luptă al forțelor 
noastre armate, va asigura în mod fiabil 
securitatea Rusiei în fața amenințărilor 
externe și va da de gândit celor care, 
incitați de retorici agresive frenetice, 
încearcă să ne amenințe țara.”

Racheta Sarmat a fost lansată de pe 
cosmodromul Plesețk din nord-vestul 
Rusiei și a lovit o țintă la circa 6.000 de 
kilometri depărtare în peninsula Kam-
ceatka.

Sarmat este o nouă rachetă balistică 
intercontinentală grea pe care Rusia se 
așteaptă să o desfășoare cu zece sau mai 
multe focoase pe fiecare rachetă, potrivit 
Serviciului de cercetare al Congresului 
american.

Aceasta se află în curs de dezvoltare 
de ani de zile, astfel că lansarea testului 

său nu este o surpriză pentru Occident, 
dar vine într-un moment de tensiune 
geopolitică extremă din cauza războiului 
Rusiei în Ucraina.

Racheta Sarmat, prezentată în 2018, 
ar putea, conform specificațiilor tehnice 
declarate de Rusia, să transporte între 
10 și 15 ogive nucleare, pe o distanță de 
până la 18 mii de kilometri. Ea folosește 
un vehicul hipersonic de tip glide, ceea 
ce îi permite să atingă o viteză (Mach 
20) de până la 25 de mii de kilometri pe 
oră.

În Săptămâna Mare, rușii au testat cu succes noua 
lor rachetă balistică intercontinentală „Satan II” 

Deputatul socialist Vladimir Odnostalko 
(foto) a fost invitat, duminică, 17 
aprilie, pe canalul „Soloviov LIVE” 
de pe Telegram al propagandistului 

putinist nr. 1, Vladimir Soloviov. În cadrul 
emisiunii, Legislatorul prorus de la Chişinău 
a aprobat invectivele lui Soloviov împotriva 
guvernării şi preşedintelui Republicii Moldova, 
sugerând că, pentru neascultare, am putea fi 
lăsați fără gaze şi chiar invadați.

Diana BOTNARU
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Scheletele MIG-29, 
măr al discordiei dintre 
Kiev și Chișinău
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Unele surse susțin că R. Moldova, prin acest refuz, face jocul Moscovei, iar autoritățile de la Chișinău 
spun că nu a existat nicio cerere oficială de vânzare a acelor avioane de luptă

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

Publicația „Ukrainskaia Pra-
vda”, dar și alte canale de Tele-
gram au scris la sfârșitul săptă-
mânii trecute că autoritățile de 
la Chișinău au refuzat solicita-
rea Kievului de a le vinde cele 
șase avioane MIG-29 „pentru 
a nu supăra Rusia”. Mai mult, 
unele surse au menționat că R. 
Moldova, prin acest refuz, face 
jocul Moscovei, susținând astfel 
războiul. După aceste acuzații, 
autoritățile de la Chișinău au 
declarat că nu a existat nicio 
cerere oficială pentru vânzarea 
acelor avioane de luptă. 

O solicitare oficială din par-
tea autorităților ucrainene pri-
vind intenția de a procura cele 
șase avioane MIG-29 din dota-
rea armatei Republicii Moldova 
nu a existat. Despre aceasta a 
anunțat marți, 19 aprilie, pre-
ședintele Parlamentului Igor 
Grosu, în cadrul emisiunii „In-
terviul Săptămânii” de la Radio 
Chișinău. „De starea acestor ae-
ronave ne-am interesat și noi. 
Ele nu s-au ridicat de la sol de 
zeci de ani, să spunem așa cum 
este. Sunt într-o stare în care nu 
pot fi exploatate”, a menționat 
Grosu.

Un demers oficial 
pentru vinderea 
avioanelor 
nu a existat

Cele șase avioane de luptă 
MIG-29 se află în gestiunea 
Agenției Proprietății Publice. 
Instituția a menționat pentru 
presă luni, 18 aprilie, că nu a 
primit niciun demers oficial le-
gat de vinderea aeronavelor. Am 
încercat să aflăm de la Ministerul 
Apărării care este starea celor 
șase avioane de luptă, dar in-
stituția ne-a comunicat că, după 
ce acestea au fost încredințate 
APP-ului, nu mai răspunde de 
aparatele de zbor MIG-29.

Directoarea generală adjunctă 
a Agenției Proprietății Publice, 
Tatiana Savva, a menționat că 
„aceste avioane sunt dezafectate 
și au fost scoase din circuitul mili-
tar în 2000, iar starea lor tehnică 
nu permite efectuarea zborurilor”, 
scrie anticoruptie.md.

Din cele şase 
MIG-uri nu a mai 
rămas aproape nimic, 
„sunt deşarte”

Generalul Ion Costaș a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
din acele avioane nu a rămas ni-
mic, ele sunt dezasamblate. „Nu se 
ridică de la sol, n-a rămas mai ni-
mic din ele”, a menționat Costaș. 

În 2019, în cadrul unui club or-
ganizat de Centrul de Investigații 
Jurnalistice din Moldova, fostul 
administrator al Aeroportului In-
ternațional Mărculești, Vladimir 
Maiduc, spunea că din cele șase 

Șase avioane MIG-29, care nu s-au 
ridicat de la sol de circa 30 de ani şi 
din care au fost scoase şi vândute toate 
piesele, au devenit motiv de supărare 

şi acuzații din partea autorităților de la Kiev 
față de guvernarea din R. Moldova. Publicația 
„Ukrainskaia Pravda” a scris la sfârşitul 
săptămânii trecute că autoritățile moldoveneşti 
au refuzat solicitarea Kievului de a vinde 
avioanele MIG-29 la începutul războiului 
„pentru a nu supăra Rusia”. Autoritățile vizate, 
dar şi cele responsabile pentru aceste avioane, 
susțin că nu a existat nicio cerere oficială. Mai 
mult, specialişti în aviație şi un fost ministru al 
Apărării menționează că acele şase avioane sunt 
dezasamblate şi nu pot fi folosite în luptă.

MIG-uri nu a mai rămas aproape 
nimic, „sunt deșarte”.

„Aceste avioane sunt dezafec-
tate și au fost scoase din circuitul 
militar în 2000. Am observat în 
mai multe rânduri că avioanele 
dispăreau de pe pistă, de fapt, 
erau băgate în depozitul unui 
rezident, unde li se scoteau cele 
mai importante piese. O piesă ar 
putea să coste 500.000 de dolari. 
Din aceste avioane nu au mai ră-
mas decât cabinele, iar piesele 
sunt vândute la negru”, susținea 
Maiduc.

„Ele trebuia să fie
 vândute în acei ani 90, 
]când un avion costa 
10 milioane de dolari”

Fostul ministru al Apără-
rii, Vitalie Marinuță, a declarat 
pentru ziarul nostru că cele șase 
avioane de luptă, pentru care s-ar 
fi iscat aceste nemulțumiri din 
partea autorităților de la Kiev, 
nu s-au ridicat de la sol de 30 de 
ani, iar pentru ca acestea să fie 
funcționale R. Moldova trebuie 
să investească între 3-5 milioane 
de dolari. 

„Ele au fost date APP-ului 
și se păstrează pe aeroportul 
Mărculești. Eu mereu am spus 
că aceste avioane trebuia să ră-
mână la Ministerul Apărării. 
Chiar dacă le scoți toate deta-
liile, oricum rămân avioane de 
luptă, e MIG-29! Dar așa a fost 
decizia politică, ori nu s-a dorit 
altceva, deja de vreo 15 ani stau 
acolo. Acele avioane au fost o 
comoară care ne-a căzut în poală, 
dar RM nu avea capacitatea de 
a le întreține, repara. Ele 30 de 
ani nu au zburat, au stat la sol, 
dar trebuie să investești în fie-
care avion circa 3-5 milioane de 

dolari”, spune Marinuță.
Fostul ministru al Apărării 

menționează că autoritățile tre-
buia să le vândă pe toate în anii 
90 și să cumpere elicoptere.

„În 2012, au fost încercări de 
a le vinde la un preț mic, dar nu 
au fost solicitate.

Acestea șase nu s-au vândut 
atunci în 1998 deoarece se aflau la 
reparație capitală în Belarus. Ele 
au venit în stare perfectă în 1999. 
În general, ele trebuia vândute în 
acei ani când un avion costa 10 
milioane de dolari. Se puteau vin-
de și, în locul lor, să fi procurate 
elicoptere, dar noi o să le ținem 
încă mulți ani acolo și o să apară 
la fiecare cinci ani scandaluri de 
acestea...”, punctează Marinuță.

Republica Moldova 
a avut 32 de avioane 
MIG-29, şase au rămas, 
dar fără folos

Colonelul Valeriu Luca, fost 
angajat al Autorității Aeronautice 
Civile, a declarat pentru „Gazeta 
de Chișinău” că Republica Moldo-
va a avut 32 de avioane MIG-29, 
două dintre acestea fiind cu două 

locuri, pentru doi piloți, aeronave 
pentru antrenamente.  

„Până în 1997, fiind repre-
zentant al brigăzii de aviație pe 
care am condus-o, RM avea 32 de 
avioane MIG-29. La acel moment 
avioanele erau în gestiunea Mi-
nisterului Apărării, după au fost 
transmise unei companii pentru 
întreținere.

Deci erau 32 de avioane, două 
dintre acestea erau pentru antre-
namente, restul 30 erau avioane 
de luptă.

Un avion în septembrie 1992 a 
plecat în România, patru avioane, 
dintre care unul pentru antrena-
mente, au fost vândute în Yemen 
în 1994. În 1998 – 21 de avioane 
au fost vândute SUA. La noi au 
rămas șase, care erau la acel mo-
ment în stare bună, însă cu ele nu 
se puteau efectua antrenamente 
deoarece cele două avioane spe-
ciale pentru astfel de măsuri au 
fost vândute, unul în Yemen, și 
altul în SUA”, a menționat Luca.

În anii 1992-2014, Republica 
Moldova a livrat peste hotare 
arme în valoare totală de 483 de 
milioane de dolari, arată un raport 
al Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI).

În 23 de ani de independență, 
Republica Moldova a vândut pes-
te hotare arme și tehnică militară 
în valoare de 483 de milioane 
de dolari, ajungând a fi al 33-
lea exportator la nivel global, 
înaintea României, Iranului sau 
Ungariei.

Potrivit datelor Stockholm In-
ternational Peace Research Insti-
tute (SIPRI), în aceeași perioadă, 
Republica Moldova a cumpărat 
armament în valoare de doar 19 
milioane de dolari, situându-se pe 
unul din ultimele locuri în lume 
la acest capitol.

Carolina CHIRILESCU O 
piesă 

ar putea să coste 
500.000 de dolari. 
Din aceste avioane 

nu au mai rămas 
decât cabinele, iar 

piesele sunt vândute 
la negru”, susținea 

Maiduc.
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„Ajutați-mă să-mi văd fiul!”

Vera Glijin, mama lui Adrian 
Glijin, ne-a informat că de când 
a fost răpit fiul ei, pe 7 octombrie 
2020, i s-a permis o singură dată 
să-l vadă în decembrie 2021, după 
campania Promo-LEX: „Arătați-l 
viu!”.

O singură întrevedere, 
în prezența a patru militari

„Ne-au plasat la o distanță de 2 
m unul de celălalt. Eram despărțiți 
și de pereți de sticlă. Alături de noi 
stăteau patru militari. Discuția 
a avut loc la telefon. Nu puteam 
vorbi liber, eram ascultați. M-a 
întrebat: „Ce mai e nou acasă?”. 
L-am întrebat cum se simte. Am 
înțeles că, psihic, este distrus. Cât 
am vorbit, plângea, plângeam și 
eu. Simt că am fost părăsiți de 
toți. Ne mai ajută doar avocații 
Promo-LEX, le telefonez ori de 
câte ori am o întrebare. Acasă te-
lefonul mi-i ascultat, nici radioul 
nu prinde, este bruiat. Deseori ob-
serv mașini care staționează lângă 
geamul casei, bănuiesc că sunt 
urmărită”, ne spune Vera Glijin.

Medicul refuză să preia 
medicamentele 

Amintim că Adrian Glijin este 
acuzat de „trădare de patrie” și 
se află în custodia așa-numitului 
serviciu de securitate de la Tiras-
pol. Bărbatul în vârstă de 41 de 
ani este silvicultor de profesie și a 
lucrat la Ocolul silvic din Camen-
ca. Înainte să fie arestat, timp de 
mai mulți ani a muncit sudor în 
Cehia. Avea contracte de muncă 
pentru șase luni, venea acasă și 
iar pleca. Avea o mică fermă cu 
nouă vaci acasă și, în ziua în care 
a fost răpit de persoane mascate, 
păștea vitele pe deal. A fost luat 
în cizme și un tricou. 

„Atât ne-au spus: că ar fi vân-
dut informații secrete Chișinăului, 
dar ce informații, ce secrete putea 
ști el?... Nu avea nicio legătură 
nici cu poliția de pe malul drept, 

nici cu cea de pe malul stâng”, 
ne-a spus Vera Glijin, care e profe-
soară la liceul din satul Sănătăuca, 
Florești.

Din decembrie, nu și-a mai 
văzut fiul. Mai mult ca atât, deja 
timp de două luni medicul de la 
izolatorul nr. 3 din Tiraspol evită 
întâlnirile cu soția și mama deți-
nutului. „Nu știm nimic despre 
starea de sănătate a lui Adrian, 
care are probleme cu inima, du-
reri de cap și, de când ne evită 
medicul, nu putem transmite me-
dicamente. Acest lucru îl putem 
face doar prin intermediul lui”, 
precizează Vera Glijin. Rudelor li 
se permite să-i transmită săptă-
mânal haine de schimb și produse 
alimentare. „De când a început 
războiul și la Tiraspol a apărut 
problema cu importul medica-
mentelor, în cadrul unei vizite la 
izolator ne-au reproșat că, din ca-
uză că autoritățile de la Chișinău 
nu permit importul, bolnavii o duc 
greu. Astfel de presiuni simțim în 
ultima vreme, e un șantaj”, spune 
Vera Glijin.

În luna mai, la Tiraspol au 
fost programate patru ședințe 
de judecată. Pe 19 aprilie și pe 21 
aprilie, a avut loc câte o ședință. 
A fost invitată doar soția, care a 
fost întrebată despre percheziții 
și de unde a aflat care e locul de 
detenție al lui Adrian Glijin. 

„Noi timp de 11 zile n-am știut 
nimic despre el. Ne-am adresat 
la toate autoritățile. Aproape că 
peste două săptămâni ne-au spus 
că e în Izolatorul nr. 3 din Tiras-
pol. Am vrut să fiu și eu martoră 
în dosar, dar nu mi-au permis. 
Unicul lucru de care s-au legat 
în acest dosar este telefonul meu. 
Acolo era numărul poliției din Flo-
rești, al lui Vladimir Voronin, îl 
aveam de demult și avea legătură 
cu activitățile din liceu. Noi avem 
un grup de scouți «Sănătăuca». 
În cadrul lui am fost vizitați de 
oaspeți din Polonia, Luxemburg, 
Franța, organizam călătorii la Ja-
pca, în alte localități din această 
zonă. Trebuia să anunțăm și poli-
ția din Florești că avem persoane 
din alte țări în Zona de Securitate. 
Sunt datele mele de contact, nu au 
nimic cu Adrian. Dacă m-ar fi ad-
mis ca martor, aș fi explicat. Dar 
nu au acceptat”, mai spune Vera 
Glijin. Unicul lucru care o bucură 
e că, timp de un an și patru luni, 
fiul ei a stat singur într-o celulă. 
Recent, a fost mutat într-o celulă 
cu alți șapte deținuți.

Departamentul de Stat al SUA a publicat 
Rapoartele de țară cu privire la situația în 
domeniul Drepturilor Omului pentru anul 2021. 
Raportul de Țară pentru Moldova relevă aspecte 
importante legate de situația gravă în domeniul 
drepturilor omului în regiunea transnistreană. 
Amintim că în martie, curent, regiunea a fost 
recunoscută oficial de Adunarea Parlamentară 
a Consiliului Europei ca zonă ocupată militar de 
Rusia. Raportul Departamentului SUA constată 
arestări arbitrare, tratamente inumane şi 
degradante în centrele de detenție, reprimarea 
libertății de exprimare şi cenzură. Raportul se 
referă şi la cazul lui Adrian Glijin, care deja de un 
an şi jumătate se află ilegal în detenție.

„Am bătut la toate ușile la care 
am putut să bat. Dorim un singur 
lucru: ca Adrian, care este închis 
pe nedrept, să fie eliberat. Rog 
încă o dată autoritățile să ne audă 
și să ne ajute în această situație. 
Îl așteaptă soția și copiii acasă”, 
a conchis mama lui Adrian Glijin.

Raportul de Țară al 
Departamentului SUA: 
solicitările OSCE de acces 
la deținut sunt ignorate

Raportul de Țară pentru Mol-
dova consemnează acuzații de 
tortură și tratamente inumane și 
degradante în centrele de detenție 
din regiunea transnistreană, in-
clusiv refuzul asistenței medicale 
și izolare prelungită. 

Solicitările OSCE de acces la 
deținuții din stânga Nistrului cu 
probleme serioase de sănătate au 
continuat să fie ignorate, inclusiv 
în cazul lui Adrian Glijin. 

Totodată, Raportul constată că 
administrația de facto din Trans-
nistria s-a implicat cu impunitate 
în arestarea și detenția arbitrară, 
aceasta fiind o problemă semni-
ficativă. Raportorii oferă drept 
exemplu cazul lui Adrian Glijin 
și Stanislav Mînzarari, arestați de 
administrația de facto în octom-
brie 2020 și acuzați de spionaj, 
acțiune considerată de societa-
tea civilă și ONG-urile pentru 
drepturile omului ca fiind moti-
vată politic. Or, într-un interviu, 
„ministrul de externe” al regiunii 
transnistrene, Vitali Ignatiev, a 
invocat posibilitatea unui „schimb 
de prizonieri” pentru Andrei 

Samonii, fost membru al miliției 
transnistrene, condamnat de o 
instanță din Republica Moldo-
va la 15 ani de închisoare pentru 
răpire și tortură, în schimbul lui 
Glijin și Mînzarari. S-a menționat 
că Adrian Glijin avea o sănătate 
precară, iar OSCE a cerut în mod 
repetat să-l viziteze cu un medic. 
Administrația de la Tiraspol nu a 
răspuns solicitării. 

Raportorii mai constată că Ti-
raspolul a refuzat în mod regulat 
persoanelor acuzate dreptul la un 
avocat ales de ei și că procesele au 
fost adesea ținute în secret, fără 
anunțarea publică a acuzațiilor. 
Procesul lui Adrian Glijin a fost 
ținut în secret, iar cazul lui este 
„clasificat” de administrația de 
facto drept secret de stat din cauza 
acuzațiilor de spionaj. Procesul 
continuă să se desfășoare cu ușile 
închise. 

Încălcări grave ale 
drepturilor omului, în zona 
ocupată militar de Rusia

Raportul de Țară pentru Mol-
dova constată și alte încălcări 
grave ale drepturilor omului în 
regiunea transnistreană, cum ar fi 
reprimarea libertății de exprimare 
și cenzura.  

De asemenea, libertatea pre-
sei în regiunea transnistreană a 
rămas o preocupare majoră. Pe 
parcursul anului, Freedom Hou-
se a evaluat din nou mass-media 
din regiune, concluzionând că „nu 
este liberă”. 

Alte constatări ale raportului se 
referă la situația școlilor cu preda-

re în limba română, libertatea de 
circulație, de întrunire și asociere, 
dar și la alte aspecte importante 
ale drepturilor omului. 

Pentru prima oară fluxul de 
mărfuri și călători din regiune 
este controlat de Chișinău

Vicepremierul pentru Rein-
tegrare, Oleg Serebrian, a de-
clarat în cadrul unei emisiuni de 
la Jurnal TV că, de la începutul 
războiului din Ucraina, situația 
în regiunea transnistreană s-a 
schimbat foarte mult. După închi-
derea tronsonului transnistrean 
al frontierei moldo-ucrainene, a 
apărut problema importurilor în 
această regiune.

De la un timp, Tiraspolul acuză 
Chișinăul că ar fi blocat regiunea 
transnistreană și ar fi creat pro-
bleme de natură economică. Au 
sesizat și unele misiuni diploma-
tice pe această temă. Se invocă 
îndeosebi problema aprovizionării 
cu medicamente și problema asi-
gurării cu produse fitosanitare. 
„Am explicat că nu avem nimic 
împotriva importurilor, dar să 
se importe ceea ce este legal și 
conform nomenclatoarelor din 
RM, nu vom accepta funcționa-
rea unor nomenclatoare paralele 
pentru diverse produse, inclusiv 
farmaceutice. Scopul nostru este 
crearea unui stat întregit, nu lu-
crăm pentru dezasamblarea RM, 
cu crearea diferitor precedente de 
acest gen”, a spus Oleg Serebrian. 

Tiraspolul însă își dorește ca 
toate importurile care ajung în 
regiune să fie calificate drept măr-
furi de tranzit. „Asta ar însemna 
că noi recunoaștem cumva că am 
fi alt stat, deci, e firesc ca noi să 
recunoaștem importurile pentru 
regiunea transnistreană ca fiind 
importuri efectuate pentru RM. 
Aceasta e o schimbare esențială. 
La momentul actual noi controlăm 
definitiv fluxul de mărfuri, fluxul 
de oameni, circulația și conexiu-
nea acestei regiuni cu restul lumii. 
Pentru prima dată se întâmplă 
acest lucru”, a spus vicepremierul.

Mama lui Adrian Glijin a primit 
cu speranță această veste. „Deși 
nu am simțit nicio schimbare în 
bine până acum, ba chiar am sim-
țit unele presiuni, în special legate 
de medicamente, sperăm să-l ve-
dem într-o zi pe Adrian acasă”, a 
conchis Vera Glijin.

Svetlana COROBCEANU

Vera Glijin, mama lui Adrian Glijin
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Să fie oare reală 
o independență 
energetică?

Republica Moldova riscă să rămână 
fără gazul rusesc deoarece nu a 
îndeplinit o prevedere din contractul 
cu Gazprom, semnat în toamna 

anului trecut. Potrivit acesteia, până la data 
de 1 mai, Chişinăul urma să clarifice în urma 
unui audit volumul datoriei malului drept al 
Republicii Moldova față de Gazprom, precum 
şi modalitatea de plată a acesteia. În cazul 
neefectuării auditului, Gazprom are dreptul să 
rezilieze contractul. 

E C O N O M I E

Așa cum auditul nu a putut 
fi realizat din cauza contextului 
regional extrem de complicat, 
Republica Moldova riscă să 
rămână fără gaze naturale de la 
Gazprom. Vicepremierul Andrei 
Spînu (foto) a spus într-o con-
ferință de presă că, deși au fost 
înaintate mai multe solicitări 
către Gazprom privind soarta 
de mai departe a acordului, 
conducerea concernului rusesc 
nu a mai răspuns. 

75 la sută din consumul 
de gaze pentru luna mai 
este asigurat 

Situația nu este, însă, chiar 
atât de disperată precum pare. 
Spînu a menționat că autorități-
le de la Chișinău se pregătesc de 
mai mult timp de o eventuală 
sistare a furnizării gazelor din 
Federația Rusă. 

Potrivit ministrului, nece-
sarul de gaze naturale în luna 
mai pentru malul drept este de 
45 de milioane de metri cubi. 
Autoritățile au stocat până 
în prezent peste 24 milioane 
de metri cubi în sistemele de 
transport ale României și Repu-
blicii Moldova. 

