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Eu știu că 
nu știu ce se 
întâmplă

Războiul real, sângeros și 
dezastruos din Ucraina a de-
monstrat două evidențe: miza 
pe dezinformare (sau, mai larg: 
miza pe războiul hibrid, care 
l-a anticipat pe cel clasic), dar 
și eșecul generalilor războiului 
hibrid. Ucrainenii, după decenii 
de infiltrare a rușilor în sferele 
lor vitale, proliferarea agenților 
de influență și compromiterea 
elitelor, au rezistat. În loc de 
florile promise, pe ocupanți i-a 
întâmpinat o rezistență cum-
plită. 

Mircea V. CIOBANU
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O b s e r v a t o r

Politica defetistă 
nu te salvează 
de ocupația rusă

Diplomatul şi istoricul Mihai Gribincea, fost ambasador al 
Republicii Moldova la București, consideră că, de la invazia 
Rusiei în Ucraina şi declanșarea războiului, autoritățile de la 
Chișinău au depus eforturi considerabile pentru a ține țara 
noastră departe de acest război.

I n  m e m o r i a m

Florile de liliac 
ale Anei Barbu                     

12-13 

Cu siguranță, Ana Barbu a fost cea mai originală și 
mai frumoasă femeie de pe scena muzicii populare de 
la noi din, cel puțin, primul deceniu al acestui secol. 
Originală prin a șoca cuprinzând cu vocea ei cântece 
de muzică populară în registrul acut de coloratură și 
coborând până la cele grave, în romanțe românești sau 
rusești, ori, parcurgând lejer muzica ușoară, să dea 
lovitura prin vigoarea penetrantă a coardelor ei vocale 
în bijuterii clasice din repertoriul internațional. 

Coloana găgăuză 
în ajunul ultimei 
parade a lui V V

Zala cu coloane a V-ea

3, 5 

Fost general: Cum e posibil să 
nu pregătești țara de apărare 
când ești în zonă de risc 
iminent? Deputat: Pregătirea 
are loc, doar că nu se face 
publică

Denis Vieru, „bronz” 
la Europenele de judo
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Cum sunt tratați oamenii 
în spitalele din R. Moldova

Istoria protagonistei s-a 
petrecut în noaptea de 4 mai, 
curent.

„Spitalul de urgență, ora 
00.50, trecut de miezul nopții, 
este adus un pacient în stare 
gravă și lăsat în scaunul cu 
rotile toată noaptea, paturile 
sunt ocupate, acolo doarme 
staff-ul...” – despre aceasta a 
relatat pe rețelele de socializare 
mama pacientei, Elena Grigor.

„Nu îmi era deloc comod”

Ulterior, solicitată de „Gaze-
ta de Chișinău”, Cristina Paluța 
a povestit mai multe detalii 
despre modul în care a fost 
examinată și problemele cu care 
s-a confruntat.

„Am telefonat ambulanța în 
jurul orei 21.00, însă atunci am 
refuzat spitalizarea, sperând 
că o să-mi revin. Din păcate, 

R a c u r s i

Administrator: Victoria POPA
Redactor-șef: Rodica MAHU
 
Reporteri: 
Natalia MUNTEANU,
Diana BOTNARU, 
Victoria CERNEA, 
Octavian GRAUR
 
Editorialiști: Mircea V. CIOBANU,  
Adrian CIUBOTARU

Actualitatea politică: Ilie GULCA
Economie: Ion CHIȘLEA
Cultură: Irina NECHIT, 
Rodica IUNCU, 
Nina NEGRU
Sport: Iulian BOGATU
Caricatură: Sergiu CARAION
Societate: Gheorghe BÂLICI
Design: Romeo ȘVEȚ
Grafică&DTP: Oleg TATARU

Director financiar: Victoria URSU
Publicitate și marketing:  
gazetadechisinau@gmail.com,
GSM.: (+373) 69307730

EDITOR: 
Instituția Privată Publicația 
Periodică „Gazeta de Chișinău”
Mun. Chișinău,  
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23
tel.: (+373) 022 358567

MICA PUBLICITATE  
Te caut: 090010050 
gazetadechisinau@gmail.com

TIPAR
EditTiparGrup SRL
Mun. Chișinău, str. Feredeului 4
Comanda nr. 415
Tiraj: 3350 ex. 

Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Spitalul este locul unde ne putem adresa 
atunci când avem o problemă de sănătate, 
dar cum procedăm când acest drept 
ne este încălcat? La cine ne adresăm 

atunci când nu putem beneficia de o examinare 
pe măsură și de cel puțin „un pat” în cadrul 
instituțiilor medicale? La aceste întrebări caută 
răspuns Cristina Paluța, pacienta care s-a 
confruntat cu neglijența medicilor și a asistenților 
medicali de la Institutul de Medicină Urgentă.

starea mea s-a agravat în jurul 
orei 00.30, de aceea am mai 
chemat o dată ambulanța. Am 
fost transportată la Institutul 
de Medicină Urgentă, ulterior 
am fost examinată și așezată în-
tr-un scaun cu rotile în care am 
stat circa patru ore cu perfuzii. 
Nu îmi era deloc comod. Me-
dicul când m-a văzut în scaun, 
a întrebat asistenții medicali 
dacă nu sunt paturi, i s-a spus 
că acestea sunt ocupate. Eu 
am crezut că într-adevăr sunt 
ocupate – sunt mulți pacienți, 
de aceea toate paturile sunt in-
disponibile, însă, la un moment 
dat, am observat că pe acele 
paturi doarme staff-ul medi-
cal. Peste ceva timp, am rugat 
totuși să mi se ofere și mie un 
loc unde să pot sta întinsă, 
pentru că mă durea mâna. Doar 
o singură asistentă a reacționat 
la rugămintea mea și mi-a adus 
un pat. Ulterior, a venit iarăși 
medicul să mă examineze, mi-a 
emis o fișă medicală și m-a 
eliberat”, ne-a relatat Cristina 
Paluța.

Protagonista dispune de 
poliță de asigurare și este an-
gajată legal în câmpul muncii 
din 2018. În pofida acestui fapt, 
a mărturisit mama Cristinei, 
pacienta nu a avut parte de o 
investigație medicală pe mă-
sură.

„Medicul a examinat-o su-
perficial, fiind și el semi-ador-
mit. Ea a ajuns la spital într-o 
stare gravă, cu mușchii feței 
contractați. Fata mea nici nu 
putea să vorbească. După patru 
ore de perfuzii, ea s-a simțit 
mai bine, însă nu a primit o 
diagnoză exactă, ci doar o în-
drumare la medicul de familie, 
fiind externată”, a spus mama 
pacientei, chișinăueanca Elena 
Grigor.

În acest context, „Gazeta de 
Chișinău” a cerut comentariul 
Serviciului de Presă al Institu-
tului de Medicină Urgentă. 

„Cazul a fost examinat. 
Persoanelor implicate în acest 
caz vor fi aplicate sancțiuni 
disciplinare conform cadrului 
normativ în vigoare. Totodată, 
menționăm că pacienta a fost 
examinată în volum deplin cli-
nic, paraclinic, i s-a efectuat to-

mografie computerizată, a fost 
consultată de medicul urgentist 
și de medicul specialist, i-a fost 
stabilit diagnosticul, i s-a apli-
cat tratament și recomandări 
pentru continuarea tratamentu-
lui în condiții de ambulatoriu”, 
a declarat Dorina Arsene, pur-
tătoarea de cuvânt a Institutului 
de Medicină Urgentă.

La cele menționate de către 
Serviciul de presă al instituției, 
pacienta Cristina Paluța a adău-
gat următoarele:

„Tomografia, într-adevăr, a 
fost efectuată și a fost prelevat 
sângele. Mi s-a făcut perfuzie 
până dimineața, însă am fost 
ținută în coridor, pe scaun cu 
rotile, în timp ce personalul 
medical dormea pe paturile 
pacienților”, a precizat Cristina 
Paluța.

De asemenea, la „Gazeta de 
Chișinău” a fost semnalat și  
un alt caz din cadrul Spitalului 
Cancelariei de Stat. Un pacient 
al acestei instituții se plânge 
că este nevoit să cumpere mai 
multe medicamente, chiar dacă 
are poliță de asigurare.

„E stare de război, 
în spital nu sunt 
medicamente”

„Cadrele medicale afirmă 
că, din cauza stării de război, 
în spital nu sunt medicamente, 
din acest motiv – trebuie să le 
cumpărăm. Doar ieri am achi-
ziționat medicamente de peste 
1600 de lei. Astăzi, iarăși, 
asistenta medicală mi-a spus 
că am nevoie de alte medica-
mente. De această dată m-am 
revoltat – am mers în cabinet 
la medicul care mă tratează 
și l-am întrebat de ce nu sunt 
pastilele necesare în instituție. 
După câteva replici, dumnea-
lui mi-a spus că medicamen-
tele respective totuși sunt”, a 
menționat pacientul care a do-
rit să-și păstreze anonimatul. 

„Gazeta de Chișinău” a soli-
citat comentariul Ministerului 
Sănătății al Republicii Moldova 
referitor la aceste afirmații. In-
stituția va reveni cu un răspuns 
după ce va analiza cazul. 

Doina BURUIANĂ
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Ce se va sărbători la 9 mai 
în Republica Moldova?

Începând cu data de 20 aprilie, 
cetățenii Republicii Moldova care 
vor purta panglica „Sf. Gheorghe” 
sau vor folosi simbolurile „V” și 
„Z” ale agresiunii ruse asupra 
Ucrainei vor fi amendați. Legea 
a fost promulgată la 19 aprilie de 
președinta Republicii Moldova, 
Maia Sandu.

După ce legea a fost publicată 
în Monitorul Oficial al RM, fostul 
președinte, Igor Dodon, i-a adre-
sat într-o postare pe pagina sa de 
facebook câteva întrebări retorice 
președintei Maia Sandu, îndem-
nând cetățenii să meargă „toți 
împreună la Marșul Victoriei!”. 