Totodată, Societatea Termoe-
lectrica, care furnizează energie 
electrică în municipiul Chiși-
nău, funcționează în prezent 
pe păcura, donată anterior de 
Guvernul României. 

Excluzând consumul Termo-
electrica, necesarul de gaze al 
malului drept scade la 32 de mi-
lioane de metri cubi. Cele 24 de 
milioane de metri cubi, stocate 
până acum reprezintă 75 la sută 
din nevoia de gaze pentru luna 
mai. 

Avantajul prețului mai mic 
al gazului rusesc aproape că a 
dispărut

Totodată, Andrei Spînu 
spune că diferența dintre prețul 
gazelor naturale pe piețele 
internaționale și prețul gazelor 
vândute de concernul rusesc 
Gazprom Republicii Moldova 
a ajuns foarte mică și urmează 
să scadă în continuare, în mod 
firesc.  

În 20 de zile ale lunii aprilie, 
prețul de achiziție de la Ga-
zprom a fost de 1193 de dolari 
pentru mia de metri cubi. În 
aceeași perioadă, prețul mediu 
de piață a fost de 1226 de dolari 

și are șanse mari să scadă în 
continuare pe măsură ce se 
încheie sezonul de încălzire 
în țările europene și se reduce 
cererea. 

Pentru a-și asigura cel puțin 
o parte din consumul pentru 
iarna anului viitor, Guvernul a 
anunțat anterior că va cumpăra 
pe parcursul verii, când prețul 
la burse scade, o cantitate de 
gaze naturale pentru a asigura 
cel puțin două luni de consum 
pe timp de iarnă. În luna mar-
tie, a fost încheiată o înțelegere 
cu Guvernul de la București 
privind stocarea gazelor respec-
tive în depozitele subterane de 
pe teritoriul României, așa cum 
Republica Moldova nu deține 
capacități de stocare. 

În acest scop au fost alocate 
150 de milioane de euro, împru-

Construcția unui 
drum 
de 18 kilometri 
a avansat doar 
cu 37 la sută 
în trei ani

Construcția a 18,2 km ai dru-
mului de ocolire a satului Slobo-
zia Mare din raionul Cahul, care 
urmează a fi finalizată  în luna 
septembrie a anului în curs, este 
efectuată în proporție de 37 la 
sută, anunță Administrația de Stat 
a Drumurilor (ASD). Compania 
turcească Metag Insaat Ticaret 
A.S. execută în prezent lucrări de 
montare a podețelor, finalizează 
lucrările de terasament și plani-
fică începerea substratului din 
balast. Lucrările de construcție 
a drumului ce face conexiunea cu 
vama Giurgiulești și frontiera cu 
România au o valoare de peste 
18 milioane de euro, acordați din 
împrumutul oferit Guvernului RM 
de către BERD.

Exportul 
cerealelor 
a sporit de șase 
ori, al uleiului – 
de șapte ori

Recolta generoasă de anul tre-
cut a contribuit la o sporire de șase 
ori a exporturilor de cereale și de 
șapte ori ale uleiurilor vegetale, 
arată datele  Biroului Național de 
Statistică. Exportul cerealelor și al 
preparatelor pe bază de cereale a 
sporit de 5,8 ori în ianuarie și fe-
bruarie și a ajuns să reprezinte 20 
la sută din toate livrările de măr-
furi moldovenești peste hotare. 
În total, în ianuarie și februarie, 
din Republica Moldova au fost 
exportate cereale în valoare de 
133 milioane de dolari. Pe lângă 
cereale, cele mai mari creșteri au 
fost înregistrate în cazul exportu-
rilor uleiurilor vegetale, care au 
sporit de șapte ori și au atins un 
volum de 53,7 milioane de dolari.

Înapoi în 1990: 
Federația Rusă 
revine 
la standardele 
de motoare 
de acum 40 de ani 

Rusia revine la vechile standarde 
ale motoarelor auto după ce guver-
nul de la Moscova a anunțat că va 
permite producția motoarelor din 
clase învechite până la Euro-0. În 
Europa, SUA și Japonia, motoare-
le Euro-0 sunt interzise din 1992, 
iar Euro-1, din 1995. În prezent, în 
majoritatea țărilor este valabil stan-
dardul Euro-6. Din cauza sancțiu-
nilor impuse pentru invazia rusă 
din Ucraina, producătorii ruși de 
automobile nu mai pot produce 
mașini Euro-5 din cauza că nu 
mai primesc unități electronice 
de control din Occident. Potrivit 
deciziei pe care o pregătesc auto-
ritățile ruse, doar întreprinderile 
mari, cu peste cinci mii de anga-
jați, vor avea dreptul să producă 
automobile fără a ține cont de cla-
sa ecologică. Regulile se vor aplica 
mașinilor fabricate în perioada 1 
aprilie – 31 decembrie 2022.

Ion CHIȘLEA 

mutați de la Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvol-
tare (BERD). 

Totodată, Societatea pe Ac-
țiuni cu capital de stat Energo-
com este pregătită să acceseze 
în mod eficient piețele externe 
de gaze naturale. În prezent, 
potrivit lui Spînu, șapte traderi 
internaționali sunt calificați să 
livreze gaze naturale Republicii 
Moldova.

Tariful pentru consumatori 
nu se schimbă, deocamdată

Un fapt interesant referitor 
la gaze este că prețul de achi-
ziție al acestora aproape că s-a 
dublat în luna aprilie față de cel 
inclus în tarif. Autoritățile nu 
operează, însă, deocamdată, o 
nouă majorare a tarifelor pen-
tru consumatorii finali. Potrivit 
lui Spînu, scumpirea ar putea fi 
operată însă în iunie, o decizie 
în acest sens urmând a fi luată 
în funcție de prețul de achiziție 
al gazelor la acel moment. 

Luni, și Vadim Ceban, 
președintele consiliului de 
administrație al distribuitoru-
lui moldo-rus de gaze naturale 
Moldovagaz, a anunțat că gazele 
furnizate de Gazprom au costat 
1193 de dolari pentru mia de 
metri cubi. Drept urmare, pe 
parcursul lunii curente între-
prinderea va înregistra devieri 
tarifare negative în mărime de 
peste jumătate de miliard de lei. 
Cu toate acestea, Ceban spune 
că Moldovagaz nu va solicita 
o majorare a tarifelor pentru 
consumatorii finali. 

În prezent, tariful operat 
de Moldovagaz este calculat în 
baza unui preț de achiziție de 
646 de dolari, înregistrat încă 
în ianuarie. 

Amintim că, în luna ianuarie, 
Moldovagaz a cerut o majorare 

a tarifului pentru consumatorii 
finali după ce prețul de achi-
ziție de la Gazprom a crescut 
cu mai puțin de 200 de dolari, 
de la 450 de dolari la 646 de 
dolari pentru o mie de metri 
cubi. Drept urmare, Agenția 
Națională pentru Reglementare 
în Energetică a majorat atunci 
tariful de la 11 lei la 15,18 lei. 

Și în cazul energiei 
electrice există soluții 
de alternativă

În cazul sistării livrării de gaze 
de către Gazprom, este pusă sub 
semnul întrebării și achiziția de 
energie electrică de la centrala 
termoelectrică de la Kuciurgan, 
care se menține pe linia de pluti-
re grație gazului ieftin primit de 
la Moscova. În cazul când acesta 
va fi sistat pentru Republica Mol-
dova, va rămâne fără gaz și regi-
unea transnistreană, deoarece ea 
primește gaze în baza aceluiași 
contract ca și partea dreaptă. Iar 
fără gazele mai ieftine de vreo 10 
ori decât cele din partea dreaptă 
a Nistrului, centrala de la Ku-
ciurgan, practic, nu va mai putea 
funcționa. 

Ministrul Spînu dă asigurări 
că și în cazul energiei situația e 
sub control.

„Pregătim Energocom pentru 
achiziții centralizate de ener-
gie electrică din cauza situației 
excepționale pe piața energiei. 
Energocom a lansat deja licitația 
și așteptăm ofertele până pe 22 
aprilie. În cadrul discuțiilor cu 
Centrala de la Kuciurgan, ei au 
propus un preț de 76 de dolari 
pentru un Mwh și doar 70 la sută 
din volumul necesar de energie 
electrică”, a dezvăluit ministrul.

În cazul în care Kuciurganul 
nu va putea să livreze ener-
gia electrică, producătorii din 
Ucraina ar putea să o înlocuias-
că în întregime.

„Prețul de pe piața din 
Ucraina pentru energie electrică 
era de 63,5 dolari pentru un 
MWh, mai mic decât cel propus 
de Kuciurgan. Noi continuăm 
discuțiile cu partenerii din 
Ucraina, până vineri, sperăm să 
avem mai multe răspunsuri”, a 
mai relatat Spînu.

Totuși, există mari șanse ca 
Gazpromul să nu renunțe la 
contractul cu Chișinăul în con-
dițiile în care tot mai multe țări 
renunță la relațiile comerciale 
cu Rusia. În plus, în cazul rezi-
lierii contractului cu Gazprom, 
și regiunea transnistreană va 
rămâne fără gaze naturale, 
acestea reprezentând o sursă 
importantă de menținere pe 
linia de plutire a regimului se-
paratist de la Tiraspol, iar Rusia 
este, de regulă, foarte grijulie cu 
enclavele sale geopolitice.  



7

Vineri / 22 aprilie / 2022social-politic      de atitudine
P O L I T I C Ă

Sistarea gazelor rusești 
sau diversiuni 

Interzicerea simbolurilor pe care le foloseşte 
Rusia în războiul împotriva Ucrainei a provocat 
nemulțumirea Kremlinului. Drept consecință, 
autoritățile moldoveneşti trebuie să se aştepte 

acum, în opinia experților, fie la rezilierea contractului 
cu Gazprom, fie la acțiuni subversive pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Comentatori politici, deputați și 
foști deputați au reacționat la acuzațiile 
Rusiei privind interzicerea panglicii 
„Sf. Gheorghe” în Republica Moldova, 
precum și a simbolurilor folosite de 
Rusia în invazia din Ucraina, respectiv 
literele „V” și „Z”.

Comentatorul politic Ion Tăbârță a 
declarat pentru „Gazeta de Chișinău” 
că era previzibilă reacția dură a Minis-
terului Afacerilor Externe al Rusiei. El 
a comparat amenințările Moscovei la 
adresa Chișinăului cu cele ale Tiras-
polului după ce Republica Moldova a 
depus cererea de aderare la Uniunea 
Europeană.

Din acest considerent, ceea la ce ar 
putea să se aștepte autoritățile moldo-
venești pentru moment ar fi rezilierea 
contractului de furnizare a gazelor 
pentru Republica Moldova. Trebuie 
subliniat că Gazprom nu a răspuns 
până în prezent la demersul Minis-
terului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale al Republicii Moldova pen-
tru a continua livrările de gaze, chiar 
dacă Agenția Proprietății Publice nu 
a efectuat un audit la datoriile istorice 
ale consumatorilor de pe malul drept 
al Nistrului.

Agenția Proprietății Publice era 
obligată să facă acest audit până pe 
1 mai curent, dar nu a reușit să orga-
nizeze licitația pentru contractarea 
serviciului unei companii de audit pe 
motiv că nu a participat nicio firmă din 
cauza războiului din Ucraina.   

Guvernul Republicii Moldova a 
declarat că este pregătit pentru un 
asemenea scenariu și că lucrează la 
asigurarea securității energetice a 
statului.

De asemenea, Ion Tăbârță susține că 
Rusia ar putea să organizeze provocări 
în localitățile filoruse pe 9 mai în tim-
pul manifestațiilor dedicate așa-zisei 
victorii împotriva fascismului în cel 
de-al Doilea Război Mondial. 

Cum va acționa poliția 
în cazul violării legii

Vicepreședintele Parlamentului, 
Mihai Popșoi, a făcut apel la calm și 
a cerut reprezentanților instituțiilor 
de drept să aplice amenzi doar pentru 
încălcarea acestei legi. El a mai spus 
că polițiștii nu vor trebui să intervină 
în forță sau să aplice forța pentru a nu 
crea tensiuni.

„În fața Parlamentului a fost or-

ganizat un protest, dar cei care au 
protestat nu au venit cu simbolurile 
interzise pentru că știau că sunt pa-
sibili de sancțiuni contravenționale. 
Legea deja lucrează. Cei care se vor 
aventura să sfideze legea vor trebui să 
plătească din propriul buzunar. Este și 
experiența Uniunii Europene când în 
cazul unor manifestații în masă poliția 
nu intervine, se comportă politicos. 
Ulterior, persoanele fizice sau cele ju-
ridice care au organizat evenimentul 
sunt identificate și amendate”, a spus 
deputatul.

Aceeași strategie a fost sugerată de 
comentatorul Ion Tăbârță, precizând 
că polițiștii ar trebui să aplice sancțiuni 
doar organizatorilor și celui care chea-
mă la nesubordonare față de autorități.  

Panglica „Sf. Gheorghe” a fost scoa-
să în afara legii în Georgia după răz-
boiul din 2008, iar în Ucraina după 
războiul din 2014.

Președintele interimar al Platfor-
mei DA, Dinu Plîngău, a declarat în 
cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că 
ambasadorul Federației Ruse trebuia 
invitat la Ministerul Afacerilor Externe 
pentru explicații.

El a adăugat că autoritățile de la 
Chișinău trebuie să înțeleagă că perico-
lele la adresa securității țării nu depind 
de „docilitatea celor de la Chișinău”. 

„Dacă Kremlinul ar avea intenții 
să invadeze Republica Moldova, nu 
s-ar uita la docilitatea sau la tăcerea 
noastră”, a pus el.

Cronica scoaterii în afara 
legii a simbolurilor războiului

Ministerul Afacerilor Externe și In-
tegrării Europene al Republicii Mol-
dova (MAEIE) a reacționat joi seară la 
amenințările aduse președintei Maia 
Sandu de către reprezentanta Ministe-
rului Afacerilor Externe al Federației 
Ruse, Maria Zaharova, în legătură cu 
promulgarea legii prin care se interzic 
simbolurile războiului. 

„Ministerul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene al Republicii 
Moldova a luat act de declarația re-
prezentantului Ministerului Afacerilor 

Externe al Federației Ruse prin care 
se menține retorica neconstructivă și 
inacceptabilă la adresa Președintelui 
Republicii Moldova, iar evenimentele 
istorice sunt instrumentalizate în sco-
puri de propagandă. Invocând limba-
jul inacceptabil utilizat la adresa șefei 
statului din partea reprezentantului 
oficial al diplomației ruse, MAEIE a 
dispus convocarea ambasadorului Fe-
derației Ruse în Republica Moldova, 
Oleg Vasnețov.

Chișinăul a recomandat Ministeru-
lui Afacerilor Externe al Rusiei să ia 
cunoștință de textul discursului Preșe-
dintei Maia Sandu, accesibil în limba 
rusă și care nu lasă loc de interpretări: 

„Vreau să subliniez în mod deosebit: 
Nimeni nu interzice nimănui sărbători-
rea zilei de 9 mai. Dimpotrivă, trebuie 
să ne amintim de victoria civilizației 
asupra fascismului și nazismului. Tre-
buie să-i onorăm pe cei căzuți și să 
păstrăm memoria principalei trage-
dii a secolului XX – al Doilea Război 
Mondial”, se arată în comunicatul de 
presă al ministerului.

Reacția Moscovei 
la interzicerea 
simbolurilor războiului 
în Moldova

Purtătoarea de cuvânt a Ministe-
rului rus de Externe, Maria Zaharova, 
a îndemnat pe 20 aprilie autoritățile 
de la Chișinău să se abțină de la anu-
mite declarații, amenințând că, în caz 
contrar, „Rusia va răspunde, iar aceste 
răspunsuri vor fi dureroase”. 

Zaharova a calificat adoptarea și 
promulgarea legii care interzice simbo-
lurile războiului pe teritoriul Republicii 
Moldova drept „o adevărată trădare” 
și a lansat amenințări la adresa pre-
ședintei Republicii Moldova.

„Răspunsurile vor fi dureroase. 
Aceasta nu este alegerea noastră, nu 
susținem o asemenea retorică. Dar nu 
vom lăsa fără răspuns declarațiile pe 
care le-am auzit zilele acestea de la 
Chișinău”.

Președinta Maia Sandu a promul-
gat pe 19 aprilie legea privind interzi-
cerea pe teritoriul Republicii Moldova 
a simbolurilor care propagă războiul 
– literele „V” și „Z” și panglica „Sfântul 
Gheorghe”. Legea va putea fi aplicată 
din momentul publicării în Monitorul 
Oficial.

PSRM anunță pentru ziua de 9 mai 
„măsuri frumoase” – „Parada Victoriei” 
și „Regimentul Nemuritor”.

Charles Michel îi promite 
lui Volodimir Zelenski 
că UE va face totul

Președin-
tele Consiliu-
lui European, 
Charles Mi-
chel, l-a asi-
gurat mier-
curi la Kiev pe 
președintele 
ucrainean Vo-
lodimir Zelen-
ski că Uniunea Europeană va face „tot ce îi stă în puteri” 
pentru ca Ucraina să câștige războiul declanșat de Rusia 
și că agresiunea rusă nu va reuși să divizeze Europa, 
transmite AFP. „Nu sunteți singuri, suntem cu voi și 
vom face tot ce putem ca să vă susținem și ca Ucraina 
să câștige războiul”, a spus Michel la o conferință de 
presă comună cu Zelenski.

Kievul va primi în curând 
armament greu din 
țări est-europene

Ucraina va primi „în zilele următoare” arme grele, 
între care tancuri de luptă din partea partenerilor eu-
ropeni pentru a o ajuta să contracareze ofensiva rusă, a 
declarat joi ministrul apărării german, citat de France 
Presse. „Acestea vor fi tancuri de luptă, vehicule blindate 
și alte echipamente pe care țările le pot ceda” Ucrainei, 
a explicat Christine Lambrecht într-un interviu acordat 
canalului de informații n-tv. Acest material va fi livrat 
„în zilele următoare”, în timp ce experți militari afirmă 
că „următoarele două săptămâni vor fi decisive” pentru 
războiul rusesc în Ucraina, a spus ea.

Mihail Saakașvili, 
aflat în detenție, 
este victima „torturii”

Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, este 
victima „torturii”, fiindu-i refuzat accesul la îngrijiri 
medicale de care el are nevoie în închisoare, a acuzat 
miercuri avocatul său, informează AFP, citat de ager-
pres.ro. „Din punct de vedere al dreptului internațional, 
eșecul în a acorda îngrijiri medicale adecvate lui (Mihail) 
Saakașvili este o formă de tortură continuă”, a declarat 
avocatul Nika Gvaramia, în timpul unei audieri la un 
tribunal din Tbilisi.

Secretarul general 
al ONU cere întâlniri 
cu președinții Putin 
și Zelenski

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a 
scris marți președinților Rusiei și Ucrainei, Vladi-
mir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, cerând să 
fie primit la Moscova și la Kiev, a anunțat miercuri 
purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, citat de 
agerpres.ro. „În această perioadă de mari pericole în 
ceea ce privește consecințele”, Guterres dorește să 
discute „măsuri urgente pentru restabilirea păcii în 
Ucraina”, precum și „viitorul multilateralismului bazat 
pe Carta Națiunilor Unite și dreptul internațional”, a 
spus Dujarric.

Berlinul a ales să nu facă 
publice toate armele 
furnizate Ucrainei

Berlinul a decis să nu facă publice toate armele pe 
care le-a trimis pentru a susține Ucraina, a afirmat 
miercuri șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, 
transmite dpa. „Am livrat rachete antitanc, Stingere și 
alte echipamente despre care nu am discutat nicioda-
tă public pentru ca livrările să se poată face rapid”, a 
explicat Baerbock într-o conferință de presă la Riga cu 
omologul său leton Edgars Rinkevics.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA

Reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe 
al Federației Ruse, Maria Zaharova

La ce ar trebui să ne așteptăm din partea Rusiei după interzicerea 
simbolurilor războiului
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Persoanele 

care vor încălca 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. În cazul 
persoanelor juridice 

sancțiunea se ridică până 
la 18.000 de lei.
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Lecția lui Ionesco
A - p o l i t i c e

Și dacă el (mai) începe să 
și dea lecții, esența legilor și 
a scripturilor se tulbură până 
la mixturile toxice (și) deto-
natoare. Calculele din mintea 
gânditorilor perverși conduc 
la crime împotriva omului și 
a oamenilor. „Aritmetica duce 
la filologie și filologia duce la 
crimă.”

Citatul de mai sus e din 
Lecția lui Ionesco. Mi se pare 
imperativ necesar ca teatrul 
care îi poartă numele să revină 
intermitent la estetica acestu-
ia, cu atât mai necesară, cu cât 
absurdul se simte la el acasă 
într-o lume în care legătura 
dintre cauză și efect e slabă 
sau lipsește cu desăvârșire. 
Lume a confruntărilor violente 
și a distrugerilor care nu pot fi 
reflectate altfel, decât printr-o 
estetică avangardistă (d.e., pe 
vreun panou precum Guernica 
lui Picasso). 

Reluarea, cu un ansamblu 
actoricesc înnoit pe două tre-
imi, a spectacolului după Lec-
ția la Teatrul „Eugène Ionesco” 
era o surpriză așteptată, ca să 
apelez la un banal oximoron. 
Vitalie Drucec re-montează 
piesa, desemnându-l în rolul 
principal pe același Gheorghe 
Pietraru, actorul poate cel mai 
dedicat din trupa ionesciană. 
O execuție de maestru, asistat 
disciplinat și expresiv de Na-
talia Prodan și Valeria Garțan, 
într-un ritm ascendent bine 
moderat, conform indicației lui 
Ionescu: mai întâi un bătrân 
ramolit, timid și bâlbâit, ca să 
avem în final un tiran feroce, 
consecvent, necruțător și încre-
zut în sine. 

Legătură cu realitatea și 
aluziile sunt mai mult decât 
transparente. Primul referent 
e chiar prototipul cunoscut, 
azi probabil cel mai blamat 
personaj politic al lumii. Or 
și acesta, inițial un băiat de 
mingi și executor trivial, cu 
un univers interior limitat (și 
amator de cântece ale pușcă-
riașilor necrofili: „нравится 
– не нравится, терпи, моя 
красавица”), ajunge nu doar 
să conducă un imperiu, ci și să 
dea lecții vecinilor. 

Lipsa legăturii dintre 
cauză/ motivație și efect se 
numea, în latină, non sequi-
tur (adică: fie adevărată, fie 
falsă, concluzia nu decurge 
din premisă). Aritmia mu-
zicii lui Marian Stârcea, ca 
și schimbările de decor ale 
Tatianei Popescu (performan-
ța absolută e transformarea 
succesivă a mesei de bucătărie 
în bancă școlară, în tribună a 

Sondajele, despre care am 
vorbit data trecută, revelează 
nu atât opiniile maselor, cât 
existența însăși a fenomenului 
de „masă“. O anchetă la care 
ar participa o mie de oameni 
de cultură ar oferi o mie de 
răspunsuri diferite și nuanțate 
la fiecare întrebare. O mie de 
oameni intervievați la nimere-
ală pe stradă vor emite maxim 
două-trei opinii generale, 

divergente sau nu, la același subiect. Păreri marcate de stereotipuri, 
clișee, locuri comune, moștenite din familie, deprinse de la semeni 
sau dobândite de la mijloacele de informare care, deloc întâmplă-
tor, sunt și ele „în masă“.

Există însă situații când oamenii nuanțelor, intelectuali și scri-
itori, pictori și muzicieni, profesori și cercetători, se lasă cuprinși 
de starea de spirit dominantă în societate, împărtășind una dintre 
aceste opinii generale. Uită de semitonuri, își simplifică abordarea 
și se lasă seduși de gregaritate, de „cauza comună“ și de „voința 
poporului“. 

Uneori, nu e tocmai rău să fii 
așa: dacă ești un rafinat absol-
vent de Cambridge și aviația 
nazistă îți bombardează Anglia 
natală, e chiar indicat să uiți, 
pentru o vreme, de Wagner, 
Nietzsche, Goethe și de alți 
uriași ai culturii germane, și 
să-i urăști, tribal și fără rest, 
pe nemți. Pe toți nemții, chiar 
dacă numai o parte dintre ei 
au consimțit la lichidarea ta ca 
individ. Altfel, nuanțând, nu 
prea poți lua arma în mână ca 
să te aperi: ce dacă nimerești 
un viorist și curmi, astfel, viața 
unui mare talent? 

Alteori, e total nepotrivit să 
te lași dus de val. Atunci când 
ești chiar tu acel viorist german 
care e pus să-l urască pe cole-
gul evreu de la conservator ori 
din orchestră și să pretindă că nu observă sau, mai rău, salută din 
toată inima dispariția acestuia de la repetiții. Sau atunci când ești 
scriitor, dirijor sau regizor rus care se solidarizează cu crima numai 
pentru că aceasta e săvârșită de țara lui. Și care își numește colegii 
„trădători“ numai pentru că aceștia au ales să se distanțeze de ne-
dreptatea, crimele de război, genocidul comise de „marea Rusie“.

Se poartă multă discuție în ultima vreme despre vina și respon-
sabilitatea colectivă a rușilor pentru războiul purtat de liderii și ar-
matele lor împotriva Ucrainei. În țările civilizate, poporul cu greu îi 
mai distinge pe „rușii buni“ de „rușii răi“. Elitele politice manifestă 
însă prudență, juriștii disociază în continuare vina de răspundere, 
iar oamenii de cultură ne îndeamnă să nu-i sancționăm și să nu-i 
„discriminăm“ pe colegii lor din Rusia. Părerea mea e că suntem, 
mai curând, în situația absolventului de la Cambridge, care nu-și 
mai poate îngădui să trateze subtil chestiunea. Oamenii de cultură 
ruși, care nu au vrut să-și asocieze numele cu regimul criminal, 
s-au opus deschis ori au plecat cu totul de acasă. Cei mai conștienți 
se opun încă din zorii putinismului, căci regimul nu e criminal de 
ieri, de azi. Pe aceștia sancțiunile și oprobriul umanității nu-i pot 
afecta mai tare decât rușinea pe care o resimt în calitatea lor de 
cetățeni ai unui stat fascist. Chiar dacă vor fi hărțuiți sau arătați 
cu degetul de cineva din afara Rusiei, ei își vor asuma, resemnați, 
stigmatul. Asta dacă nu au fugit din țară doar ca să nu-și vadă ușile 
mânjite de resturile digestive ale „patrioților“.

Sancțiunile și pedepsele trebuie să-i vizeze pe toți de-a valma, 
căci onoarea celor buni se va curăța singură, cu timpul: cum nu 
s-au lipit murdăriile propagandei de ea, așa nu se vor lipi nici ge-
neralizările vinei. Intelectualizarea excesivă a pedepsei, disocierea 
între Gherghiev și Makarevici, Mihalkov și Ahedjakova  nu îi ajută 
prea mult pe Makarevici și Ahedjakova. Pe de altă parte, îi face pe 
cei tăcuți, rămași acasă sau dați, strategic, la fund – loja de lux a 
lașității, cu papionul înțelepciunii expectante la gât –, să creadă că 
nici ei nu au cum să poarte vreo vină pentru Mariupol. O impre-
sie fatalmente eronată, semnul unei tumori sufletești azi benigne, 
mâine maligne. Dacă vor fi iertați și aceștia, li se va face un mare 
deserviciu.

Să spunem 
lucrurilor 
pe nume (III) 

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Legile sunt universale. Scripturile nu îşi 
pierd esența nici în traduceri. Toate 
relele încep de la lecturi. În mintea 
unui semidoct ideile complicate produc 

furtuni cu consecințe catastrofale. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Oamenii

de cultură ruși, care 
nu au vrut să-și 

asocieze numele cu 
regimul criminal, 
s-au opus deschis 

ori au plecat cu 
totul de acasă. Cei 
mai conștienți se 

opun încă din zorii 
putinismului, căci 

regimul nu e criminal 
de ieri, de azi.

Legătură 

cu realitatea și aluziile 
sunt mai mult decât 
transparente. Primul 

referent e chiar 
prototipul cunoscut, 
azi probabil cel mai 

blamat personaj 
politic al lumii. Or și 

acesta, inițial un băiat 
de mingi și executor 
trivial, cu un univers 

interior limitat (și 
amator de cântece ale 
pușcăriașilor necrofili: 

„нравится – не 
нравится, терпи, моя 
красавица”), ajunge 

nu doar să conducă un 
imperiu, ci și să dea 

lecții vecinilor.

discursurilor demagogice și în 
răstignire-eșafod) sublimează 
perfect rupturile i-logice. Or 
lipsa legăturilor logice (care 
generează absurdul) înseamnă 
lipsa memoriei, în ultimă in-
stanță. Apropo, mitul nostru 
cu zidul mereu neisprăvit, 
mereu reluat de la capăt, e și 
parabolă a lipsei memoriei 
culturale, solicitând, în con-
secință, victime. Cel lipsit de 
memorie construiește pro-
priile silogisme „autohtone”, 
pe care noi le numim false (și 
ironizăm, adesea, pentru lipsa 
raționamentului), dar ele sunt 
criminale în esență.

Bine echilibrat și proporțio-
nat, ansamblul actoricesc (trei 
generații de actori, fiecare cu 
stilul timpului său) se mani-
festă într-o dizarmonie bine 
controlată. Profesorul e men-
torul absolut. Guru. Menajera 
Mary (un joc pe muchie, între 
loialitate și dominație autori-
tară, al Nataliei Prodan) este 
un soi de Sancho Pansa, realist 
și teluric. Cea care temperează 
(pentru a-l proteja, fiind mo-
del perfect de fidelitate, după 
cum va constata și Eleva) și 
canalizează discret, spre crima 
programată, excesele stăpâ-
nului, conformându-se senin 
și asistându-i docil ororile, ca 
să întâmpine apoi cu zâmbet 
următoarea victimă. Imagine 
substanțializată a poporului 
care acceptă, comentează, jus-
tifică public și susține crimele 
tiranului. „Eleva” Valeria Gar-
țan (care, în Regele Lear, mi 
se păruse strivită de autorita-
tea monștrilor sacri de la TEI, 
dar care s-a desfășat lejer în 
Peter Pen) a fost la înălțimea 
ansamblului, nelăsându-se 
intimidată de un mare actor, 
precum Gheorghe Pietraru. 
Bunul-preabunul Pietraru, 
jucând soft o monstruozitate 
hard. 

Este o „lecție de inițiere”, 
un act sacru (absurdul și 
absolutul sunt același lucru, 
spunea cineva): eleva, la înce-
put, este un neofit, profesorul 

este maestrul, iar în final, pre-
cum în cazul oricărei inițieri 
absolute/ sacrosancte, candida 
novice, ajunsă la faza probelor 
inițiatice, trece testul sângelui. 
Se transfigurează. A, că moare, 
deh, e riscul meseriei. Or (o 
spun ca să înțelegeți că și în 
viață nu e altfel) cam așa văd 
transfigurarea lumii (după 
propriul chip și asemănare) 
maeștrii conspiraționiști din 
școala lui Dughin-Putin. 

Aluziile politice ar putea 
să pară forțate. Doar că ele 
derivă din didascalii: atunci 
când Menajera, după omor, îi 
leagă Profesorului o bandero-
lă salvatoare, dramaturgul 
menționează: ar putea fi și 
o svastică. Or, de la această 
sugestie tranșantă și până la 
decizia regizorală de a desena 
jumătatea rusească a însem-
nului nazist (litera Z), cu care 
s-au proslăvit ocupanții ruși 
în Ucraina (și pe pare omuleții 
verzi o pregătesc pentru para-
da de 9 mai la Chișinău) nu e 
decât un pas...
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Scrisoare adresată Suve-
ranului Pontif:

„Sanctitatea Voastră, Papa Fran-
cisc! 

Eu nu sunt catolic, sunt ortodox. 
Cred în Dumnezeu și știu că 

lumina învinge întotdeauna întu-
nericul.

Nu am văzut apelurile dumnea-
voastră către lume și nu am citit 
toate declarațiile dumneavoastră; 
lupt de mai bine de 50 de zile și tot 
ce am timp să fac este să duc o bă-
tălie aprigă pentru fiecare metru de 
oraș care este înconjurat de inamic.

Eu sunt un războinic. Sunt un 
ofițer care a depus un jurământ de 
credință față de țara sa. 

Și sunt gata să lupt până la capăt. 
Și fac asta, în ciuda forței copleși-
toare a inamicului, în ciuda condiți-
ilor inumane de pe câmpul de luptă, 
a tirului constant de artilerie și de 
rachete, a lipsei de apă, de hrană 
și de medicamente.

Probabil că ați văzut multe în 
viața dumneavoastră. Dar sunt 
sigur că nu ați văzut niciodată 
lucrurile care se întâmplă la Ma-
riupol. Pentru că așa arată iadul 
pe pământ. 

Am puțin timp la dispoziție pen-
tru a descrie toate ororile pe care le 
văd aici în fiecare zi. Femei cu copii 
și bebeluși locuiesc în buncărele 
de la combinat, sunt înfometate și 
înfrigurate. În fiecare zi, ele trăiesc 
în vizorul avioanelor inamice. Ră-
niții mor în fiecare zi pentru că nu 
există medicamente, apă, mâncare.

Mă adresez dumneavoastră pen-
tru ajutor. Pentru că a venit vremea 
când rugăciunile nu mai sunt sufi-
ciente. Ajutați-mă să-i salvez. După 
bombardarea teatrului dramatic, 
nimeni nu mai are încredere în 
ocupanții ruși. Aduceți adevărul în 
lume, evacuați oamenii și salvați-le 
viețile din mâinile lui Satana, care 
vrea să ardă toate lucrurile vii!”

Maiorul Serhiy Volyna, coman-
dantul Brigăzii 36 de pușcași ma-
rini din Mariupol

https://www.pravda.com.ua/
eng/news/2022/04/18/7340412/

***
Scrisoarea lui Serhiy Voly-

na din Mariupol:
„Sunt Serhiy Volyna, comandan-

tul celei de-a 36-a Brigăzi Maritime 
Separate, și mă adresez vouă din 
Mariupolul asediat.

De mai bine de 50 de zile, apă-
rătorii orașului se apără eroic, în 
ciuda forțelor inamice copleșitoa-
re și a bombardamentelor aeriene 
constante, a artileriei și a tirurilor 
de rachete. Mariupol este în conti-
nuare un oraș ucrainean, indiferent 
ce ar spune propaganda rusă. 

Ducem lupte aprige în fiecare zi 
și ținem pe loc mii de trupe inamice, 
împiedicându-i să înainteze. Asta 
cu prețul unor eforturi supraome-
nești și a unor mari pierderi.

Dar avem nevoie de ajutor. In-
amicul a încercuit orașul și ține 
ostatici sute de mii de civili. În 
buncărele noastre militare sunt 
femei, care stau ascunse cu copii, 
inclusiv cu bebeluși. În mare parte 
sunt rude ale militarilor noștri, care 
sunt căutate de ruși. Fără căldură, 
apă, mâncare.

Răniții noștri mor într-un chin 
insuportabil în fiecare zi, pentru că 
medicamentele, dezinfectantele și 
anestezicele s-au terminat de mult.

Autoritățile ucrainene au nego-
ciat coridoare umanitare cu rușii, 
implicând președintele turc Recep 

Tayyip Erdogan. Cu toate acestea, 
partea rusă nu s-a ținut de cuvânt 
și toate eforturile au fost în zadar.

Cerem lumii ajutor pentru eva-
cuarea răniților, copiilor, femeilor 
și a trupurilor neînsuflețite.

Au fost prea puține încercări de 
a face asta!

Facem apel la politicienii lumii, 
la personalitățile publice și religi-
oase, să nu fie indiferenți față de 
oamenii care au căzut în capcana 
din Mariupol împotriva voinței lor.

Acum noi, militarii, suntem for-
țați nu numai să luptăm cu forțele 
copleșitoare ale inamicului, dar 
și să avem grijă de peste o mie de 
civili.

Nu credeți promisiunile Rusiei 
privind un „culoar verde” pentru 
armată. Nu există nicio îndoială 
că aceasta este o farsă pentru a 
elimina grupul militar ucrainean 
din Mariupol fără luptă.

Nu ne vom da bătuți și vom lupta 
până la capăt.

Dar loialitatea noastră față de 
jurământ nu a fost suficientă pentru 
a elibera Mariupolul.

Orașul trebuie deblocat imediat.
Pentru a face acest lucru, avem 

nevoie de arme grele. Este în pute-
rea UE și a SUA să ni le furnizeze.

Armele grele pentru apărătorii 
din Mariupol vor salva gruparea 
militară ucraineană.

Mariupolul poate fi salvat. Sun-
tem gata să luptăm până la ultima 
picătură de sânge. Dar trebuie să 
știm că lumea a făcut tot posibilul 
pentru asta. Atunci suntem gata să 
facem chiar și imposibilul pentru 
țara noastră.

18.04.2022
Serhiy Volyna”
Joe Biden
R.T. Erdogan
Boris Johnson
Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier
Володимир Зеленський

Suntem gata să luptăm până la urmă

E ușor să judeci din confortul pă-
cii de la Chișinău declarațiile (puțin 
șocante) ale vicepremierului ucrai-
nean Irina Vereșciuk făcute într-un 
interviu la Jurnal TV. Par total ne-
justificate. 

Ucraina e într-un război foarte 
dur, existențial, cu un inamic lipsit 
de scrupule, barbar – Rusia. Zilnic, 
mor sute de oameni, economia e dis-
trusă. Și se pare că greul abia începe. 

E explicabilă și frustrarea, supărarea. Lista celor pe care ucrainenii îi 
consideră „nedrepți” e lungă – Franța, Germania, Macron, Steinmeier... 
Acum și Moldova, Maia Sandu.

Dar...
Conducerea Moldovei și majoritatea moldovenilor din prima clipă 

au condamnat războiul și au spus lucrurilor pe nume – tragedia de la 
Bucea este crimă de război. Refugiații ucraineni au fost primiți cu multă 
empatie și ajutați din puținul pe care îl au moldovenii. Din același puțin 
au fost trimise ajutoare umanitare în Ucraina.

Moldova „profită” de Ucraina pentru a demara procesul de integrare 
europeană? Dosarul moldovenesc se „prăfuiește” de ani buni la Bruxelles. 
După criterii politice, astăzi este momentul oportun să se înceapă discu-
țiile. Da, războiul din Ucraina a arătat cât de vulnerabilă și singuratică 
este azi Moldova. Ar fi total iresponsabil să rămânem așa și să nu ne 
ancorăm la lumea civilizată.

MIG urile? Cererea de livrare de armament nu se face pe Fb. Și decizia 
nu e la Chișinău, la Washington. Și da, ele au fost declarate neutilizabile 
încă în anul 2000.

Transnistria? Stă acolo unde stă, pentru că guvernul de la Chișinău 
știe cum să o liniștească. Și nu militar. Mici provocări, da. Nu mai mult. 
Robinetul este la Chișinău. Și transnistrenii știu acest lucru. În acest 
sens, Moldova este furnizor de securitate pentru Ucraina. O Moldo-
vă destabilizată și condusă de trădătorul pro-rus Dodon ar fi mai utilă 
pentru Ucraina?

Dar cea mai dură mi s-a părut declarația că gazul consumat în Mol-
dova e amestecat cu sângele copiilor ucraineni. Și asta în condițiile în 
care gazul rusesc tranzitează Ucraina bine mersi și se încasează, lunar, 
100 de milioane USD pentru acest fapt „mărunt”.

O să vă spun un lucru dur: în lista de priorități ale moldovenilor răz-
boiul, după explozia de adrenalină de la început, a căzut pe locurile 3-4. 
Moldovenii au revenit la „realitate”. Pe ei îi preocupă astăzi prețurile 
galopante, inclusiv la resurse energetice. O realitate care nu poate fi 
ignorată de o guvernare responsabilă. Altfel, coloana rusească e gata să se 
„ocupe” ea de prețuri. Nu înainte de a purifica tot ce este pro-ucrainean.

Cel mai mult și cel mai util ce poate face azi Moldova în spatele frontului 
este să rămână stabilă și controlată de forțele care susțin necondiționat 
Ucraina.

În rest, sigur, discutăm. Dar după victoria Ucrainei în război. Victorie 
în care noi nu ne îndoim niciun moment.

Slavă Ucrainei!
P.S. Mult mai mult mă interesează „pacifismul” unora din arcul gu-

vernamental de la Chișinău. Ei deplâng scufundarea corăbiilor care în 
timpul războiului de agresiune ar fi bine să se ducă la destinație, adică 
na...i. Ei votează împotriva interzicerii simbolurilor agresorilor. Cică nu 
e timpul de ură...

Oare?

Nu trebuie să ne supărăm 
pe oficialii ucraineni

Ion STURZA

Am fost ieri la o clinică! La una 
dintre cele de care omul își leagă, 
poate, ultima speranță de viață! 
Coridoare pline de oameni, majo-
ritatea – de la țară, cu fețele arse 
de soare, cu zâmbetul trist, cu ochii 
blânzi, din care se desprinde câte o 
licărire de lumină aproape stinsă! 
Am citit pe fețele lor blajinătatea, 
amestecată cu durere și tristețe! Oameni în halate albe își croiau drumul 
printre ei, trântind supărați ușile în urma lor! Emoțiile îi copleșesc 
pe cei ce rămân dincoace de ușă! Fiecare așteaptă cu gândul că poate 
cumva îi va surâde norocul! După ore lungi de așteptare, omul intră, 
cu inima-n călcâie! Omul în halat alb răsfoiește plictisit fișa medicală, 
apoi trage coala de hârtie cu rezultatele investigației, pregătită din 
timp, și rostește, ca un judecător sentința, verdictul: Mata ai cancer! 
Vrei, te operezi la noi! Iar dacă vrei să fie mai în siguranță – la noi, 
la Medpark! Și eu lucrez acolo! Și nu e prea scump, dar zic, în sigu-
ranță – vreo 50-60 de mii de lei! Omul din fața omului în halat alb 
se face mic de tot, se topește în scaun, rămâne fără grai și nu mai știe 
ce să spună! Să-l fi speriat verdictul ori suma de bani care i-ar putea 
întoarce speranța de viață? Nu am auzit ce i-a răspuns medicului! A 
pornit, încet, spre ieșire, de parcă ar fi dus în spate tot greul pămân-
tului! Și atunci m-am gândit: să fie oare născuți moldovenii în zodia 
cancerului? Ce o mai fi și această zodie a cancerului? Știu că e titlul 
unui roman al lui Mihail Sadoveanu! Mai știu că zodia cancerului e 
denumirea populară a zodiei racului și că latinescul cancer în română 
înseamnă rac. Totuși, ce l-o fi speriat atât de mult pe acel om necăjit: 
verdictul ori suma de bani? Ori, poate, cancerul în halat alb? Adică, 
un om născut în zodia racului?

Cancerul!

Maiorul Serhiy VOLYNA

Acum 77 de ani, pe 21 aprilie 1945, 
bunicul meu murea pe front, la vreo 
50 de kilometri de Berlin. Am aflat 
însă despre toate acestea abia prin 
anii 2008 - 2009, când au început să 
fie publicate online mai multe docu-
mente din arhivele sovietice. 

Fusese luat de lângă soție și cei 
cinci copii ai săi. Toți au rămas de 
mici fără „tuța”. A fost trimis la 
război drept „carne de tun”. Abia 
după 64 de ani de la moartea bunicului, am aflat și 
unde îi este mormântul, la care am și ajuns atunci. 

Până atunci, puterea sovietică și moștenitorii ei 
l-au considerat „dispărut fără urmă”.

Asta pentru a nu le da urmașilor săi și unei văduve 
de război niște amărâte de ajutoare de 9 mai. Mulți 
ani la rând, bunica nici nu era chemată să sărbă-

torească ziua de 9 mai în centrul 
satului de baștină.

„Dispăruții fără urmă” erau con-
siderați niște dubioși și dușmani 
ai regimului chiar și după moarte. 
Dacă s-a predat și a fost luat pri-
zonier de nemți, dacă a fugit la ei? 
Deși se știa că din acele bătălii din 
aprilie – mai 1945 nu prea aveai 
șanse să scapi cu viață. 

Funcționarii sovietici i-au schimo-
nosit și numele de familie prin unele hârțoage, pentru 
a fi găsit și mai greu de urmași. Numele Viziru li se 
părea prea românesc. 

Iar bunica l-a așteptat toată viața ei. O ghicitoare 
îi spusese că va reveni acasă de Paște... Și ea l-a 
așteptat până a murit. Dacă trăia, cred că avea să-l 
aștepte și în acest an de Paște...

Despre „dispăruții fără urmă”

Maria PRAPORȘCIC

Nicolae ROIBU

În 10 ani petrecuți în republica 
de lângă Moldova, am auzit toate 
scuzele și alibiurile locale pentru 
„atârnarea”, ca să folosesc o cal-
chiere populară în zonă, față de 
limba și – mai grav, pentru că e 
subliminală – mentalitatea rusă.

Una mai ridicolă decât alta, fără 
nicio sămânță de logică sau respect 
de sine al opinenților. Miorlăieli 
penibile pentru justificarea dupli-
cității pruto-nistrene, care jignesc inteligența și 
bunul-simț al oricui are habar ce înseamnă multi-
culturalitate într-un spațiu civilizat.

Rezultatul scărpinatului anal de 3 decenii în 
această chestiune este cu atât mai sinistru pe fun-

dalul războiului de peste pârleaz. 
O treime din populimea pruto-nis-
treniei consideră că NATO poartă 
vina pentru că rușii au cotropit 
Ucraina, iar 41% visează la refa-
cerea urss. Pe bune? Ăstora să le 
dai ajutor, credite nerambursabile, 
granturi? Ăștia să devină candidați 
oficiali la aderarea în UE? Asta e 
cea mai proastă glumă geopolitică 
a mileniului. 

P.S. Nu am vorbit deloc despre „performanțele” 
economice sau în Justiție ale respublicii sovietice. 
Nu, nu fostă, piticania asta geografică mankurtă nu 
a încetat nicio clipă să fie o respublikă sovietică în 
timpul așa-zisei independențe.

Cea mai proastă glumă geopolitică 

Valentin OCTAVIAN
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Cum (nu) se respectă principiul 
plătește cel ce poluează

Un milion de autoturisme, 
înregistrate oficial în Republica 
Moldova, au nevoie de două ori 
pe an, iarna și vara, să își schim-
be anvelopele. Astfel, circa pa-
tru milioane de anvelope pentru 
anotimpul rece și tot atâtea pen-
tru cel cald, care o dată la patru 
ani trebuie schimbate, conform 
Inspectoratului pentru Protecția 
Mediului (IPM). 

Arderea anvelopelor este in-
terzisă în Republica Moldova. În 
republică există doar două compa-
nii care reciclează anvelope uzate: 
fabrica de reciclare a anvelopelor 
uzate prin piroliză, care se află în 
zona industrială din localitatea Va-
tra, și altă firmă din Chișinău, care 
obține pardoseală din anvelopele 
de la camioane. Agenții economici 
plătesc pentru predarea anvelope-
lor uzate, iar persoanele fizice – nu!

Un kilogram de cauciuc uzat 
costă un leu. O anvelopă cântă-
rește 10-15 kilograme, respectiv, 
agentul economic trebuie să plă-
tească 10-15 lei pentru o anvelopă. 
Puțini agenți economici plătesc 
pentru reciclarea anvelopelor uza-
te. Mulți antreprenori de stații de 
vulcanizare sau autoservice pre-
feră să le întoarcă șoferilor decât 
să plătească.

Ce fac antreprenorii cu 
anvelopele

„Le spunem clienților să le ia 

acasă, pentru că noi trebuie să plă-
tim companiei de reciclare. Pe de 
o parte, îmi pare corect deoarece 
ei prelucrează deșeuri care nu se 
descompun, însă, pe de altă parte, 
e absurd pentru că ei prelucrează 
cauciucurile și fac pardoseală din 
ele, cu care fac business și încă iau 
bani pentru a le colecta”, consi-
deră Irina, administratoarea unui 
autoservice din Chișinău. 

Managerul PR al celui mai 
mare magazin de piese auto 
pentru autoturisme și camioane 
din R. Moldova susține că ei le 
spun clienților unde își pot duce 
anvelopele atunci când acestea 
ies din funcțiune, adică le oferă 
datele de contact ale companii-
lor de reciclare. Alt magazin de 
anvelope percepe o taxă de 50 
de lei de la șoferii care vor să-și 
lase cauciucurile vechi la auto-
service-ul gestionat de același 
magazin. 

Unii agenți economici care 
au în gestiune vehicule pentru 
lucru sunt deserviți de operatorii 
autorizați de transport, precum 
ar fi autoservice-urile sau distri-
buitorii de anvelope. Altfel spus, 
distribuitorul auto de la care au 
cumpărat mașinile are grijă să le 
schimbe anvelopele la necesitate. 
Alți întreprinzători spun că le de-
pozitează pe teritoriul firmei, cât 
mai au spațiu, pentru că nu știu 
ce să facă cu anvelopele uzate. 

Andrei, administratorul unei 
companii de transformatoare 
pentru mașini și panouri solare, 
spune că firma pe care o conduce 
are doar trei mașini cumpărate 
recent, așa că n-au încă anvelope 
uzate. „Știm foarte bine că ele tre-
buie reciclate. În niciun caz nu se 
aruncă oriunde. Știu că Moldrec 
preia anvelopele. Și le vom duce 
acolo. Noi dăm baterii și uleiuri 
uzate”, zice administratorul com-
paniei. 

„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 importate în Republica 
Moldova se transformă peste câțiva ani 
în deşeuri care se descompun în timp 
de 600 de ani şi poluează mediul. Până 

la 20% dintre cauciucurile vechi sunt reciclate 
la cele două întreprinderi de prelucrare a 
anvelopelor, iar peste 80% din ele ajung la gropile 
de gunoi, sunt depozitate prin garaje sau sunt 
lăsate la vulcanizări.

Natalia MUNTEANU

Responsabilitate socială 
corporativă

Există companii care manifestă 
responsabilitate socială și respec-
tă legea deșeurilor: articolul care 
se referă la răspunderea extinsă a 
producătorului. Vorbim despre cel 
mai mare producător de bere din 
Republica Moldova. Întreprinde-
rea colectează an de an anvelopele 
uzate, cauciucurile rămase după 
reparația utilajelor sau a liniilor 
de producție. Are contract semnat 
cu „Moldrec Group”, companie 
autorizată în colectarea și sortarea 
deșeurilor speciale precum sunt 
anvelopele uzate. 

„Moldrec vine cu transportul 
lor, le cântărește și le încarcă. În 
anul 2021, am dat 364 de kilogra-
me de cauciucuri uzate. Plătim un 
leu pentru un kilogram de cau-
ciuc. Și uleiul uzat îl predăm lor. 
Tot contra plată. Pentru cârpele 
uleioase plătim 15 lei pentru un 
kilogram, iar pentru uleiul uzat 
– 4,50 lei. Nu e mare business 
cu un leu, mai ales că ei vin cu 
transportul lor, pe cheltuiala lor”, 
afirmă Ludmila Mazur, specialis-
tă în protecția mediului la „Efes 
Vitanta Moldova Brewery”. 

Pentru ce plătesc agenții 
economici companiei de 
reciclare

Până va avea „Moldrec Group” 
instalație de reciclare a anvelo-
pelor, compania colectează și li-
vrează anvelope uzate la fabrica 
de reciclare prin piroliză și la cea 
care fabrică pardoseală. Totoda-
tă, directorul executiv „Moldrec 

Group”, Ruslan Nercaș, mențio-
nează că aceste două companii 
absorb până la 20% din cantita-
tea de anvelope de pe teritoriul 
Republicii Moldova, ceea ce este 
foarte puțin.

„Pentru Republica Moldova 
salvarea ar fi deblocarea situației 
de la „Lafarge Moldova” și permi-
siunea de a co-procesa anvelopele 
la Rezina. Piroliza e aparent cea 
mai bună soluție, dar de fapt nici 
pe departe nu e așa, dacă o compa-
răm cu co-procesarea sau cu inci-
nerarea. În momentul procesului 
de piroliză e nevoie de încălzire 
tot din resurse care degajă CO2 în 
atmosferă. După care derivă car-
bonul de piroliză, care generează 
și el emisii în atmosferă. Procesul 
de co-procesare sau de incinerare 
începe de la 1100 de grade Celsius 
și poate atinge temperatura de 
1800 de grade. La astfel de tem-
peraturi emisiile sunt la zero sau 
foarte aproape de zero”, argumen-
tează Ruslan Nercaș. 

Știind nemulțumirile localni-
cilor de la Rezina, l-am întrebat 
pe Ruslan Nercaș de unde vine 
aerul toxic, de care se plâng lo-
cuitorii orașului. „Lafarge nu mai 
arde anvelope de peste zece ani. 
Oamenii nu vor să vadă măsură-
rile calității aerului. Asta e o bâtă 
politică, cu care cineva încearcă să 
se joace. Peste Nistru avem fabrica 
de ciment de la Râbnița, care nu-i 
controlată deloc. Cei de acolo ard 
tot ce poate fi ars. Și acolo e chiar 
necontrolat procesul. La Râbni-
ța mai este fabrica metalurgică, 
care, la fel, nu-i controlată. Ar fi 
bine să se vadă lucrurile cât de 
cât corect”, zice el. 

De ce agenții 
economici trebuie 
să plătească pentru 
ridicarea 
anvelopelor 
uzate? 

„Eliminarea lor costă bani. 
Rumegușul de cauciuc, care se 
obține în urma prelucrării anve-
lopelor, din care se face pardo-
seală, costă mai mult decât prețul 
de vânzare a lui. Ei concurează cu 
piața din China și Ucraina. Ru-
megușul din aceste două state e 
mult mai ieftin decât costurile 
pe care le au aici. Și în cazul pi-
rolizei, costurile de procesare a 
anvelopelor sunt mai mari decât 
ceea ce pot ei valorifica din ele. 
Oamenii înțeleg greșit că deșeu-
rile sunt o resursă. Da, deșeurile 
sunt o resursă, dar în 99% dintre 
cazuri randamentul financiar de 
procesare a lor este mai mic decât 
costurile de procesare. În mare 
parte se face doar pentru a nu 
polua mediul”, răspunde Ruslan 
Nercaș.  

Conform IPM, în anul 2020, 
circa 7.278 de agenți economici 
au generat acest tip de deșeu în 
urma activității lor (vulcanizări 
– 469, stații de deservire tehnică 
– 546, baze auto de transport – 
111, importatori și distribuitori 
de anvelope – 136 etc.). Conform 
datelor Agenției de Mediu, din 
2020, doar 60 de agenți economici 
dețin autorizația de mediu în do-
meniul gestionării deșeurilor, ceea 
ce denotă ineficiența sistemului 
de autorizare a activităților, cu 
impact asupra mediului încon-
jurător.

C a r i c a t u r a  e c o l o g i c ă
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Despre supărările la moldo-
veni circulă bancuri, neamul 
nostru fiind unul supărăcios, cu 
mare ținere de minte și neier-
tare. Certurile dintre frați și su-
rori, verișori și verișoare, vecini 
și vecine sunt ceva obișnuit și 
se întâmplă, deseori, din cauza 
unor motive neînsemnate. 

Istoriile cu „nu mi-a dat po-
mană la mort”, „nu m-a legat la 
nuntă ca pe un oaspete de onoa-

re”, „s-a uitat chiorâș”, „a mutat hatul cu câțiva centimetri” ș.a. 
se transmit în tot satul, iar, dacă este nevoie, și în localități mai 
îndepărtate, unde locuiesc alte rude, prieteni, cunoscuți. De ce? Ca 
să se știe ce om de nimic este cutare, cât de prefăcut și de nesimțit 
poate fi, chiar dacă lasă impresia de om așezat, la locul lui. 

Omul află uneori cât de rău este de la altcineva, un răuvoitor 
care vrea numaidecât să-i transmită, cu anumite înflorituri, ce a 
zis pe undeva, să zicem la vreo petrecere, frate-său, soră-sa, un 
vecin, un prieten sau altcineva dintre apropiați. Pe fața celui care 
transmite „informația utilă” se poate citi mai întotdeauna satisfac-
ția, iar dacă cel care îl ascultă îl și crede, înseamnă că lucrătura a 
fost bine făcută. 

Există și cazuri când cei care au stat și au crescut la o măsuță nu 
pot împărți bruma de agoniseală rămasă de la părinți. „Lăicerul de 
la mama”, „războiul” din casa mare,  un covor de lână înflorat ce 
acoperă un întreg perete, o icoană mai veche rămasă de la bunei 
sau străbunei etc. devin obiecte ale discordiei, prilej de sfădălaie 
cum nu s-a mai văzut. Aceste lucruri sunt o amintire sfântă pen-
tru fiecare și este firesc să lupți, ca să-ți rămână măcar ceva din 
patrimoniul familial.

Pentru o cotă de pământ, pentru casa părintească pe care nu 
puteau să o moștenească toți, în numele „dreptății și adevărului”, 
unii nu se pot astâmpăra toată viața, țin supărare și se războiesc 
cu „dușmanul”, îmbătrânind în răutate și prostie. Când își dau 
seama că timpul s-a scurs, că e târziu și nu mai poate fi nimic în-
tors înapoi, caută iertare și împăcare, își sacrifică orgoliul, pentru 
că n-a rămas mult timp și vine călătoria cea mare prin tot univer-
sul. Iar Domnul are totul însemnat în catastif și nu ți-ar sta bine 
să ajungi într-un cazan cu smoală fierbinte, cu drăcușori harnici 
împrejur punând pe foc și având grijă să-ți asigure... confortul.

Teama de chinuri veșnice le înmoaie inima multora din cei 
certați, aceasta însemnând totuși că tot de pielea lor se îngrijesc. 
Nu e rău să fie măcar așa, că tot mai bună este o împăcare decât o 
neînțelegere de durată sau o dezbinare stabilită pentru totdeauna.

Cu toate acestea, se mai întâmplă uneori ca frate cu frate să nu 
se mai ierte nici chiar în ultimul ceas, să li se cătrănească sufle-
tul atât de mult încât să nu-și mai vorbească toată viața. Un salut 
spus printre dinți de ochii lumii, o strângere de mână ca între 
două statui este tot ce se mai poate întâmpla între ei cât fac umbră 
pământului. 

Și, pentru că vă vorbeam la început de cazuri anecdotice cu 
unii certați, am să vă spun, la urmă, unul. Un consătean îl întrea-
bă, cică, pe altul ce rău i-a făcut fratele său de nu-i mai îngăduie 
să-i calce în ogradă și nici el nu se mai duce de ani buni la casa 
acestuia, să se vadă ca frații. „Să-ți spun drept, nici nu mai țin 
minte ce rău mi-a făcut fratele cela al meu, nici nu-s sigur dacă 
mi-a făcut vreun rău, dar nu-l mai iert niciodată...”, a fost răs-
punsul.

În ajunul sărbătorilor de Paști și Paștelui Blajinilor m-am 
gândit că un alt subiect nu putea fi mai potrivit pentru această 
rubrică.

Gheorghe BÂLICI

Supărarea 
la moldoveni

S a l t i m - b a n cFocurile produse 
de anvelope sunt un 
pericol pentru mediu

„Gazeta de Chișinău” a contac-
tat reprezentanți ai Inspectoratu-
lui pentru Protecția Mediului ca să 
aflăm despre acțiunile întreprinse.

„Pe tot teritoriul Republicii 
Moldova are loc bilunarul ecolo-
gic. Am mers în toate primăriile 
raionului Soroca și am discutat cu 
reprezentanții de acolo. Pe lângă 
salubrizare, am atenționat asupra 
interzicerii de a arde anvelope în 
seara de Înviere. Anii precedenți, 
angajații Inspectoratului de Poliție 
din teritoriu au efectuat raiduri. 
Cazuri ieșite din comun nu au fost 
depistate. În procesul de ardere a 
anvelopelor, în aerul atmosferic 
se emană substanțe nocive, care 
aduc daune nu doar naturii, dar 
și sănătății oamenilor. Se practică 
focurile, dar acestea trebuie să fie 
făcute din lemne, în niciun caz din 
anvelope, un poluator al aerului 
atmosferic”, ne-a comunicat șefa 
Direcției Inspecție pentru Protecția 
Mediului Soroca, Valentina Rusu. 

Șeful interimar a Inspecției 
pentru Protecția Mediului Nispo-
reni, Grigore Vlas, ne-a comunicat 
că au un plan comun cu Inspec-
toratul General pentru Situații 
Excepționale din raion referitor 
la arderea vegetației: 

„Astăzi și mâine, preconizăm 
informarea populației despre in-
terzicerea arderii deșeurilor de 
cauciuc. Anul trecut nu am avut 
constatate cazuri de ardere a ca-
uciucurilor. Împreună cu colabo-
ratorii Inspectoratului General 
pentru Situații Excepționale din 
raion o să informăm populația. 
Arderea deșeurilor este interzisă 

prin lege, cauciucurile uzate sunt 
trecute la categoria de deșeuri to-
xice.”

Iar inspectorul principal din 
cadrul Inspectoratului pentru Pro-
tecția Mediului Râșcani, Dumitru 
Cecan, ne-a spus că în ultimii ani 
nu au fost sesizate cazuri de arde-
re a anvelopelor uzate. Mai mult, 
acesta a menționat că oamenii 
legii efectuează raiduri pentru a 
fi preîntâmpinate aceste cazuri.

„Pe rețelele de socializare și 
prin intermediul mass-media 
este informată populația. Au fost 
date indicații primăriilor ca să li 

se aducă la cunoștință localnicilor 
să nu ardă anvelopele, care degajă 
substanțe toxice. Facem raiduri 
cu angajații Inspectoratului de 
Poliție, cu reprezentanții Admi-
nistrației Publice Locale pentru 
preîntâmpinare  și neadmitere a 
astfel de cazuri, inclusiv în seara 
de Paști. În ultimii doi-trei ani, 
nu am avut sesizări cu privire la 
arderea cauciucurilor. Populația 
conștientizează impactul negativ 
asupra mediului”, a conchis Du-
mitru Cecan.  

Într-un interviu pentru „Gazeta 
de Chișinău”, șefa Laboratoru-
lui de Referință de Mediu de la 
Agenția de Mediu, Marina Lungu, 
a declarat: 

În fiecare an sunt sesizate tot mai puține 
cazuri de ardere a anvelopelor în 
sâmbăta Paştelui, ne spun inspectorii din 
subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului. Potrivit acestora, 
oamenii conştientizează impactul devastator pe 
care îl are arderea anvelopelor asupra aerului, 
solului, dar şi asupra sănătății lor. Și în acest an, 
angajații inspectoratelor de mediu din raioanele 
Republicii Moldova au informat reprezentanții 
Administrațiilor Publice Locale despre daunele 
arderii cauciucurilor.  

„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.

Inspectorii de mediu informează oamenii despre 
daunele pe care le provoacă cauciucurile arse

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

„Gradul cel mai înalt de polu-
are are loc în procesul de ardere 
a anvelopelor. Incendiile alimen-
tate de anvelope pot fi mai dificil 
de controlat și de stins. Fumul 
conține substanțe chimice toxi-
ce și pulberi în suspensie, care 
au consecințe asupra sănătății 
umane”.

Într-un alt articol realizat de 
,,Gazeta de Chișinău”, Victoria 
Nicolaev, medic pneumolog din 
cadrul Institutului de Ftiziop-
neumologie „Chiril Draganiuc”, 
ne-a spus că poluarea aerului de-
clanșează patologii respiratorii 
obstructive, cancer pulmonar, 
afecțiuni cardiovasculare, poate 
provoca accidente vasculare ce-
rebrale. 

„Poluarea atmosferică este 
considerată vinovată de scă-
derea fertilității masculine, de 
creșterea numărului de nașteri 
premature și cazuri de mortali-
tate intrauterină. Fumul produs 
de ardere conține multe sub-
stanțe toxice care pot provoca 
maladii grave, pot cauza, chiar 
și în microcantități, intoxicații 
ale căilor respiratorii, afecțiuni 

ale sistemului nervos central, ale 
mucoasei ochiului”, ne-a comu-
nicat Victoria Nicolaev. 

Persoanele care nu vor ține 
cont de toate indicațiile și de reco-
mandările specialiștilor, pe lângă 
faptul că vor dăuna mediului și 
își vor pune sănătatea în pericol, 
vor fi amendați. În conformitate 
cu prevederile articolului 149 din 
Codul Contravențional, poluarea 
aerului atmosferic cu emisii de 
poluanți ce au cauzat prejudicii, 
dacă această acțiune nu constituie 
infracțiune, se sancționează cu 
amendă de până la 1.800 de lei 
pentru persoanele fizice, iar pen-
tru persoanele juridice amenda 
este de până la 15.000 de lei.

Octavian GRAUR
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„Bucuria vine din lucruri mărunte, 
liniștea vine din sufletul nostru”

Când i-a fost mai greu, a căutat 
liniștea în sufletul ei, iar bucuriile 
și cele mai frumoase emoții le-a 
transmis oamenilor… prin cântec. 
Și-a oferit vocea celor mai profunde 
sentimente… Cântă dragostea așa 
cum doar ea știe să o facă. Anișoara 
Puică, artista care are un loc aparte 
în inimile oamenilor, pentru că via-
ța ei toată-i iubire…, vorba cunos-
cutei melodii. În rândurile de mai 
jos, artista ne-a spus că bucuria vine 
din lucruri mărunte, iar în inima 
fiecăruia este lumină, doar trebuie 
să o putem oferi și celorlalți. Tot-
odată, Anișoara Puică ne-a vorbit 
despre noile sale melodii, muzica 
populară, dar și despre pregătirile 
de Sfintele Sărbători de Paști.

„Cele mai frumoase amintiri 
sunt cele din copilărie”, ne-a măr-
turisit Anișoara Puică, care și-a 
reamintit cu drag de sărbătorile 
de altădată, cele din copilărie: 

„Paștele din copilărie este cel 
mai frumos… atunci eram copii, 
eram la casa părintească, erau pă-
rinții în viață. Așteptam această 
sărbătoare, Învierea Domnului. 
Mama ne pregătea pe canapeaua 
din casa mare haine noi. În ziua 
de Paște ograda era plină cu toa-
te rudele, toți eram împreună la 
masa de sărbătoare.” 

Anișoara Puică dedică mult 
timp familiei, chiar dacă progra-
mul îi este încărcat de activitățile 
profesionale. Sărbătorile de Paște 
sunt un bun prilej de a-i revedea 
pe cei mai dragi oameni. Așa cum 
se întâmplă în fiecare an, inter-
preta adună la masa de sărbătoare 
rudele și prietenii. 

„Pentru că ne apropiem de 
Sfintele Sărbători de Paște, ca 
fiecare om, în primul rând, fac 
curățenie în toată casa, curățe-
nie în suflet, să fim mai buni, mai 

generoși. Gătim bucate și ne în-
tâlnim la masa de sărbătoare cu 
cei mai apropiați”, ne-a declarat 
artista.

Soțul Anișoarei Puică are o mi-
siune importantă, el  are grijă ca 
focul haric să ajungă în casa lor și 
să aibă pe masă bucatele sfințite. 

„În cartierul unde locuim avem 
o biserică. În Noaptea Învierii 
merge soțul și sfințește bucatele. 
Aduce focul haric, ne așezăm la 
masă, servim din cele sfințite, din 
bucate și un pic de vin roșu sfințit. 

Pe la ora 13:00 punem masa de 
sărbătoare și așteptăm oaspeții. 
Gătesc bucatele tradiționale pe 
care le făceau părinții mei. Cel 
mai important este ca să simțim 
această sărbătoare. Bucuria vine 
din lucruri mărunte, liniștea vine 
din sufletul nostru, lumina vine 
din inima fiecăruia”, ne-a mărtu-
risit interpreta. 

Pe lângă pregătirile de Paște, 
Anișoara Puică lucrează la reper-
toriul său. Curând aceasta își va 
bucura admiratorii cu noi pro-
ducții muzicale:

„Recent am făcut o melodie 
nouă, scrisă de Ion Lincovschi, se 
numește «Numai tu, numai eu», 
în curând o voi lansa. E o melodie 
de dragoste. Mai am melodii pe 
care urmează să le lansez. Am una 
a cărei muzică îi aparține fiului 
meu, Radu, iar textul Radmilei 
Popovici. Trebuie să merg să o 
înregistrez în studio, vor fi înre-
gistrate și instrumentele.”

Pe 5 mai, Anișoara Puică 
este invitată la seara de creație 
a compozitorului și dirijorului 
Timofei Trigubenco. În cadrul 
evenimentului, artista va inter-
preta un cântec popular oferit 
de compozitor. Deși nu îi este 
caracteristic acest gen de muzică, 

Anișoara Puică a acceptat cu drag 
melodia, care speră că va fi una 
pe placul tuturor. Nu este prima 
dată când interpreta colaborează 
cu Timofei Trigubenco. Acesta a 
compus și piesa «Hora moldo-
veanului» de pe singurul album 
de muzică populară al Anișoarei 
Puică, înregistrat cu Orchestra 
Națională «Lăutarii», pe care l-a 
lansat în 2013.

„Să dea Dumnezeu să fie 
pace în toată lumea! Să începem 
activitățile, pentru că un artist 
are nevoie de spectacole, de 
oameni. Un artist are nevoie să 
meargă în sălile de spectacol”, 
ne-a comunicat interpreta.

Anișoara Puică își dorește ca 
fiecare om să simtă lumina Sfin-
telor Sărbători și să aibă parte 
de liniște și iubire: „Trebuie să 
simțim această Înviere. Să dea 
Dumnezeu ca prin această Învie-
re fiecare casă să fie inundată de 
lumină, armonie, pace și multă, 
multă iubire. Dacă uneori ni se 
părea banal să dorim cuiva la 
vreo sărbătoare sănătate și pace, 
acum chiar ne dorim cu toții să 
fie pace în toată lumea, în țara 
noastră”. 

Octavian GRAUR

Scriitorul și criticul literar Mircea V. 
Ciobanu a realizat în ajunul Zilei Biblio-
tecarului, a Zilei Internaționale a Cărții și 
a dreptului de autor, o dublă lansare. Este 
vorba de volumele „Un tărâm al literaru-
lui” (eseu, critică literară) și „Biblioteca” 
(roman) în incinta Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”.

Evenimentul a fost moderat de Maria 
Pilchin, redactor la Secția studii și cercetări 
a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, 
care a menționat că evenimentul „este mai 
mult decât o lansare de carte. Deși noi lan-
săm cărți și nu rachete. O dublă lansare. 
Un eveniment cu un generic mai mult de-
cât provocator: «Mircea V. Ciobanu sau 
omul-bibliotecă». Avem două cărți, una 
care a apărut la editura «Junimea» (Iași) 
și a doua la editura «ARC»”. 

Scriitorul și criticul literar Eugen Lun-
gu a făcut o incursiune în timp, povestind 
despre începuturile lui Mircea V. Ciobanu: 

„Propun ca anul 2021 să fie numit anul 
lui Mircea V. Ciobanu. Mircea este scriitorul 
dotat – poet cu câteva volume de poezii, 
dramaturg, publicist, critic de muzică. Tot 
Mircea este și critic de teatru, dar și de artă. 
Și acum, cu această dublă lansare, Mircea 
V. Ciobanu este și prozator”, a punctat 
Eugen Lungu. 

Criticul literar Lucia Țurcanu, prezentă 
la eveniment, a spus despre cărțile lui Mir-
cea V. Ciobanu că „sunt legate între ele”.  

„De fiecare dată a fost foarte greu să vor-
besc și să scriu despre creațiile lui Mircea 
V. Ciobanu datorită complexității lor. Nu 
poate fi o lansare în tandem mai potrivită 
pentru cărțile lui Mircea V. Ciobanu, decât 
cea de azi, pentru că cele două cărți sunt 
foarte legate între ele, deși una ar fi de 

critică literară, și cealaltă ar fi un roman.” 
Scriitori, jurnaliști, oameni din domeniul 

culturii au venit să-i fie alături, dar și să-l 
felicite pe Mircea V. Ciobanu. 

Poeta Silvia Caloianu a spus pentru „Ga-
zeta de Chișinău” că a citit una din cărți și 
a rămas „fascinată”. 

„Amblele cărți sunt ieșite din rând. 
Pentru că așa e firea, ambiția și exigența 
acestui erudit scriitor, care mai reușește 
să fie și prolific. Trebuie să recunosc, nu 
prea îmi imaginez, cel puțin nu în timpul 
apropiat, un alt roman de același autor. 
Pentru că ar risca să concureze cu acesta, 
cu «Biblioteca». (Poate, doar, o continuare, 
cumva... În artă totul e posibil, nu există 
linii de demarcație, nu severe, cel puțin.) 

Eu nu am citit încă nici o pătrime din 

carte, dar dacă vreți o părere, asta e: sunt 
fascinată. 

Mi-am imaginat că poate fi un roman-di-
alog al cărților, o interacțiune a acestora, 
cunoscând, cât de cât, autorul din scrierile 
sale, din ceea ce publică în presă, în pagina 
sa de Facebook, luând în calcul meseria sa, 
în general, pot spune că e peste așteptările 
mele. E o carte despre care nu pot spune 
că e doar antrenantă. E un roman care te 
poate stăpâni prin felul său de a provo-
ca: te ia de mână, ca o fantomă, te poartă 
prin castelul-bibliotecă, și nu știi la ce să 
te aștepți, pe cine mai poți întâlni și tot 
așa. Trimiterile, «linkurile», nu sunt ceva 
nou, dar sunt nou instrumentate, cu multă 
inspirație și elevat gust artistic. Mie îmi 
plac asemenea cărți, irezistibile (fie că sunt 

de poezie, eseuri, proză), care nu doar să 
mă înnobileze, dar și să mă înnebunească 
(nu asta, oare, căutăm, de fapt, în artă?).”

Scriitorul Mircea V. Ciobanu a spus pen-
tru „Gazeta de Chișinău”, pentru care scrie 
săptămânal editoriale, că „Întâmplarea 
(sau: o succesiune de întâmplări) a făcut 
ca în anul 2021 să apară tocmai trei cărți 
cu semnătura mea pe copertă. Ar părea un 
semn evident de grafomanie. Și vinovatul 
(tot eu, victima) aș fi tocmai eu, cel care 
încerc să-i temperez pe colegii scriitori, 
îndemnându-i să nu scrie mult. 

Cartea «Un tărâm al literarului» s-a scris 
cam singură, de la sine, eu doar selectând 
și structurând cumva textele pe care le-
am publicat în «România literară», «Viața 
românească», «Revista literară», «Contra-
fort», «Sud-est cultural»...

Ceva mai complicat de explicat e cu romanul 
«Biblioteca». Deși am putea intui și aici (dedu-
când din titlu) o experiență a lecturilor. Doar că 
experiența (asistată și de experimentul literar) 
se extinde nu doar geografic, ci și conceptual. 
Or biblioteca nu e doar o sumă de cărți, ci o 
sumă de lucruri, fapte, evenimente, care pot fi 
«citite» și interpretate: o moară, o călătorie pe 
mare, viața pe o insulă, niște istorii polițiste, 
o aparent banală istorie despre oamenii care 
stau la rând... Toate, bineînțeles, împletite ca 
niște liane decorative pe experiența lecturilor. 
Povestea poate avea mai multe chei de lectură, 
una din ele fiind recuperarea memoriei cu 
ajutorul notelor făcute anterior, inclusiv cu 
ajutorul întâmplărilor fixate cândva pe hârtie, 
note care se suprapun și ele pe lecturi. Cu dra-
matice și imprevizibile descoperiri, când începi 
să te sperii de propria biografie obscură”, ne-a 
mărturisit autorul.

Diana BOTNARU

Mircea V. Ciobanu sau omul-bibliotecă

Interpreta Anişoara Puică ne-a vorbit despre sărbătorile care vin, proiectele la care lucrează, 
cele mai frumoase amintiri şi ne-a spus în ce constă fericirea
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LOC FOOD: Gastronomia locală - carte de 
vizită a destinațiilor turistice autohtone

Proiectul este implementat de 
Asociația de Dezvoltare a Turismu-
lui în Moldova (ADTM), în partene-
riat cu organizații similare din Gre-
cia, România, Ucraina și Bulgaria. 

În toate cele cinci țări parte a 
proiectului, activitatea de bază o 
reprezintă agricultura, aici sunt pre-
zente mai multe localități rurale în 
care domeniul turismului este foarte 
bine dezvoltat și, mai nou, la etapa 
actuală, încearcă să atragă un număr 
mare de turiști grație specialităților 
locale, care sunt caracteristice prin 
originalitate. Partenerii proiectului 
și-au conjugat eforturile pentru a 
transfera accentele pe producăto-
rul local și pe punerea în valoare a 
produselor locale, care pot deveni 
parte a meniului sau o adevărată 
„carte de vizită” a unor destinații 
turistice  preferate atât de vizitatorii 
interni cât și de cei internaționali.

Echipa ADTM afirmă că în statele 
europene este minuțios abordată 
tematica cercetată în cadul proiec-
tului. În general, fiecare destinație 
încearcă să aibă în portofoliul per-
sonal preparatul local sau „platoul 
destinației turistice” care, de cele 
mai dese ori, este oferit vizitatoru-
lui, acesta reprezentând un moment 
de orgoliu local deosebit. Potrivit 
observațiilor, localnicii se simt ata-
șați acestei „expresii de patriotism 
local”, concluzie valabilă și pentru 
R. Moldova.

Una din primele activități din 
cadrul proiectului „LOC FOOD” a 
constat în analiza situației existen-
te, adică a starii produselor locale, 
popularității și promovării lor, dar 
și a gradului de prezență pe piața 
europeană. 

Reprezentanții ADTM au realizat 
un studiu împreună cu reprezentan-
ții industriei turistice, selectând mai 
multe destinații din R. Moldova, cu 
scopul de a indentifica o gamă largă 
de preparate locale ce vor fi oferite 
vizitatorului în calitate de „carte de 
vizită” a localității. A fost întocmită 
o lista cu peste 300 de specialități 
gastronomice locale. Aceasta a 
generat un interes aparte pentru 
proprietarii de pensiuni turistice. 
Pe parcurs, au fost intervievați mai 
mulți bucătari angajati ai restauran-
telor, care au salutat implementarea 
proiectului respectiv, din motiv că 
în meniul restaurantelor, de cele 
mai dese ori, regăsim specialități 
tradiționale care au puțin în comun 
cu bucatele locale. 

Dacă ne referim la indicații 
geografice protejate, denumiri de 
origine protejate și specialități tra-
diționale garantate, ele reprezintă 
acele instrumente care leagă oame-
nii, locul și produsul. Protecția lor 
se realizează în baza legii N66/2008 
menționează reprezentanții AGEPI.

O indicație geografică poate fi 
protejată atât la nivel național, cât și 

în baza acordului dintre R. Moldova 
și Uniunea Europeană, dar și în baza 
angajamentelor de la Lisabona. 

La moment, în țara noastră 
sunt 4824 de indicații geografice, 
denumiri de origine și specialități 
tradiționale din diferite țări euro-
pene protejate în baza prevederilor 
Acordului de Asociere cu UE, din-
tre care doar 15 sunt identificate 
în R. Moldova. Menționăm că pe 
parcursul anilor au fost realizate 
unele studii referitoare la identifi-
carea și cercetarea produselor locale 
care sunt la moment în proces de 
înregistrare, iar altele protejate. 
AGEPI îndeamnă doritorii de a în-
registra un produs local să consulte 
pagina web a organizației: www.
agepi.gov.md. Cei interesați aici 
pot găsi diverse informații, înce-
pând cu depunerea cererii până la 
înregistrare. Tot aici este prezentă 
harta indicațiilor geografice și harta 
potențialelor indicații. 

Echipa de implementare a pro-
iectului „LOC FOOD” preconizează 
ca în procesul de realizare a „platou-
lui destinației turistice” să participe 
activ unele instituții de învățământ, 
asociații locale de promovare a pa-
trimoniului local, inclusiv cel gas-
tronomic, și reprezentanții unor 
APL-uri. 

Realizatorii proiectului afirmă că 
este complicat de încurajat persoana 
care deține o rețetă originală, spre 
exemplu, moștenită de la bunica, 
care până a intra în circuitul vizita-
torului are un drum lung de parcurs. 
În primul rând, este problematic 
procesul de convingere a persoanei 
ca să creeze o asociație, dupa care 
organizația elaborează un statut 
unde este necesar de menționat 
că acest grup este deschis pentru 
toată lumea. Statutul, de asemenea, 
trebuie să conțină unele date refe-
ritoare la conformarea prevederilor 
caietului de sarcini, monitorizarea 
calității produsului, anumite pro-
ceduri de evaluare și menținerea 
acestui tip de preparat gastronomic. 

Un al treilea pas în asigurarea 
protecției produsului autohton 
este completarea unui formular 
care demonstrează originalitatea 
produsului respectiv pentru o anu-
mită destinație turistică. Aici sunt 
trecute principalele argumente ale 
prezenței preparatului culinar în 
localitatea dată, specificând anu-
mite condiții geografice, prezența 
preparatului în istoria zonei sau în 
memoria colectivă.

La cea de-a patra etapă de asi-
gurare a protecției pentru produsul 
local se depune cererea cu materia-
lele anexate la AGEPI. Procedura, 
în total, durează aproximativ 12 
luni, după care urmează indicația 
geografică, denumirea de origine 
sau specialitatea tradițională garan-
tată înregistrată. Menționăm că, în 

Proiectul „Dezvoltare locală şi cooperare 
transfrontalieră în domeniul produselor agricole 
şi alimentelor tradiționale (LOC FOOD), BSB1101 
finanțat în cadrul Programului Operațional 
Comun Bazinul Mării Negre 2014–2020” este 
un proiect inovativ pentru Republica Moldova, 
care îşi propune identificarea specialităților 
gastonomice locale, cercetarea, protecția şi 
promovarea lor, iar în final crearea „platoului 
cu produse exclusive locale” pentru turiştii care 
vizitează anumite destinații.

baza acordului dintre R. Moldova și 
UE, semnat în 2013, ambele părți 
s-au obligat să protejeze produse-
le cu indicații geografice înregis-
trate în baza unui schimb de liste. 
La moment, din numărul total de 
15 indicații geografice și denumiri 
de origine protejate de AGEPI, 8 
beneficiază gratuit de protecție și 
în UE, doar în baza schimbului de 
liste, care pot fi reînnoite după noi 
înregistrări de produse. Certificarea 
reprezintă o dovadă în plus că pro-
dusele sunt de calitate, aparținând 
unei anumite zone. Pe parcurs ele 
sunt supuse controlului permanent 
care trebuie să confirme respectarea 
caietului de sarcini.

Pe lângă procesul de încurajare 
a actorilor din domeniu în vederea 
protejarii produselor locale, ADTM 
urmărește explicarea procedurilor 
de înregistrare a produsului local. 
În acest scop au fost inițiate con-
sultări cu Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și AGEPI în 
vederea  explicării și mediatizării 
procesului de înregistrare și ela-
borării unui model mai reușit, cu 
scopul ca acest proces să capete un 
caracter de masă. 

Până la moment, preparatele lo-
cale au fost înregistrate separat, iar 
în cadrul proiectului „LOC FOOD”, 
în premieră ADTM vine cu înregis-
trarea unei serii de preparate: pre-
parate lichide, preparate de bază și 
deserturi (în total cinci-șapte pre-
parate). Potrivit echipei de imple-
mentare a proiectului, specialitățile 
tradiționale garantate se bucură de 
popularitate mai mare printre turiști 
și sunt mai ușor asimilate în circui-
tul turistic. În scopul eficientizării, 
în cadrul proiectului, implementato-
rii și-au focusat activitățile doar pe 
o singură destinație turistică, unde 
sunt elaborate caietele de sarcină, 

iar ONG-ul care și-a asumat protec-
ția și promovarea rețetelor locale 
se află în proces de reînregistrare. 
Potrivit echipei ADTM, a fost se-
lectată o destinație care reprezintă 
reușit legătura dintre ospitalitate, 
bucătărie și tradiția culinară. A fost 
aleasă destinația cu cea mai mare 
varietate de pește din Republica 
Moldova. Tot aici se practică activ 
legumicultura, zona fiind bogată 
în podgorii, fapt care a favorizat 
crearea mai multor vinării. Echipa 
proiectului argumentează alegerea 
sa prin apropierea zonei de Marea 
Neagră, arealul de implementare a 
proiectului. Menționăm că destina-
ția selectată în cadrul proiectului 
„LOC FOOD” recent a devenit zona 
turistică „Nistrul de Jos”. 

Realizatorii proiectului sunt 
mulțumiți de activitatea voluntară 
a cetățenilor din cadrul destinației 
selectate care au venit cu rețetele 
preparatelor locale. Pregătirea bu-
catelor a fost documentată video cu 
scopul introducerii cât mai exacte a 
datelor în caietul de sarcinii. ADTM 
merge în teritoriu unde comunică cu 
localnicii pentru a stimula interesul 
față de produsul local. 

Totodată, remarcăm că au fost 
analizate curriculele instituțiilor 
care pregătesc bucătari și cofetari 
din R. Moldova, unde s-a constatat 
că preparatele naționale sunt pre-
zente în programe, însă cele locale 
practic lipsesc. O altă concluzie a 
cercetătorilor este că în curricula 
adaptată și în meniurile analizate 
sunt prezente majoritatea bucatelor 
moștenite din perioada sovietică. 
Fenomenul respectiv are nevoie 
de mai multă cercetare din partea 
savanților, dar și a cadrelor didac-
tice care pregatesc viitori bucătari 
și, la rândul lor, vor crea istorie în 
bucătăria restaurantelor și pensiu-

nilor turistice și vor oferi un meniu 
original cu tentă locală. 

Potrivit echipei proiectului, la 
moment în R. Moldova există mai 
multe destinații turistice cu carac-
teristici vădit gastronomice: Nistrul 
de Jos, Prutul de Jos, Găgăuzia, Re-
giunea Ocnița-Țipova-Lalova (unde 
sunt înregistrate bucate deosebite), 
Edineț sau Ungheni. Problema ma-
joră este că, în cazul destinațiilor 
respective, bucatele locale sunt 
doar identificate, fară a fi prote-
jate. Echipa ADTM intenționează 
să fluidizeze acest proces pentru a 
căpăta un caracter de masă.

Analizând mai în detaliu tradițiile 
gastronomice din regiunea de sud, 
echipa de experți a constatat pre-
zența diverselor împrumuturi etnice 
în acest domeniu. În urma acestei 
situații întreprinderile de profil care 
deservesc turiștii își pot îmbogăți 
meniurile cu mai multe bucate lo-
cale. Acest lucru dar și activitățile 
proiectului vor deveni un adevarat 
catalizator pentru cei care sunt siguri 
că au ce prezenta pe platoul cu bucate 
sau specialități locale pentru turisti 
și doresc să le protejeze pentru a nu 
pierde rețetele.

În cadrul proiectului „LOC FOOD” 
va fi elaborată o bază de date cu pre-
parate, însoțite de fotografii și descri-
erii, sau mici istorii despre preparatul 
respectiv. Informația va fi amplasa-
tă pe rețeaua comună a proiectului. 
La moment, în proces de editare se 
află broșura cu titlul „Sistemul local 
de alimentație în R. Moldova”, este 
editat un ghid de marketing destinat 
promovării produselor locale, care 
va sta la baza unui ciclu de instruirii 
pentru fermierii ce doresc să devină 
promotori ai produselor locale pe pia-
ța națională sau chiar internațională. 

Proiectul dat își propune de a 
sprijini dezvoltarea economică și 
socială durabilă în zonele rurale 
agricole în regiunea de interven-
ție, prin inițiative integrate, care 
încorporează aspecte economice, 
de mediu, sociale și de dimensiuni 
culturale, și pentru a spori coope-
rarea regională. În mod specific, 
proiectul va sprijini dezvoltarea și 
promovarea produselor alimentare 
tradiționale locale, contribuind în 
comunitatea rurală la incluziunea 
socială, culturală și conservarea bi-
odiversității, prin implementarea de 
strategii comune pentru provocări 
comune și sprijinirea activităților 
locale de la om la om.

În concluzie, putem afirma că 
activitățile proiectului „LOC FOOD” 
sunt realizate pentru a crea condiții 
sigure ca la finele proiectului imple-
mentat de Asociația de dezvoltare a 
Turismului în Moldova, produsele 
locale să devină solicitate de cât mai 
mulți turiști. 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană 
prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, 
Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene.
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene

Common borders. Common solutions.
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„În Slobozia Mare gospodinele fac pasca 
așa cum au moștenit de la mame și bunici”

– Stimată doamnă Va-
lentina Carastan, cum se 
pregătesc de Paşti oa-
menii din satul Slobozia 
Mare, raionul Cahul?
Cu câteva săptămâni înain-

te de Paști se face curățenie. 
Pentru noi curățenia de Paști 
e o altfel de curățenie, e făcută 
cu sfințenie, de parcă am cu-
răța și sufletele de răul din jur. 
Satul, casa trebuie să arate mai 
curate ca de obicei, de aceea 
fiecare gospodărie, gospodină își 
scutură casa, văruiește copacii, 
văruiește soba… Ne mobilizăm 
cu toții și facem curat și la cimi-
tir. Învierea Domnului trebuie 
întâmpinată cu multă curățenie.

– Din ce an sunteți pri-
mar în Slobozia Mare, 
unul din cele mai mari, 
frumoase, îngrijite sate 
din Republica Moldova?
Sunt primar al satului Slobo-

zia Mare din anul 2007, sunt la 
al patrulea mandat.

– Felicitări pentru acti-
vitatea intensă, rodnică. 
Spuneți-mi vă rog, în 
tinerețe nu ați dorit să 

plecați din sat, precum 
au făcut-o mii de basara-
beni?
Nu, nu am vrut să plec din 

sat, dar dacă am rămas, mi-
am zis că trebuie să scăpăm de 
glod, să ne facem o viață demnă, 
interesantă, aici, acasă. Sunt 
mândră de rădăcinile mele. Noi 
ne păstrăm frumoasa limbă 
română, datinile, bucurându-ne 
totodată de beneficiile vieții 
moderne, cu drumuri, iluminare 
stradală, apeduct, asistență me-
dicală, servicii de calitate. Satul 
nostru a fost menționat docu-
mentar prima dată în anul 1436, 
dar au trăit oameni aici din 
vremuri străvechi, dovadă sunt 

obiectele păstrate la Muzeul de 
Istorie și Etnografie din Slobozia 
Mare, în colecția acestuia sunt 
11 mii de exponate, unele din 
perioada preistorică.

Clădirea Muzeului de Istorie 
și Etnografie e bine îngrijită, a 
fost schimbat acoperișul, in-
stituția e unul dintre cele mai 
vizitate locuri din sat. În cadrul 
muzeului ne străduim să păs-
tram materiale despre obiceiuri-
le noastre, le înscenăm cu copiii, 
cu grupul de femei „Slobozen-
cele”, cu formația „Mocănașii”, 
pentru a le transmite generații-
lor viitoare…

– Vă rog să ne povestiți 
despre vechea biserică 
din satul Slobozia Mare.
Am avut în sat o biserică 

foarte mare, Biserica Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil, ea 
a fost construită în anul 1871. 
Biserica era în formă de cruce, 
avea patru uși, la fiecare din cele 
patru extremități se înălțau câte 
patru coloane. Clopotnița avea 
cinci clopote: trei clopote mari și 
două mici. Bunica îmi povestea 
că atunci când băteau clopotele, 
se auzeau tocmai din Galați! 

Era o biserică ce aparținea de 
Patriarhia Română. Spre neferi-
cirea slobozenilor, biserica a fost 
distrusă în mod barbar la indi-
cațiile bolșevicilor, în anul 1960. 
Avea prea mult Românism acea 
biserică, de aceea au demolat-o!

Cu 13 ani în urmă oamenii 
din sat împreună cu preotul 
paroh Herța Ion, au construit 
altă biserică, mult mai mică. De 
Paști, oamenii merg la biserica 
nouă care ține de Mitropolia 
Basarabiei. Sfințesc pasca, ouăle, 
vinul și unele bucate, pentru 
masa de sărbătoare.

– Ce icoane aveți în casă, 
doamnă Valentina?

C U L T U R Ă

Interviu cu Valentina Carastan, primar al satului Slobozia Mare, Cahul

Avem icoana Sfinții Arhan-
gheli Mihail și Gavriil. Hramul 
satului și al casei noastre e în 
cinstea acestor Sfinți. Icoana ne-
au dat-o nașii când ne-au cunu-
nat, pe mine și pe soțul meu Ilie. 
Mai avem în casă icoana Maicii 

Domnului, mi-a dăruit-o sora 
mea, a adus-o de la o mănăstire 
din Munții Apuseni, România, e 
pictată pe lemn. Ne place să ne 
adunăm de sărbători, avem doi 
feciori, unul e la Chișinău, ce-
lălalt e cu noi în Slobozia Mare, 
ambii sunt căsătoriți, ne-au 
dăruit doi nepoți. În fiecare an 
mergeam de Paști la biserică.

– În Slobozia Mare gos-
podinele au un fel aparte 
de a face pasca?
În Slobozia Mare gospodinele 

fac pasca așa cum au moștenit 
de la mame și bunici. Se cerne 
făina și se pune la cald cu câteva 
zile înainte de a face pasca. De 

asemenea, și ouăle se pun la 
cald. Apoi se face „oparca”, așa îi 
spunem noi: se ia lapte sau apă 
fiartă și se opărește puțin făina. 
După aceea, „oparca” se pune 
în ouăle bine bătute cu zahăr 
și se face plămădețul. Se pun 
turtișoare de casă și de emei, o 
plantă care crește pe la noi și e 
foarte bună la creșterea plămă-
dețului. Noi îi zicem emei, dar 
probabil e vorba de hamei. Apoi 
se frământă aluatul, îl așteptăm 
să crească, punem în tăvăli și 
coacem pasca.

– Ce bucate de Paşti se 
fac în sat?
Tocăniță de miel, răcituri, 

pârjoale, sarmale, pește copt. Și 
desigur, vestita brânză de oi din 
Slobozia Mare.

– Vopsiți ouăle în diferite 
culori sau doar în roşu?
Ouăle se vopsesc mai mult în 

roșu, dar apar și alte culori. Eu 
vopsesc de 15 ani doar în foi de 
ceapă și cu sfeclă.

– În duminica de Paşti va 
fi joc în sat?
Nu. Ziua de Paști e o zi sfântă, 

oamenii sărbătoresc Învierea lui 
Isus Hristos. Se adună familia, 
rudele, acasă, în jurul mesei, 
ciocnesc ouă, ospătează, se bu-
cură de Înviere…

– După sărbători vă 
aşteptați să vă vină mai 
mulți oaspeți în sat?
Mai ales primăvara și vara ne 

vin mulți oaspeți, turiști, pentru 
că în Slobozia Mare se află Re-
zervația științifică Prutul de Jos. 
Aici e lacul Beleu, un miracol 
al naturii. În Beleu se întâlnesc 
peste 20 de specii de pești, între 
lunile mai și iulie înfloresc nufe-
rii galbeni și albi. În bazinul de 
apă viețuiesc și țigănuși negri, 
egrete albe, în stufării își fac 
cuib lebede, cocostârci, berze. 

De mai mulți ani ecologia sa-
tului e în centrul atenției primă-
riei. Avem mare grijă să nu le fie 

aduse daune speciilor de plante, 
păsări, animale. În fiecare an 
se face salubrizarea teritoriului 
din vale, de lângă lacul Beleu. 
Și primăvara aceasta Agenția de 
Cooperare Transfrontalieră și 
Integrare Europeană în partene-
riat cu Primăria Slobozia Mare 
au organizat o campanie de 
salubrizare în apropierea Rezer-
vației Prutul de Jos. Campania 
s-a desfășurat în cadrul proiec-
tului „Acțiuni comune pentru 
protecția mediului în bazinul 
Mării Negre (BeEco)”, finanțat 
de către Uniunea Europeană.

– Ce ne mai puteți spune 
despre modernizarea 
localității?
În ultimii ani, au fost constru-

iți 30 de kilometri de apeduct și 
instalate cinci turnuri noi pentru 
apă potabilă, au fost reparate 
câteva străzi, s-au efectuat repa-
rații la cele două grădinițe din 
localitate, la liceu și gimnaziu, 
la Școala de Muzică, s-au făcut 
lucrări de renovare la stadion, 
a fost reparat trotuarul de pe 
strada centrală care se numește 
Ulița Mare. A fost amenajat și 
un parc, cu donații de la consă-
teni, mai ales de la cei plecați 
peste hotare.

– Aş aminti că la Slobozia 
Mare există şi o Casă de 
Cultură cu totul specială, 
are o capacitate de 1000 
(!) de locuri. Clădirea e 
monument de arhitectu-
ră, impresionează tava-
nul pictat, coloanele albe, 
sala în formă de amfitea-
tru. 
Da, e un centru important 

pentru viața culturală din sat. 
Ne mândrim că avem o Casă de 
Cultură atât de mare și arătoa-
să. Ne bucurăm că am reușit să 
o renovăm, să facem reparații 
capitale, arată ca nouă!

Aici susțin concerte mulți 
interpreți din R. Moldova și 
România, se desfășoară concur-
suri, sărbători folclorice. Casa de 
Cultură e și sediul principal al 
vestitului ansamblu de cântece 
și dansuri populare „Vatra hore-
lor”, condus de Nicolae Arbuz. 
Înființat în 1973, ansamblul a 
pregătit generații de muzicieni, 
dansatori, participă la festivaluri 
naționale și internaționale de 
pe ambele maluri ale Prutului, 
câștigând premii și trofee.

Satul nostru, la fel ca alte-
le din R. Moldova, e afectat 
de migrație, dar, dezvoltând 
infrastructura, inițiind proiecte 
economice, sociale, păstrând și 
promovând cultura, viața spiri-
tuală, ne menținem ca o comu-
nitate integră, avem șanse de a 
păstra ceea ce e bun și frumos în 
noi. Vă dorim tuturor un Paște 
fericit!

– Vă mulțumim din su-
flet. Sărbători luminate!

Interviu de Irina NECHIT

Valentina Carastan la sfințirea unui izvor amenajat în Slobozia Mare
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Reabilitarea patriotismului 
sau lecția de istorie 
a Eugeniei Bulat 

Organizată cu ocazia împlinirii a 104 ani 
de la Unirea Basarabiei cu România, 
sub genericul „Basarabia, actant şi 
martor: între imnic şi geopolitică”, 

lansarea (25.03.2022) cărții „Călăraşii şi 
Renaşterea Națională.

Mărturii, evocări, imagini” 
de Eugenia Bulat (editura UNU, 
Chișinău, 2021) la Biblioteca 
Municipală „B. P. Hașdeu” din 
Chișinău vine să întărească în 
mod ferm certitudinea că valorile 
esențiale ale unui neam au pute-
rea de a rămâne vii și nealterate, 
mai cu seamă atunci când sunt 
trăite, valorificate și promovate 
de oameni integri, implicați și 
dedicați cauzei naționale. 

Anume un astfel de om (con-
vingerea mea!) este autoarea, 
inclusiv protagoniștii acestei 
impresionante cărți, nu atât 
ca volum (640 de pagini, 45 de 
capitole, 280 de imagini), cât 
mai degrabă ca tablă de mate-
rii, prin care se edifică fidel și 
amplu primii ani ai Renașterii 
Naționale, atenție!, nu la Chi-
șinău, ci la Călărași și în satele 
lui, acolo unde lumina adevăru-
lui pătrundea cel mai greu, iar 
oamenii erau încercați cel mai 
mult, toate bazându-se inițial 
pe intuiția ce nu înșală niciodată 
și pe trăirea ancestrală ce n-are 
moarte când e vorba de ceea ce 
am fost și suntem în astă lume. 
De aici, de la intuiție și trăire 
ancestrală, ne-o dovedește am 
putea spune orice rând din carte, 
s-a ajuns încet-încet, de la om 
la om, de la sat la sat și până în 
capitală, la trezirea conștiinței 
naționale, care ne-a adunat cu 
sutele de mii în Piața Marii Adu-
nări Naționale. 

Ajutați concomitent pe unde 
de-o poezie, pe unde de-un cân-
tec, de-o informație ascunsă sub 
șapte lacăte, apoi de „moda” ce-
naclurilor literare („Alexei Ma-
teevici” la Chișinău, „Vatra” la 
Tighina, „Mihai Eminescu” la 
Nisporeni, „Datina” la Călărași 
etc.), apărute ca o necesitate de 
exprimare și de luptă întru reve-
nirea la ființa noastră, rândurile 
celor deșteptați se îndesau trep-
tat, ca să se constituie în cele din 
urmă în forța ce-a făcut posibilă 
declararea Independenței Re-
publicii Moldova, atunci când 
la Moscova se făceau puciuri și 
se trăgea din tunuri. 

Ce ne-a oferit această In-
dependență „chinuită” (vorba 
Eugeniei Bulat), în ce măsură 
ni s-au realizat visurile legate 
de ea e altă temă de discuție, 
or autoarea și-a pus scopul să 
elucideze în acest volum sta-
rea de spirit a călărășenilor 
(conectați și la starea de spirit 
de la Chișinău) din primii ani 
ai Renașterii Naționale până la 
declararea Independenței (cu o 

pioasă reverență, în final, adusă 
tinerilor care au apărat fragila 
noastră Independență în războ-
iul ce ne-a fost impus la Nistru, 
în 1992), fiind motivată, poate 
în primul rând, de împlinirile și 
neîmplinirile trăite pe parcursul 
celor 30 de ani de Independență, 
marcați anul trecut.

Asta ar însemna, în linii ge-
nerale, volumul „Călărașii și 
Renașterea Națională. Mărtu-
rii, evocări, imagini” de Eugenia 
Bulat, dar ar fi mare păcat să 
ne mulțumim doar cu o succin-
tă prezentare a lui, atunci când 
fiecare pagină vorbește despre 
trăirile, curajul și dedicația celor 
implicați, reconstituind un seg-
ment de timp în care s-a produs 
reînvierea noastră. Mai mult ca 
atât, sunt de părere că oricine 
din generația care a stat pe ba-
ricade în acei ani se va regăsi 
cel puțin într-un crâmpei, într-o 
imagine, într-o întâmplare aco-
perită de trecerea anilor, cartea 
fiind documentată cu mărturii și 
imagini de necontestat, ce o pot 
înscrie fără putință de tăgadă în 
rândul cărților-document, fapt 
ce-i adaugă pondere și valoare, 
descoperindu-ne totodată pute-
rea de muncă și de procesare a 
unui material factologic imens 
de către autoare.

Altă părere de rău ar fi de tră-
it dacă acest volum n-ar ajunge 
în fiecare bibliotecă, în fiecare 
instituție de învățământ, mediu 
și superior, îndeosebi la gene-
rația tânără, cea care studiază 
azi în limba română și scrie cu 
alfabet latin sau cunoaște isto-
ria neamului din care provine, 
fără să stea la închisoare pentru 
o carte, un slogan sau un gest de 
nesupunere, fără să fie margina-
lizați și ostracizați, așa cum se 
întâmpla cu cei care nu prege-
tau să iasă din coloanele strict 
supravegheate de „fratele” mai 
mare. Ar descoperi și de aici ar 
prețui la justă valoare beneficiile 
de care se bucură, aflând că toate 
au fost obținute prin sacrificii, 
neodihnă și dedicare din partea 
predecesorilor (aspect consem-
nat anume în această cheie și de 
mai tinerii participanți la lansa-
rea volumului, Dan Nicu, polito-
log și analist politic, discipol al 
Eugeniei Bulat și Ion Mischevca, 
istoric și jurnalist, redactorul 
volumului), luându-și-i drept 
modele pentru propriul viitor. 

Ar mai fi de subliniat cu refe-
rire la acest volum că un merit 
aparte, pe lângă multe altele, al 
autoarei și al protagoniștilor lui 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

este și reabilitarea sentimentu-
lui patriotic, chiar a noțiunii de 
patriotism, care în gura acestei 
lumi frumoase și curajoase nu 
sună nici patetic, nici patrio-
tard, ci firesc și credibil, grație 
faptului că a fost, este trăit și 
simțit cu sinceritate la cotele cele 

mai înalte. Or, precum spunea 
și scriitoarea Maria Pilchin, 
moderatoarea evenimentului, 
în circumstanțele actuale, când 
la câțiva kilometri de noi ex-
plodează bombe și mor oameni 
nevinovați, noțiunile de patrie, 
patriotism capătă cu totul alte 

valențe: nu mai pot fi percepute 
ca ceva demodat și vetust, nu 
mai pot fi persiflate și respin-
se ca odinioară, ci interpretate 
(adăugăm noi) drept o lecție de 
istorie, un ghid, un trening la o 
adică, atât pentru societate, cât 
și pentru clasa politică, care ar 
trebui să le însușească de la A 
la Z, inclusiv să realizeze că au 
ajuns să conducă un stat (asta-i 
realitatea, deocamdată!) datorită 
sacrificiului unei întregi genera-
ții, care, oprimată și brutalizată 
de tăvălugul sovietic, a știut să 
găsească adevărul și calea spre 
perpetuarea noastră ca așchie a 
neamului românesc. 

În context, cu atât mai in-
dicată mi se pare propunerea 
scriitorului și omului politic 
Ion Hadârcă, unul dintre pro-
tagoniștii Renașterii Naționale 
din acei ani, ca volumului „Că-
lărașii și Renașterea Națională. 
Mărturii, evocări, imagini” de 
Eugenia Bulat să i se acorde Pre-
miul Național, pe care-l merită 
deplin. Vă puteți convinge de 
acest lucru, lecturând lucrarea 
dintr-un capăt în altul, lucra-
re care, în opinia celor care au 
citit-o deja, se parcurge ușor, 
întocmai precum un roman cap-
tivant, plin de suspans, unica 
deosebire constând în faptul că 
nu e vorba de o ficțiune, ci de 
pagini vii din istoria noastră re-
centă: o istorie autentic trăită a 
celor mai strălucite, dar și mai 
dramatice pagini din istoria Re-
nașterii noastre Naționale într-o 
perspectivă de pionierat: de la 
periferie spre Centru. 

Maria Bulat-Saharneanu       

Secvență de la lansarea cărții „Călărașii și renașterea națională” de Eugenia Bulat, Biblioteca „B.P. Hasdeu” din Chișinău
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Între 50 şi 75% din populația lumii se 
confruntă cu dureri de cap cel puțin o dată 
pe an conform datelor oferite de Organizația 
Mondială a Sănătății. Dacă durerea nu este 

recurentă şi de intensitate uşoară spre medie poți 
urma recomandările de mai jos înainte de a lua 
medicamente. 

Modalități de a trata durerea 
de cap fără medicamente

Bea apă
Un consum insuficient de apă 

poate cauza dureri de cap. Mai 
mult, deshidratarea poate afecta 
puterea de concentrare și cauzea-
ză iritabilitate intensificând dure-
rea de cap. În acest caz consumul 
de apă poate ajuta la reducerea 
durerii de cap în 30 până la 180 
de minute. 

Redu consumul de alcool
Deși un pahar de alcool de-

clanșează rareori dureri de cap, 
cercetătorii arată că poate cauza 
dureri de cap la aproximativ 30% 
dintre persoanele care se confrun-
tă frecvent cu migrene.

În plus, consumul de alcool 
duce la urinări frecvente și crește 
riscul de deshidratare, lucru care 
poate înrăutăți durerile de cap.

Dormi mai bine
Lipsa somnului afectează să-

nătatea în ansamblul ei și poate 
chiar cauza dureri de cap pentru 
unele persoane.

Un studiu interesant a descoperit 
că persoanele care dorm mai puțin 
de 6 ore pe noapte au dureri de cap 
mai frecvente și mai intense decât 
cei care dorm mai mult de 6 ore.

Pe de altă parte, și dacă dormi 
prea mult există un risc mai mare 
de dureri de cap. Deci este indicat 
să dormi suficient cât să te trezești 
odihnit, nici mai mult și nici mai 
puțin. Specialiștii recomandă în-
tre 7 și 9 ore de somn pe noapte. 

Limitează consumul de 
alimente cu histamine

Există studii care arată că unele 

persoane pot avea migrene prin 
consumul de alimente cu hista-
mine. Acestea sunt prezente mai 
ales în brânza maturată, alimen-
tele fermentate, bere, vin, pește 
afumat și carne maturată.

Apelează la uleiuri 
esențiale

Uleiul de lavandă și cel de 
mentă piperita pot fi de ajutor 
în durerile de cap. Studiile arată 
că aplicarea uleiului esențial de 
mentă piperita (peppermint) pe 
tâmple poate ajuta la reducerea 
durerii de cap.

De asemenea, aromaterapia 
cu ulei esențial de lavandă poate 
calma durerile de cap. 

Foloseşte comprese 
reci

Aplicarea de comprese reci pe 
frunte contribuie la constricția va-
selor de sânge și reduce inflamația, 
ajutând la calmarea durerii de cap.  

Un studiu a demonstrat că apli-
carea unui gel rece pe cap a redus 
semnificativ durerea. 

Poți pregăti o compresă rece 
prin înfășurarea unei pungi de 
gheață într-un prosop moale. 
Aplică acest prosop pe partea 
posterioară a gâtului, pe tâmple 
sau în alte zone ale capului unde 
resimți durerea.

Bea cafea sau ceai
Consumul de cafea sau alte bă-

uturi care conțin cofeină pot ajuta 
la reducerea durerii de cap. Cafei-
na crește puterea de concentrare, 
oferă o stare bună de spirit și duce 
la constricția vaselor de sânge, 

toate contribuind la ameliorarea 
durerii de cap. 

Pe de altă parte, dacă bei prea 
multă cafea, apoi te oprești brusc 
există riscul de apariție a durerii 
de cap. Mai mult, dacă ai dureri 
de cap frecvente, există un risc 
mai mare să te confrunți cu ele 
dacă bei cafea.  

Practică 
yoga

Yoga te poate ajuta să reduci 
stresul și durerea și poate fi uti-
lă inclusiv în durerile de cap. O 
cercetare interesantă a arătat că 
persoanele care practicau yoga 
în combinație cu medicamentele 
aveau o reducere mai mare a du-
rerii de cap față de cei care luau 
doar medicamente. 

Mai mult, un alt studiu a arătat 
că persoanele care au practicat re-
gulat yoga timp de trei luni aveau 
mult mai puține dureri de cap și 
de o intensitate mai redusă prin 
comparație cu persoanele care nu 
practicau yoga.  

Evită mirosurile puternice
Mirosul de soluții de curățenie 

sau unele parfumuri pot declanșa 
pentru anumite persoane dureri 
de cap. Potrivit unui studiu care a 
urmărit 400 de voluntari, cei care 
aveau migrene frecvente aveau un 
risc mai mare de dureri de cap dacă 
erau expuși la mirosuri puternice. 

Dacă ești sensibil la anumite 
mirosuri precum unele parfumuri, 
fumul de țigară, mâncărurile 
condimentate etc. evită-le pe cât 
posibil pentru a reduce riscul de 
dureri de cap. 

Limitează consumul 
de nitriți şi nitrați

Nitriții și nitrații sunt folosiți 
drept conservanți în produse pre-
cum cârnați, bacon și alte produ-
se care conțin carne procesată. 
Acestea pot declanșa dureri de cap 
pentru anumite persoane.

Încearcă să consumi alimente 
cât mai puțin procesate pentru 
a reduce consumul de nitriți și 
nitrați.

Introdu activitatea fizică 
în programul zilnic

Chiar și activitatea fizică ușoa-
ră poate contribui la reducerea 
durerilor de cap. Un studiu in-
teresant a descoperit că 40 de 
minute de spinning de trei ori 
pe săptămână ajută la reducerea 
durerilor de cap mai bine decât 
tehnicile de relaxare.

Pe de altă parte, o altă cercetare 
a arătat că persoanele sedentare 
au un risc mai mare de dureri de 
cap. Plimbările lungi, mersul pe 
bicicletă sau grădinăritul sunt ac-
tivități lejere care te pot ajuta să 
reduci migrenele. 

Remediile de mai sus pot ajuta 
la ameliorarea durerilor de cap. 
Însă dacă migrenele sunt intense 
sau persistă mai multe zile este 
indicat să iei medicamente pre-
cum ibuprofen sau naproxen. De 
asemenea, dacă apar și alte simp-
tome, este indicat să te adresezi 
medicului.

romedic.ro

S Ă N Ă T A T E

Conform cercetătorilor de la Universita-
tea Tehnică din München (TUM), elevii din 
clasele primare care sunt apți din punct de 
vedere fizic se simt mai bine în pielea lor 
și dau dovadă de o putere de concentrare 
mai mare. Echipa spune că acești copii au 
șanse mai mari să ajungă la nivele acade-
mice superioare decât copiii ce prezintă 
capacități sportive reduse. Într-un nou 
studiu al cercetătorilor germani, aceștia 

certifică existența unei corelații între sta-
rea fizică, concentrare și calitatea vieții în 
cazul copiilor din ciclul primar de școală.

Studiul a fost condus pe baza analizei a 
3.285 fete și 3.248 de băieți din districtul 
Berchtesgadener Land din Bavaria. Aptitudi-
nile pe care echipa le-a evaluat au fost forța 
fizică, rezistența, capacitatea de concentrare 
și calitatea vieții, acestea fiind determinate 
de oamenii de știință în conformitate cu 

procedurile internaționale standardizate 
de testare. Rezultatele studiului au arătat că 
performanțele sportive ale copiilor au fost 
direct proporționale cu nivelele de concen-
trare ale acestora și cu o mai bună calitate 
a vieții. De asemenea, studiul a arătat și că 
băieții s-au descurcat mai bine la testele 
sportive, în timp ce fetele au avut rezultate 
mai bune în ceea ce privește concentrarea 
și valorile calității vieții.

Totodată, prin intermediul studiului 
s-a evidențiat și că, în cadrul exercițiilor 
fizice, copiii supraponderali și obezi au avut 
rezultate semnificativ mai slabe decât cei 
normoponderali. În plus, acești copii au 
înregistrat valori mai scăzute ale calității 
vieții, bunăstării fizice, stimei de sine și 
bunăstării în colectivitate. Conform pro-
fesorului Renate Oberhoffer-Fritz, decan 

al Departamentului de Sport și Științe ale 
Sănătății din cadrul TUM, un alt rezultat 
important al studiului a reieșit în urma 
evidențierii unui procent crescut de elevi 
din școala primară cu o bună condiție fizică 
și o bună capacitate de concentrare care au 
avut mai multe șanse să ajungă în ciclurile 
superioare de învățământ.

Acesta adaugă și faptul că este impor-
tantă încurajarea dezvoltării aptitudinilor 
fizice ale copiilor, colaborarea dintre pă-
rinți, școli, comunități și cluburi sportive 
fiind esențială pentru atingerea acestui 
obiectiv. Astfel, datorită studiului, din 2019 
Biroul de Administrație Regională Berch-
tesgadener oferă tuturor elevilor din clasa 
I un voucher pentru a avea posibilitatea să 
practice un sport.

Science Daily

Sportul îmbunătățește 
concentrarea 
și calitatea vieții
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Selecționata 
Moldovei 
și-a adjudecat 
Cupa Națiunilor 
la polo pe apă

Debut magistral

În meciul său inaugural 
la acest turneu (de cea mai 
prestigioasă valoare interna-
țională, după Campionatele 

Mondiale și Europene), se-
lecționata noastră a învins în 
cadrul Grupei „D” naționala 
Letoniei, cu un categoric 29-5. 
A urmat pentru tricolori un 
meci mult mai dificil, disputat 
în compania gazdelor; până la 
urmă, discipolii tehnicienilor 
Dmitri Pisari (antrenor princi-
pal, specialist la Școala sporti-
vă specializată de polo pe apă 
nr.4 „Gheorghe Osipov” din 
Chișinău) și Vladimir Stucala 
(secund, de la Școala specia-
lizată pentru copii și tineret a 
rezervelor olimpice – ȘSCTRO 
„Delfin” din capitală) au reușit 
să-și pună în valoare superi-

Reprezentativa Republicii Moldova 
de polo pe apă a câştigat într-un stil 
impresionant Cupa Națiunilor la polo 
pe apă rezervată juniorilor (Under-17), 

un turneu internațional organizat de țări 
componente ale Uniunii Europene (EU Nations 
Water Polo Cup). Competițiile s-au desfăşurat în 
perioada 15-17 aprilie curent la Brno (Cehia).

oritatea tehnică și să învingă 
fără emoții echipa Cehiei: 24-
14. Astfel, reprezentanții școlii 
moldovenești de polo s-au 
clasat pe primul loc în grupă 
și au promovat în etapa finală 
a întrecerilor, în care au acces 
patru formații. 

Faza finală, cu intrigă 
şi suspans

Prima partidă a pus față 
în față echipele naționale ale 
Moldovei și Africii de Sud. 
Debutul a aparținut băieților 
noștri, ei conducând cu 1-0, 
2-1, 5-2... Atacurile moldo-
venilor veneau cu un iureș de 
nestăvilit, dând impresia că 
soarta meciului e pecetluită 
încă de la început. S-a văzut că 
o asemenea derulare a eveni-
mentelor s-a constituit într-o 
adevărată surpriză nu doar 
pentru adversari, ci și pentru 
arbitri, care prin câteva decizii 
controversate, adoptate numai 
în câteva minute – inclusiv o 

Iulian BOGATU

Echipa de volei a 
Liceului Teoretic 
Waldorf din Chişinău 
a obținut cinci 

victorii din tot atâtea meciuri, 
câştigând ambele etape ale 
turneului sectorului Râşcani 
al capitalei, competițiile 
desfăşurându-se în perioada 
11-20 aprilie a.c. Este de 
menționat că meciurile au 
fost găzduite de sălile de sport 
ale mai multor instituții de 
învățământ. 

De remarcat că selecționata învingătoare 
este alcătuită cu precădere din elevi ai unei 
singure clase, a XI-a, fapt ce i-a asigurat 
un plus de omogenitate și spirit de coeziu-
ne. De asemenea, învățăceii (clasele 9-12) 
frecventează de trei ori pe săptămână cercul 
de volei, organizat în incinta liceului de 
antrenorul Iacob Soloduh, iar la orele de 
educație fizică sunt ghidați de profesorii 
Aurelia Dicusar și Andrei Dupceac. 

În prima fază a turneului, despre care 
am relatat în numărul trecut al Gazetei 
de Chișinău, echipele concurente au fost 
repartizate în trei grupe a câte 4-6 formații, 

doar prima clasată asigurându-și accesul 
în etapa finală, derulată în sistem elvețian 
(fiecare cu fiecare). 

În primul meci al turneului final, ce a 
avut loc la 18 aprilie, instituția publică 
aflată sub patronat german a găzduit 
formația Liceului „N. Bălcescu” din com. 
Ciorescu. Oaspeții și-au adjudecat primul 
punct și musteau de încredere să-și pună în 
valoare calitățile fizice impresionante. Însă 
s-au ciocnit, spre totala lor surprindere, de 
o pregătire tehnică cu totul excepțională 
a waldorfiștilor, conduși în teren de ele-

vii Daniel Belibov și Igor Secrieru, ambii 
jucători în Liga I de volei. Atacurile lor 
devastatoare s-au materializat cu repezi-
ciune într-un 5-1, răspândind o debanda-
dă totală în tabăra adversă. Încă peste un 
minut scorul era de 8-2, ca să crească în 
scurt timp la 15-4. După pauză sportivii din 
Ciorescu au mai echilibrat jocul, însă nu 
au reușit să depășească faza de stupoare 
ce le încătușa implacabil membrele, prima 
parte încheindu-se cu 25-12. Setul secund 
se constitui într-o pură formalitate, gazdele 
de această dată impunându-se cu 25-17.

Ziua a doua de concurs i-a aliniat în 
sala sportivă a Instituției Publice LT „A. 
Russo” pe elevii din această școală și pe 
discipolii Liceului Waldorf. Gazdele erau 
conduse de la margine de profesorul de 
educație fizică Dmitri Tuceac (de altfel, 
deținător al recordului Guinness la genu-
flexiuni într-un picior, cu greutate), iar 
în teren – de Alexei Usatov, care pășește 
cu pași hotărâți spre voleiul profesionist. 
Meciul s-a dovedit a fi unul cu scântei, ca să 
nu zic de infarct. Grație atacurilor în forță 
și loviturilor înșelătoare realizate de D. 
Belibov și I. Secrieru, asistați cu măiestrie 
de Victor Bagrin, Denis Tihonenco, Alexei 
Cocieru, Ernest Secrieru, frații gemeni Ion 
și Daniel Platon, liceenii de la Waldorf au 
câștigat la limită primul set, cu 25-23. În 
al doilea deja s-au impus gazdele (25-27), 
ca în cel decisiv să-și instaleze supremația 
reprezentanții renumitului sistem german 
de alternativă școlară, scor final 15-9 (2-1). 

La ceremonia de premiere, desfășurată 
pe 20 aprilie în incinta LT „M. Kogălni-
ceanu” din Chișinău, reprezentantul Pre-
turii Râșcani (organizatoarea competiției), 
Vadim Sainsus (specialist principal), a în-
mânat învingătorilor Cupa turneului și o 
minge de volei, premianții fiind răsplătiți 
cu diplome și medalii. 

Iulian BOGATU

Selecționata de volei a Liceului Waldorf 
e din nou la înălțime

lovitură de pedeapsă acordată 
cu prea mare ușurință – au 
făcut ca la pauză scorul să 
devină egal: 5-5. La reluarea 
ostilităților, tricolorii au ieșit 
iarăși în avantaj (6-5, pauza 
mică dovedindu-se benefică), 
însă iarăși au primit un pe-
nalty „gratuit” (6-6). Totuși, 
la pauza mare plecăm cu un 
minim avantaj (7-6), iar la 
următoarea – diferența s-a 
mai majorat cu un gol (8-6), 
echipa Moldovei demonstrând 
că are caracter și rezistă „la 
tăvăleală”. La un moment dat, 
tabela arăta un neverosimil 
11-7. Totuși finala partidei a 
aparținut formației sud-africa-
ne, mai rezistentă din punct de 
vedere fizic, scor egal 11-11.   

În meciul următor, sporti-
vii noștri s-au confruntat cu 
redutabila echipă a Lituaniei, 
care, la rândul ei, a învins atât 
naționala Ciprului (15-14), 
cât și pe cea a Africii de Sud 
(10-9). Și de această dată am 
preluat din start inițiativă, 
desprinzându-ne la 6-2, 7-3, 
apoi 11-7 și chiar 13-8 și 14-9. 
La acest scor, tinerii noștri 

băieți s-au și văzut „cu sacii în 
căruță”, adversarii neîntârzi-
ind la fugă să-i taxeze pentru 
această atitudine, de altfel pe 
deplin scuzabilă la această 
vârstă, făcând ca diferența de 
pe tabela electronică de mar-
caj să se topească cu o iuțime 
de-a dreptul amețitoare: 14-13. 
Până la urmă, am reușit să re-
zistăm presiuni și să învingem 
cu 15-14. 

Ca să ne adjudecăm medali-
ile de aur, mai rămânea să câș-
tigăm în fața Ciprului, lucru 
pe care tricolorii l-au realizat 
cu un farmec deosebit, de o 
lejeritate impresionantă. La 
ecuatorul partidei, conduceam 
deja cu 11-5, ca pe final să ne 
impunem fără emoții, scor 16-
14, iar „aurul” turneului euro-
pean să ia, în premieră, dru-
mul Chișinăului! Cei mai buni 
în selecționata Moldovei s-au 
dovedit a fi Artiom Lutcenco 
(atacant, 22 de goluri marcate, 
elev al Liceului „Dacia” din 
Chișinău) și Alexandru Obji-
lean (inter stânga, 7 goluri în 
palmares la acest turneu, elev 
al LT Waldorf din capitală). 
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
26.04 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 

18.30.
27.04 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
28.04 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.
29.04 „Dosarele Siberiei” de Petru Vutcărău, ora 18.00.
30.04 Premieră! „Frunze de dor”, după Ion Druță, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
26.04 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
29.04 Premieră! „Lecția” de Eugene Ionesco, ora 18.30.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
07.05 „Made in Moldova” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
08.05 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30. 

Teatrul Geneza Art
27–28.04 „3+ Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
04.05 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 

19.00.

Teatrul „Luceafărul”
29.04 „Konțărt. Musk”, spectacol muzical, coordonat de regizorul 

Slava Sambriș, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
23.04 „Elefănțelul curios” de R. Kipling, ora 11.00.
30.04 „Jocuri magice” de Titus Jucov, ora 11.00.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
17.04 „Prințesa Broască” de N. Ghernet, ora 11.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, 
Palatul Republicii

05.05 Tudor Gheorghe – un program de tangouri în premieră 
absolută „Tandru, senzual, uitat”. Tudor Gheorghe, acompaniat de 
Orchestra Concertino, dirijor și orchestrator – Marius Hristescu, 
ora 19.00.

Sala cu Orgă 
22.04 Make Music Not War. Dan-Iulian Druțac, vioară, Jan Sec-

kaci, violoncel, Marcel Lazăr, pian, prezintă: L.Beethoven – Trio 
„Fantoma”, S.Rahmaninov – Trio Elegiac nr. 1, E.Grieg – Andante 
con moto, D.Șostakovici – Trio nr. 2, ora 19.00.

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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Chiar dacă la orice pas îți 
pui piedici pentru a nu face 
lucrurile exact așa cum îți 
dorești, acum totul trebuie 
să se schimbe. Nu mai poți 
rămâne în umbră! Și cu si-
guranță nu o mai poți face în 
baza unor idei puerile des-
pre anumite limite pe care 
doar tu ți le impui. Armonia 
din familie îți oferă doza de 
vitalitate de care ai nevoie.

A vorbi despre ceea ce 
simți și a oferi și celor din 
jur spațiu pentru a vorbi 
despre ceea ce simt este 
un aspect important al 
oricărei relații. Dificultă-
țile financiare care apar 
imprevizibil te vor frustra 
destul de mult. Nu vrei să 
faci niciun compromis în 
raport cu nevoile materiale 
pe care le ai. 

Începi să fii mai puțin 
extravagant și mai puțin 
extrovertit decât de obicei, 
deși acest mod de a fi nu ți 
se potrivește. Se pare însă 
că o să ajungi la concluzia 
că îți face bine să adopți o 
asemenea atitudine. Econo-
misești mai multă energie 
și reușești să te orientezi 
către lucrurile cu adevărat 
importante pentru tine.

Firea ta duală se va afla 
în plină activitate. Vei fi pus 
mereu în postura de a alege. 
Reușești să faci față presiu-
nilor impuse de un aseme-
nea stil de comportament, 
însă sunt momente în care 
te simți răvășit din punct 
de vedere psihic. Dacă ai 
nevoie de pauză, oricând, 
oricum, ia-o fără a mai găsi 
scuze să nu o faci.

În situații conflictuale, 
încearcă să fii mai puțin 
agresiv. Această tactică 
te poate ajuta să fii mai 
detensionat. Pe moment 
însă, este posibil să nu îți 
dai seama de efectele bene-
fice pe care le are asupra ta. 
Nu te îngrijora de faptul că 
viața ta stagnează într-un 
punct în care nu te simți 
împlinit!

Zilele acestei săptămâni 
aduc în prim plan alegeri pe 
care le-ai făcut în trecut. A 
rămâne cu gândul la ceea ce 
putea fi diferit îți răpește șan-
sa de a fi ancorat în prezent. 
Astrele te ajută foarte mult în 
cadrul dezvoltării personale 
și profesionale, chiar dacă 
trebuie să preiei inițiativa ori 
de câte ori este nevoie. Lasă 
inspirația să te conducă!

Atâta timp cât ai stabi-
litate și securitate afectivă, 
te simți fericit. Partea fi-
nanciară este posibil să îți 
influențeze deciziile în plan 
personal în perioada care 
urmează. Ești conștient că 
aceste două planuri merg de 
cele mai mult ori în paralel și, 
pentru a avea succes, este ne-
voie să ajungi la un echilibru.

Firea pragmatică te pri-
vează de multe lucruri fru-
moase. Chiar și colegii de 
la birou au constatat acest 
lucru. Oportunitățile de 
dezvoltare personală sunt 
la putere în această săptă-
mână. În anumite contexte, 
nu reușești să îți dai seama 
de ceea ce este cu adevărat 
important. 

Prezența lui Marte în 
zodia ta are o influență 
evidentă deoarece ești 
foarte ambițios și te lași 
condus de ceea ce simți, 
indiferent de riscurile pe 
care este posibil să ți le 
asumi. Această săptămâ-
nă este foarte importantă 
pentru tine din punct de 
vedere familial.

Vei avea o stare de spi-
rit extrem de jovială, de 
pozitivă și prezența ta va 
atrage suficient de mult 
atenția celor din jur. Zilele 
care urmează sunt esențiale 
pentru armonia din viața 
ta. Vei avea parte de pro-
vocări la care nu te aștepți 
și trebuie să fii pregatit să 
le faci față.

Ești încrezător în viitorul 
tău profesional, ești sigur de 
ceea ce îți dorești și această 
dispoziție pozitivă pe care o 
resimți te ajută foarte mult 
în tot ceea ce faci. Atunci 
când vine vorba de achizi-
țiile pe care le faci, încearcă 
să fii mai calculat. Ai nevoie 
de bani și pentru vacanța pe 
care o plănuiești.

Atunci când vine vorba 
de încercarea de a te apropia 
de o anumită persoană, totul 
eșuează. Nu îți este ușor să 
treci peste starea de irita-
re pe care ți-o creează, dar 
rămâi conectat la propriile 
emoții. Nu este cazul să iei 
decizii pe fugă, adoptă o ati-
tudine mai calculată. Cariera 
se va plasa pe locul secund.

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

Mama, care pusese la cale acest 
măritiș împreună cu mama lui 
Marcel și care vedea cum se ofi-
lește fiica ei, îi tot zicea: „Nu te 
mai necăji atâta, fată dragă! Toți 
bărbații sunt așa. Ia să vezi după 
ce o să se nască primul copil, cum 
o să-l iubești. Ce nu are bărbat-tu 
ca să nu-l poți iubi? E frumos, e 
harnic. Ei și ce dacă aleargă după 
bani! Vrea omul să-și îndestule-
ze familia, să nu duceți lipsă de 
nimic”.

Credea că nici bărbații 
şi nici femeile nu mai 
trăiesc sentimente 
de dragoste adevărată

Dar Loredana nu de bani mulți 
avea nevoie, ci de iubire adevăra-
tă, de o intimitate desăvârșită în 
care să-și spună unul altuia cele 
mai atingătoare cuvinte. Gândul 
că după nașterea copilului va in-
terveni schimbarea nu s-a împli-

nit. Viața continua să se deruleze 
în cenușiul ei. Pentru a schimba 
puțin decorul, Loredana s-a apu-
cat să facă a doua facultate cu frec-
vență redusă. Feciorul Irinel era 
în clasa a V-a când a absolvit-o. 
Printr-un concurs de împrejurări, 
a fost invitată să lucreze în cali-
tate de jurist la o întreprindere 
de prestigiu. 

Avea 35 de ani și continua să 
creadă că în zilele noastre nici băr-
bații, nici femeile nu mai trăiesc 
sentimente de dragoste adevărată. 
„Totu-i deșertăciune, maimuțăre-
ală”, susținea ea adesea în discu-
țiile cu colegii. Dar să vedeți cum 
le rânduiește Dumnezeu pe toate! 

Muncea în acel colectiv și Gicu, 
un tânăr de 22 de ani, proaspăt 
absolvent al ASEM. Nu avea pri-
etenă, chiar dacă pe tot parcursul 
anilor de studenție a fost încon-
jurat mereu de fete. Îi plăcea să 
vorbească cu ele, dar nu nutrea 
nici cea mai mică dorință de a le 
avea. 

De câte ori îl întreba maică-sa 
de ce nu și-a găsit vreo domni-
șoară, el răspundea: „Toate sunt 
frumoase, dar printre ele n-am 
văzut-o încă pe aceea pe care aș 
putea s-o iubesc și s-o doresc”. 
Și atunci mama trăgea concluzia: 
încă nu a venit ceasul. 

Nu știa că ceasul avea să bată 
odată cu venirea în colectivul lui 

Amantul Loredanei și războiul soacrei

Gicu a frumoasei Loredana. S-au 
privit, s-au plăcut, ce rămânea de 
făcut? Gicu era la curent că femeia 
cu chip de zeiță e căsătorită și că 
are deja fiu mare, însă nu știa de 
e fericită ori ba în viața de familie. 
Nu știa că tinerețea ei cerea mai 
mult decât îi putea oferi legiti-
mul soț. De aceea nu îndrăznea 
să se apropie. O iubea și o dorea 
în taină. Și ea îl adora.

Au devenit amanți

De la o zi la alta, plăcuta și 
frumoasa Loredană îl atrăgea 
tot mai mult pe Gicu cu o strălu-
cire senzuală. Adesea rămâneau 
după orele de muncă și discutau 
tot felul de probleme. De la poli-
tică la literatură, de la literatură 
la cultură, până când într-o zi s-a 
ajuns la viața personală.  

Femeia i-a spus că duce o via-
ță separată de soțul ei, care nu a 
avut și nici nu are vreun farmec 
pentru ea. În acea clipă Gicu a 
sărutat-o cu afecțiune, apoi s-au 
despărțit ca niște ființe omenești 
tare cumsecade și fiecare a plecat 
la casa lui. Nici unul, nici altul nu 
au închis un ochi toată noaptea. 

A doua zi după lucru, s-au în-
tâlnit din nou în biroul ei. Toți 
angajații plecaseră. Și pentru că 
Gicu, fermecat de frumusețea ce-
leia pe care o iubea, tăcea, a spart 
gheața femeia: „Hai, Gicule, nu mă 
mai chinui atâta! Știu că părinții 
tăi nu ar accepta o căsătorie cu o 
femeie cu 13 ani mai mare decât 
tine și încă pe deasupra și mamă 
a unui copil de 11 ani. De aceea 
îți propun să fim amanți”. 

Gicu a acceptat cu bucurie, 
pentru că demult își dorea o re-

lație mai intimă cu ea, dar nu știa 
cum să înceapă vorba. Loreda-
na l-a apucat de mână și i-a zis: 
„Strânge-mă tare în brațe, te rog”. 
Apoi l-a tras pe canapeaua din bi-
rou. Așa a pornit aventura. 

Dezmierdătoare și gingașă, 
Loredana l-a făcut pe junele ro-
mantic să-și piardă mințile chiar 
de la prima atingere. Ea era femeia 
mult dorită și mult râvnită. Ea îi 
trezea niște pofte nebune, cum nu 
mai încercase vreodată. La rândul 
lui, și el, cu senzualitatea lui stân-
gace, îi înfierbânta sângele mereu. 

Un an au plutit printre nori, 
ferindu-se de ochii lumii. S-au 
simțit ca în rai în intimitatea lor 
și și-au trăit din plin clipele de 
fericire. Ciudat de frumoasă în-
florea această relație din care era 
deja conceput un copil.

(va urma)

Nina NECULCE
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Loredana s-a căsătorit încă pe când era 
studentă la litere. A fost mai mult vrerea 
părinților săi decât a ei. Nu-l iubea deloc 
pe Marcel, chiar dacă acesta era bărbat 

frumos. Zicea tânăra soață că nu vede în el nici 
bucurie, nici viață, că e un egoist fără pereche pe 
care în afară de bani nu-l interesează nimic. 
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Misterul anulat

Sulițe epigramatice 
de Sfântul Gheorghe

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

Epigrame de autori cu același nume

Avocatului Demostene Botez
Făcând mereu avocatură,
Cam uiți să faci literatură,
Rog providența să m-asculte:
Să-ți dea procese cât mai multe!
            
Doctorului Argetoianu
Amândoi avem talentul
Să ucidem biata lume.
Eu cu stihuri și cu glume,
Dumneata... cu tratamentul!
            
Gastronomică
În literatură,
Când vorbim de burtă,
Eu sunt prăjitură,
Păstorel e turtă.
            
Unei doamne
Gene lungi și arcuite,
Siluetă de prințesă...
Ce-ar fi dacă i-aș trimite
O scrisoare... cu adresă?

            George TOPÎRCEANU
***

Fiului meu
De vrei s-ajungi în lumea cultă,
La-nvățătura-mi ia aminte:
Când bagi în cap știință multă,
Mai lasă loc și pentru minte!..

Reciprocitate
A înțeles iubita mea,
Apreciind cu mintea-i trează,
Că-mi dau chiar viața pentru ea
Și de atunci mi-o tot scurtează...

Epitaf
La locu-mi de odihnă de sub cetini
Eu m-am retras extrem 

de mulțumit
Că groapa mi-au săpat-o 

buni prieteni,
Exact ce au făcut cât am trăit...

Gheorghe BÂLICI
***

Previziuni
Se merge clar spre lichidare
Din „economice” reflexe:
Va fi precis o foame mare,
Că porcii nu mai au complexe!
             
Eleganța unui donjuan
O cămașă asortată
Cu cravata și butonii,
Haina-i vine ca turnată
Și-i cad bine pantalonii!
             
Competiție
Concursul nu a fost ușor,
Intransigent și fără milă,
Dar a ieșit învingător
La diferență de o... pilă!

Gheorghe CONSTANTINESCU
***

La medic
La medic mergi ca la oracol...
Ieșind de-acolo poți să speri,
Că nu mai ai nici un obstacol
Spre lumea fără de dureri!
             
Unuia care nu mai primeşte
Copleșindu-l neființa,
S-a mutat sub lăstăriș.
I-a fost lungă suferința
Cât o zi fără bacșiș.
             
Instantaneu la un banchet
Duduița de aseară
Mă făcea să par stingher

Tot cerându-mi să nu-i cer
Ce și alții-au vrut să-i ceară...

 George CORBU
***

Perspective matrimoniale
De ai noroc, o vei găsi
Pe cea cu care poți trăi!
Dar fericire-ți poate da
Cea făr’ de care n-ai putea!
 
Conflict între generații           
Cei tineri, sinceri, cum îi știm,
Ne reproșează-n mod concret,
Nu faptul că îmbătrânim,
Ci că o facem prea încet.
             
Refractar la schimbare
C-un discurs opac și dens
Și c-o logică nefastă,
Limba lui de lemn dă sens
Rumegușului din țeastă.

George PETRONE
***

Bărbații
Părea, pe când mi-era iubită,
O primăvară însorită,
De când a încetat să-mi placă,
E-un anotimp cu promoroacă.
            
Destin
La el soarta nu le-mbină,
Cum se vede-n mod perfect:
Zero grupa sanguină,
Zero și ca intelect!

Mască
În ochii lumii vrând să pară
Că nu-i decât un pierde vară,
Se dovedește, în răstimpuri,
Un pierde patru anotimpuri!
             
Lumânarea
Ceară cu fitil vâscos,
Ce se-aprinde – Doamne, iartă! – 
Mult prea rar c-un gând pios
Și prea des când cauți ceartă.

Bârfitorul
Cât trăiește el sub soare,
Muritorule, e bine!
Datorită lui, se pare,
Știi mai multe despre tine!

             Gheorghe STERIADE
***

Constatare
Cu cât se-adună peste mine ani,
Încep mai bine să realizez
Că nu mai am așa de mulți dușmani,
Dar cel puțin pe ăștia... mă bazez!
            
Directorul
Îl preamărește secretara
De dimineață până seara.
Acasă, îl contestă soața...
De seară până dimineața.
           
Epitaful mamei
Zace-aici, sub iarba scurtă,
Mama unui bun confrate:
Nouă luni l-a dus în burtă,
Patruzeci de ani... în spate.
            
Linişte
Când o fi să-mi sape groapa,
Nu vă necăjiți cu plata:
Sar confrații mei cu sapa
Și amicii cu lopata!
            
Uneia
Conform zicalei are darul
De-a metamorfoza țânțarul.
De-ar fi mai multe-așa ca ea...
Ce herghelii am mai avea!

            Gheorghe SUCIU

***
Unui chirurg
Doctore, ți-asigur partea!
Jur pe soare și pe stele!
Luptă-te, te rog, cu Moartea…
Nu cu cecurile mele!
            
Uneia
Hop! La medic cu tot zorul,
Cu-o entorsă de pe dâmb.
El i-a vindecat piciorul,
Însă ea…  calcă tot strâmb!
            
Cazonă
S-a aflat la grea strâmtoare
Domnul general-maior,
Cică a avut cătare,
N-a avut înălțător!
            
Unui revizor
Când l-a prins în deficit
La un inventar, odată,
Într-atât l-a săpunit…
Că l-a scos basma curată!
            
Unui mamoş
Mi-a cerut, c-așa-i e stilul,
Cinci sutare, și i-am dat,
Dar acum, mă-ntreb, copilul
E născut, sau cumpărat?

            George ZARAFU
***

Ultimele cuvinte
Un geniu mucalit spunea,
Când să coboare-n veșnicie:
„Veniți cu toți la moartea mea,
S-aveți și voi o bucurie!”
            
Sarea
Spartă cu ciocan sau tesle,
De când este lumea lume,
O presară mulți pe glume,
Dar și mulți o ling din iesle.
            
La cavoul unui bețiv
Ce-a cătat aici săracul
Mă întreb și nu-mi dau seama:
Cred c-a ridicat capacul
Și-a intrat, crezând că-i crama.

            George CARANFIL
***

Unei pianiste 
începătoare
Domnișoara Mița are,
La clavir, răbdare mare;
Dar socot că cei ce-ascultă,
Au răbdare și mai multă.

Unui amic, avocat
Nu fac jocuri de cuvinte,
Nici nu vreau să îl insult:
Are cam puțină minte,
Însă minte foarte mult.

Idilă
Student. Proprietăreasă.
El înalt. Ea durdulie...
Mai la urmă ce ne pasă
Dacă-l iartă din chirie?

George RANETTI
***

Soacra despre 
ginere
Se crede zmeu, dar n-are bani,
Frumos nu e, mașină n-are
Și-a mai pierdut și patru ani
Cu studii universitare.
             
Precepte
Morala chiar de-i e săracă,
Realitatea e deplină:
Minciuna uneori ne-mpacă,
Iar adevărul ne dezbină.
             
Unei cochete
După cum ni se relevă
N-a ajuns la măritat,
Dar, de când era elevă,
Tot mereu a exersat.
             
Musca
De-i flămândă sau sătulă,
S-o privim admirativ:
Când se-așază pe căciulă,
E un mare detectiv!

             Geo OLTEANU
***

Scrisoarea mândruței
De când plecat-ai în armată,
Nu-mi aflu liniștea în sat
Și sunt atâta de stresată...
De nici nu dorm... la mine-n pat!
           
Fără gelozie
Chiar n-are rost să fii gelos,
Femeia, orice vârstă are,
E ca și-un câine credincios...
Ce vrea și el un os mai mare!
             
Grup musical modern
Blonde, brune, cântătoare,
Îmbrăcate-ntr-un ciorap,
Dau din mâini și din picioare,
Neavând ce da... din cap.

             Gheorghe BĂLĂCEANU

***
Unui pretins fabulist
Că el e fabulist de rasă,
Ce eu vă spun, nu-i lucru nou:
Când intră-n pielea unui bou,
Se simte ca la el acasă.
            
Sfat fiului meu
Dintotdeauna se cuvine
S-arăți respect unei femei;
Să-i cazi în brațe este bine,
Dar... „să nu-ncapi pe mâna ei”!
            
Unuia care mă întreabă
de ce port pălărie
Doar atunci am bucuria
De a nu-mi știrbi onoarea,
Când salut cu pălăria,
Nu ca tine, cu spinarea!

            Gheorghe LUNGOCI
***

Idilă pe litoral
S-a dăruit pe undeva
Unui arab, c-avea mașină.
Și parcă i-a mai dat ceva,
Că prea făcea... penicilină.
            
Mariaj
Tandră și cu gura mică,
Ne-a fost dat și nu în van,
Eu s-o iau de „păpușică”,
Ea, pe mine, de fazan.
            
Unui ajuns
Ca ministru, bine spus,
A ajuns destul de sus,
Dar ca om de caracter,
A rămas tot la parter.

***
Soției mele, apropo 
de statura mea mică
Deși-s cam mărunțel de stat,
Tot n-am rămas neînsurat;
M-a luat o fată-așa cum sunt...
C-avea nevoie de mărunt.

            Gheorghe PENCIU
***

Performanță
Cu viteză-amețitoare
Am parcurs, semeț și brav,
Greaua șprițului cărare
De la hobby la nărav.
            
Nostalgie
Îți amintești frumoasă brună,
Când azi, la braț cu altul treci,
Că-n urmă cu un an și-o lună
Am fost căsătoriți pe veci?
             
Unei paciente
Atât de mult m-am ocupat
De fizicul domniei tale,
Că pot să am, ca aliat,
Pretenții teritoriale.

             Gheorghe ȘCHIOP
***

La nudişti
Văzând pe plajă cum arată
Așa de bine – dezbrăcată –
Am descifrat în fine taina:
Deci nu pe om îl face haina!
             
Epigramistul
Cu capul plin doar de idei și vise,
Gândeai că o să ai cândva statuie,
Dar ai bătut mereu la uși închise,
Și azi ai capul plin... doar de cucuie!
             
Epitaful unui şef
Azi în criptă, la răcoare
Doar un lucru-l mulțumește:
A găsit un loc pe care
Nimeni nu i-l mai râvnește.

             Gheorghe LEU
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Luni, 25 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Legenda Iepuraşului
10.55 Printre cuvinte
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Amintiri de azi, amintiri de 
mâine…
14.00 Telejurnal Ştiri
14.40 La masa de Paşti
16.35 Paştele în Bucovina…
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Tradiţii
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Exclusiv în România
21.40 Concert Plăieşii - Mândruliţă, 
Floare Rară
00.00 Câştigă România!
01.00 Lectia de istorie
02.00 Gala umorului
03.40 Printre cuvinte
03.45 Paştele în Bucovina…
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Exclusiv în România
06.45 Discover România

TVR 1

07.05 Film: Un căţel la Hollywood
08.35 Film: Supraveghetorul
10.25 Concertul Filarmonicii din Viena 
la Sagrada Familia
12.00 Serial: Copacul magic, ep. 1
12.40 Serial: Copacul magic, ep. 2
13.10 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.40 La masa de Paşti
16.40 Dunărea sălbatică
18.20 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Între două lumi
23.10 Recital din Festivalul Lupilor
00.45 Dunărea sălbatică
02.15 Film: Între două lumi
04.00 Ora regelui
04.50 Special Paşte
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Legenda Iepuraşului
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Gala umorului
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Film: Aur şi circ
15.20 Sărbătoarea muzicii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.10 Sărbătoarea muzicii
00.50 Câştigă România!
01.50 Ora de Ştiri
02.35 Gala umorului
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Film Eu şi Marley
07.55 Orchestra Plai moldovenesc. 
Concert pascal
09.25 Cuvintele credinţei
10.10 Cântări pascale
11.15 La noi în sat
12.00 Nava Vespucci
12.50 Cântări pascale
13.00 Petalo romano
13.35 Evantai folcloric
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Program muzical
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Orchestra Mugurel. Concert
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
00.10 Film Sommersby
02.00 Orchestra Mugurel. Concert
03.00 Ştiri Externe
03.25 Program muzical
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Powerbirds

07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
09.00 Surorile
09.30 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 5 Detectivi - Caz După Caz
11.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Adventures of brer rabbit, the
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 5 Detectivi - Caz După Caz
18.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
21.30 Zorro
22.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Eu şi Mia
04.00 Ferma Lenei
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Film Dora în cautarea Oraşului 
Secret
08.00 Film Peter Robbit
10.15 Teleshopping
10.30 Film Casa intoarsa pe dos
12.15 Film Hotel Transilvania
14.00 Teleshopping
14.15 Film Se-ncinge treaba!
16.00 Teleshopping
16.15 Film Ca în rai
18.00 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Film Casa intoarsa pe dos

03.10 Film Se-ncinge treaba!
04.40 Film Ca în rai

ProTV InterNațional

06.00 România, te iubesc!
07.00 Vorbeşte lumea
08.45 Ce spun românii
09.30 ApropoTv
10.15 Lecţii de viaţa
11.00 Românii au talent
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Survivor România
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Survivor România
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Superspeed
01.15 Lecţii de viaţa
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
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 Изо всех сил
14.15 Teleshopping
14.30 Iubeşte viaţa. Ediţie specială 

de Paşte
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
19.00 Ştirile TV8
20.00 Concert simpho love
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 Изо всех сил
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 142
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 954
08.15 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
08.45 Film: INSULA COMORII
10.45 Start show România
14.45 Film: PADDINGTON
16.45 Film: KHUMBA
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 957
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 144
21.00 Film: FEBRA ROŞIE
23.15 Film: BARABBAS
01.30 Film: SFÂNTUL AUGUSTIN 
PART 1
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 26 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
12.00 Tradiţii
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Dosar România
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
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 Lectia de istorie
02.00 Drumul lui Leşe
03.00 Reţeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Dosar România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Exclusiv în România
06.45 Discover România

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 Serial: Copacul magic, ep. 3
12.30 Serial: Copacul magic, ep. 4
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 Vorbeşte corect!
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 Cocoşatul de La 
Notre-Dame
00.20 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
01.05 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Cocoşatul de La 
Notre-Dame
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 Cirque du Soleil: Kurios, cabi-
netul de curiozităţi
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Cirque du Soleil: Kurios, cabi-
netul de curiozităţi
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 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
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Primăvara amintirilor
03.55 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 F/d
09.35 Marca frumuseţii
10.00 Destinele. Ion Gagim
10.30 Desene animate Fantasticul 
mister Fox
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
13.40 Serial Oshin
14.10 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Russkii dom
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.55 Fotbal. Cupa Moldovei. 1/2 
finală
16.45 Ştirile
17.00 Fotbal. Cupa Moldovei. 1/2 
finală
17.50 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
00.10 F/d
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.25 Cine vine la noi?
04.30 Dimensiunea diplomatică
05.00 Mesager
05.30 Ediţie specială

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Powerbirds
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
09.00 Surorile
09.30 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 5 Detectivi - Caz După Caz
11.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 5 Detectivi - Caz După Caz
18.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie în basmul modei 
pariziene
21.30 Zorro
22.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Eu şi Mia
04.00 Ferma Lenei

05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 O seară perfectă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.30 Film Misiune imposibila 2
02.30 Ştirile Pro TV
03.30 Lecţii de viaţa
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Муз/ф Код красный
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Начни сначала
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Муз/ф Код красный
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
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 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Начни сначала
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 144
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 Film: KHUMBA
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 955
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 94
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 958
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 145
21.00 Film: AMERICAN NINJA
23.00 Film: ULTIMA ŞANSĂ

01.15 Film: SFÂNTUL AUGUSTIN 
PART 2
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 27 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
12.00 Tradiţii
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Garantat 100%
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 
100 eps
23.50 Discover România
00.00 Breaking Fake News
01.00 Punctul pe azi
02.00 Opera Națională 100 de ani
03.00 Destine ca-n filme
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Copacul magic, ep. 5
13.00 Ediție specială
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.10 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
19.30 Vorbeşte corect!
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 Nădrag
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 Istorii ascunse
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 Cirque du Soleil: Kurios, cabi-
netul de curiozităţi
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Bird Island, 
paradisul păsărilor din Antarctica
15.00 Cirque du Soleil: Kurios, cabi-
netul de curiozităţi
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.09 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Călătoria spre casă
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii

P R O G R A M E  T V
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01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Călătoria spre casă
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destinele. D. Andrieş
10.30 Cine vine la noi?
11.35 Ştiinţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
13.40 Serial Oshin
14.10 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 În alţi papuci
15.00 Serial Pentru fiul meu
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
00.10 Zapovednik
00.25 F/d
01.05 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediţie specială

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Powerbirds
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
09.00 Surorile
09.30 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune

10.30 5 Detectivi - Caz După Caz
11.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în basmul modei 
pariziene
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 5 Detectivi - Caz După Caz
18.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Balto
21.30 Zorro
22.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Eu şi Mia
04.00 Ferma Lenei
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Starsky şi Hutch
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

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

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 145
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. 94
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 956
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 95
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 959
20.00 Film: ŢINTA: PREŞEDINTELE
21.45 Film: CLIFFHANGER - LUPTĂ 
LA ÎNĂLŢIME
00.00 Film: FEBRA ROŞIE
02.15 Film: INSULA COMORII
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 28 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
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
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 Serial: Copacul magic, ep. 6
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 Vorbeşte corect!
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 Zoopolis
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 Zoopolis
04.35 Discover România
04.50 Radar geopolitic
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: Dralion
10.00 Documentar: 360° Bird Island, 
paradisul păsărilor din Antarctica
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Andaluzia - 
armonie de chitară şi flamenco
15.00 Cirque du Soleil: Dralion
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele adevăratului 
Sherlock holmes: stratagema calului 
alb
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Misterele adevăratului 
Sherlock holmes: stratagema calului 
alb
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 Cântări pascale
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destinele. E. Barbu
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
13.40 Serial Oshin
14.10 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
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
00.25 F/d
01.10 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroşie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
09.00 Surorile
09.30 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro

12.30 Curiosul George
13.30 Balto
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Balto II: Aventurile unui lup
21.30 Zorro
22.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Eu şi Mia
04.00 Ferma Lenei
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Miss Bala
02.30 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Крысиные бега
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
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 Крысиные бега
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 95
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 957
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 960
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 143
21.00 Film: STRĂINUL
23.00 Film: ŢINTA: PREŞEDINTELE
00.45 Film: AMERICAN NINJA
04.00 Miezul problemei
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 29 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
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Inspiră România
16.00 Banii tăi
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 
100 eps
23.50 Discover România
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Punctul pe azi
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Copacul magic
13.00 Ediţie specială
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
18.10 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Păcat originar
23.45 #Creativ
00.30 Sport
00.50 Meteo
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Film: Păcat originar
04.40 Adevăruri despre trecut
05.05 Tema zilei
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Cirque du Soleil: Dralion
10.00 Documentar: 360° Andaluzia - 
armonie de chitară şi flamenco
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°Bolivia-Inimă 
de medic
15.00 Cirque du Soleil: Dralion
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educaţie la înaltime Premieră
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Andaluzia - 
armonie de chitară şi flamenco
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 Destinele. E. Costiuc
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
13.40 Serial Oshin
14.10 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Moldova de Patrimoniu
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.55 Fotbal. Divizia Națională. 
Dinamo-Auto - Şerif
16.45 Știrile
17.00 Fotbal. Divizia Națională. Dina-
mo-Auto - Șerif
17.50 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Dansează Viața
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Un ROL
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
00.10 Muzică
00.25 F/d
01.05 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Lecturi a la carte

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
09.00 Surorile
09.30 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Balto II: Aventurile unui lup
15.00 Pad-ul lui Zeke
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15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Balto III: Aripile schimbării
21.30 Zorro
22.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Eu şi Mia
04.00 Ferma Lenei
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Cursa mortala 4
03.00 Ştirile Pro TV
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Приключения 
Паддингтона
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 Приключения 
Паддингтона
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 143
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă

13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 958
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 961
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 144
21.00 Film: MAESTRUL KUNG - FU
23.00 Film: CLIFFHANGER - LUPTĂ 
LA ÎNĂLŢIME
01.15 Film: ULTIMA ŞANSĂ
03.30 Miezul problemei
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 30 aprilie

TVR Moldova

07.00 Bucuria credinţei
07.30 Cap compas
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Ferma
12.00 Europa mea
13.00 Lumea azi
13.30 Omul şi timpul
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Croaziera
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Croaziera
04.00 Printre cuvinte
04.30 Omul şi timpul
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 #Creativ
07.30 Istorii ascunse
08.00 Eu pot!
09.00 Exclusiv în România
09.50 Omul şi timpul
10.25 Vorbeşte corect!
10.30 Breaking Fake News
11.30 Lumea azi
12.00 Rugby Liga Naţională Etapa 2
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Handbal masculin - Cupa Ro-
maniei - Turul 3
17.05 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Jean Fouquet: 
Martiriul Sfintei Apolonia

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: Ecaterina Teodoroiu
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Film: Ecaterina Teodoroiu
03.50 Teleenciclopedia
04.40 Lumea azi
05.05 Eu pot!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal masculin - Cupa 
României- Turul 3
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Cele zece porunci
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Hotel imperial
00.25 Concert Iubirea înfloreşte 
primăvara
02.15 E vremea ta!
02.30 Serial: Hotel imperial
04.25 Film: Cele zece porunci
06.00 MotorVlog

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Moldovenii de pretutindeni

06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Muzică
13.00 F/d Braşov, 1987
14.15 In memoriam. T. Zastavniţchi
14.25 Pur şi simplu Moldova
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.30 Purtătorii de cultură
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Tut: Destinul unui fărăon
20.45 In memoriam E. Josanu
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
01.05 Best of Bună dimineaţa!
03.00 Ştiri Externe
03.25 Erudit cafe
04.00 O seară în familie
04.05 La noi în sat
05.00 Mesager
05.20 Candela neuitării…
05.30 Reporter pentru sănătate

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie în Prinţesa şi Sarmana 
Croitoreasa
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Balto III: Aripile schimbării
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Barbie în Printesa Insulei Magice
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Ozzy - Marea Evadare
21.30 Zorro
22.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Eu şi Mia
04.00 Ferma Lenei
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Fiica președintelui
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Film Fiica președintelui
13.45 Film Ace Ventura: detec-
tivu’lu’peste
15.15 Teleshopping
15.30 Românii au talent
17.00 Ştirile Pro TV Chişinău
17.20 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Taken 3: Teroare în L. A.
23.00 Film Everly
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Fiica președintelui
04.00 Film Ace Ventura: detec-
tivu’lu’peste

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Program special

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Эмма
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Умница Уилл Хантинг

22.30 Итоги
23.00 Х/ф Ямакаси: свобода в 
движении
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Эмма

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 959
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 960
16.15 Film: TOAMNA BOBOCILOR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 962
20.00 Dez-ordine
22.15 Fosta mea iubire
23.45 Film: STRĂINUL
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 1 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pescar hoinar
09.30 Pro Patria
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 România veritabilă
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 Teatru TV
00.40 România veritabilă
01.05 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.40 Adevăruri despre trecut
04.05 Memorialul Durerii
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Printre cuvinte
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric

14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 În spatele frontului, ep. 4
15.30 Film: Taţii
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.10 Film: Taţii
02.40 Tezaur folcloric
03.30 In grădina Danei
04.00 Universul credintei
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: B. D. intră în acţiune
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: B. D. în alertă
22.10 Film: Totul despre mama mea
00.00 MotorVlog
00.35 Film: B. D. intră în acţiune
02.15 Ora de Ştiri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 In memoriam I. Enache
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Concert pascal
08.10 In memoriam N. Dabija
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la şcoală
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.00 Evantai folcloric
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 F/d
15.05 In memoriam Şt. Petrache
17.00 Ştirile
17.15 stil nou
17.45 Lecturi a la carte
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Tut: Destinul unui fărăon
20.45 In memoriam V. Ciobanu
21.00 Ştirile
21.30 Muzica pentru pace
23.00 Ştirile (rus.)
23.15 Concert în Europa
00.10 Zapovednik
00.25 Film Viaţa lui Toby
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de   
pretutindeni

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie În Secretul Zânei
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Ozzy - Marea Evadare
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Asterix, Obelix şi bretonii
18.00 Barbie Dreamhouse  
Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Tărâmul uitat de timp
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends:   
Fetele în Misiune
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Film Ace Ventura: detec-
tivu’lu’peste
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 MasterChef
16.30 Imperiul leilor
17.00 Ştirile Pro TV Chişinău
17.20 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Nemuritorii: Razboiul 
zeilor
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuţă

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Survivor România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Survivor România
23.30 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 Мирный воин
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Ешь, молись, люби

19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Код Да Винчи
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Мирный воин
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: TOAMNA BOBOCILOR
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 963
20.00 Film: GUVERNANTA
23.15 Film: MAESTRUL KUNG - FU
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Zgârcenie

Bogatul are-n şapte sate
Doar rude mai îndepărtate,
Dar crede, când în poartă-i bat,
Că prea puțin le-a-ndepărtat... Gheorghe BÂLICI

Mii de ucraineni au așteptat 
la o coadă kilometrică pentru 
a cumpăra timbre care celebrează 
scufundarea crucișătorului „Moskva”

Cei care călătoresc în 
străinătate vor beneficia 
de roaming gratuit pe 
teritoriul UE până în 2032

Liderii europeni 
au convenit să ex-
tindă roaming-ul, 
fără taxe suplimen-
tare, în Uniunea 
Europeană până în 
anul 2032. Consu-
matorii vor putea 
folosi internetul, 
pot suna și trimi-
te mesaje text fără 
costuri suplimen-
tare.

Noul regula-
ment va prelungi 
până în 2032 siste-
mul existent, care 
prevede că cetățe-
nilor nu li se pot 
aplica taxe suplimentare pentru apelurile efectuate sau datele utilizate 
în timpul călătoriilor în interiorul UE, și va oferi, de asemenea, noi 
avantaje consumatorilor, transmite Mediafax.

Cetățenii vor putea să efectueze apeluri, să transmită mesaje text 
și să utilizeze datele mobile atunci când călătoresc în interiorul UE 
fără costuri suplimentare și la același nivel de calitate ca în țara lor 
de origine.

Actualul regulament urma să expire la data de 30 iunie 2022. Noul 
regulament va intra în vigoare la 1 iulie 2022 și va expira la data de 
30 iunie 2032. 

rfi.ro

Mii de ucraineni au așteptat 
în fața poștei principale din Kiev 
pentru a cumpăra timbre care 
celebrează scufundarea crucișă-
torului „Moskva”, care, potrivit 
autorităților de la Kiev, a fost lo-
vit de două rachete de croazieră 
Neptun, de fabricație ucraineană, 
transmite marți EFE.

Din 12 aprilie, Poșta ucrainea-
nă a pus în vânzare aceste timbre, 
în care apare un militar ucrainean 
care face un gest obscen în direcția 
crucișătorului „Moskva”, însoțit 
de textul „Navă de război ruseas-
că, du-te naibii!”.

Această imagine a fost creată 

de artistul Boris Groh în onoarea 
grănicerului ucrainean Roman 
Gribov, care împreună cu alți 12 
camarazi a fost capturat pe Insu-
la Șerpilor și care ar fi dat acest 
răspuns atunci când militarii ruși 
de pe crucișătorul „Moskva” le-au 
cerut ucrainenilor să se predea.

Cu două zile înainte de scufun-
darea „Moskva”, Poșta ucraineană 
a pus în circulație acest timbru 
poștal comemorativ.

Inițiativa a fost anunțată pe 
Twitter de viceministrul de ex-
terne ucrainean, Emine Djeppar, 
într-un moment în care canalele 
de comunicare și rețelele sociale 

ale guvernului Ucrainei sunt lă-
udate pentru maniera specială de 
a conduce „războiul” mediatic.

Mihael, un bărbat în vârstă de 
79 de ani, a stat cinci ore la coadă 
în speranța de a cumpăra câteva 
timbre, care se vând cu mai pu-
țin de un dolar, dar al căror preț 
pe piața online depășește 200 de 
dolari.

„Este un bun suvenir și prețul 
nu va face decât să crească odată 
cu trecerea timpului”, a declarat 
pentru EFE acest pensionar, care 
intenționează să păstreze câteva 
timbre pentru el și să vândă restul.

Agerpres

TobyKeith, un exemplar din 
rasa Chihuahua, în vârstă de 
21 de ani și care locuiește în 
Greenacres, un oraș din statul 
american Florida, este cel mai 
vârstnic câine în viață din lume, 
a anunțat Guinness World Re-
cords, informează marți site-ul 
revistei People.

Reprezentanții Guinness 
World Records au operat o se-
rie de verificări și au confirmat 
titlul acordat lui TobyKeith în 
data de 16 martie, când acest 

câine avea vârsta de 21 de ani 
și 66 de zile.

TobyKeith este un câine adop-
tat de la un adăpost pentru ani-
male. Stăpâna lui, Gisela Shore, 
le-a dezvăluit reprezentanților 
Guinness World Records că a 
adoptat patrupedul în perioa-
da în care lucra ca voluntar la 
Peggy Adams Animal Rescue. 
Atunci când a ajuns pentru pri-
ma dată în casa Giselei Shore, 
cățelul avea doar câteva luni, 
scrie Agerpres.

Un Chihuahua de 21 de ani 
este cel mai bătrân câine din lume C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă  d e  S e r g i u  C a r a i o n
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