La 29 aprilie 2022, Adunarea 
Populară a Găgăuziei a adoptat un 
proiect ce permite „confecționa-
rea, păstrarea și purtarea în UTA 
Găgăuzia a așa-numitei panglici 
a Sf. Gheorghe”. Câteva zile mai 
târziu, bașcanul Găgăuziei, Irina 
Vlah, a semnat legea. 

Oficiul teritorial Comrat al 
Cancelariei de Stat, reprezentanța 
Guvernului în teritoriu, a atacat, 
miercuri, în instanță hotărârea 

Adunării Populare a UTA Găgăuză 
care permite utilizarea panglicii 
bicolore „Sfântul Gheorghe” în au-
tonomie în ciuda legii restrictive 
adoptată pe 20 aprilie de Parla-
mentul de la Chișinău. Reclamația 
a fost depusă la Curtea de Apel 
Comrat. 

Informația a fost confirma-
tă pentru Anticoruptie.md de 
purtătoarea de cuvânt a Guver-
nului, Anastasia Tăburceanu. 
Ea a precizat că reprezentantul 
Guvernului a cerut suspendarea 
și abrogarea hotărârii votate vi-
nerea trecută de Adunarea Po-
pulară găgăuză.    

Curtea de Apel Comrat a 
suspendat joi, 5 mai, legea care 
permite purtarea așa-numitei 
panglici „Sf. Gheorghe” în auto-
nomia găgăuză. Decizia nu este 
însă definitivă și poate fi atacată 
la Curtea Supremă de Justiție în 
următoarele 15 zile.

Reporterul „Gazetei de Chi-
șinău” a întrebat la Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării 
Europene (MAEIE) care este pro-
gramul pentru ziua de 9 mai. 

Purtătorul de cuvânt al MAEIE, 
Daniel Vodă, ne-a declarat: „Pro-
gramul de 9 mai este complex: de-
puneri de flori, comemorări. Tot 
ce înseamnă program protocolar 
cu participarea conducerii țării, 
dar anunțurile se fac tradițional 
cu o zi sau două înainte. O altă 
informație este că Ziua Europei, 
care este un eveniment distinct, 

„Singura opțiune prin care Ucraina poate oferi ajutor Moldovei, spun ajutor, nu o operațiune, ar fi ca Guvernul Mol-
dovei să ne solicite direct ajutor. O astfel de opțiune, teoretic, este posibilă. Dar scenariul că trupele ucrainene vor 
acționa pe teritoriul Moldovei, fără acordul acesteia, este exclus. În cine ne-am transforma? În ruși? Noi vă respec-
tăm independența și suveranitatea. Repet, Moldova este vecinul nostru bun, voi i-ați adăpostit pe refugiații noștri, 
fapt pentru care vă suntem recunoscători.”

Alexei Arestovici, consilierul președintelui Volodymyr Zelenski

D
I
X
I
T

va fi marcată la o dată ulterioară, 
știți că, tradițional, se organizează 
Ziua Europei, dar asta deja la o 
dată ulterioară”. 

„O încurcătură în creierii 
oamenilor determinată 
inclusiv de trecutul 
sovietic”

În acest context, i-am întrebat 
pe mai mulți deputați ai diferitor 
formațiuni politice ce se va sărbă-
tori, totuși, la 9 mai în R. Moldova. 

Deputatul PAS, Oazu Nantoi, 
a declarat pentru „Gazeta de Chi-
șinău” că data de 9 mai este „o 
încurcătură în creierii oamenilor 
determinată inclusiv de trecutul 
sovietic”. 

„Cel care nu este tare leneș 
știe foarte bine că actul de ca-
pitulare al Germaniei Naziste a 
fost semnat la 8 mai, ora 23:01, 
deci la Moscova era deja 9 mai și 
din această cauză, ca să nu fie în 
rând cu lumea, regimul lui Stalin 
a decis ca să sărbătorim ziua de 
9 mai. Totodată, ziua de 9 mai 
nu a fost sărbătoare sau zi liberă 

până în anul 1965, ca să fie clar. 
În special, ziua de 9 mai a devenit 
un subiect de isterie propagan-
distică după ce în Ucraina a avut 
loc revoluția oranj și în Federația 
Rusă, adică în spațiul ex-sovietic, 
inclusiv prin agentura rusească 
de la Chișinău, au fost pornite 
acțiuni isterice cu panglica „Sf. 
Gheorghe”. Vladimir Putin, prin 
participarea Uniunii Sovietice la 
cel de al Doilea Război Mondial, 
a încercat să creeze un mit care să 
fie la temelia ideologiei regimului 
și iată, azi, în Ucraina, Federația 
Rusă insistă că îi ucide pe naziștii 
ucraineni tot așa cum în cel de al 
Doilea Război Mondial a luptat cu 
nazismul german. Și să nu uităm 
că mai este și Ziua Europei. Prin 
urmare, în societatea noastră, așa 
cum este în mare parte debusolată 
de propaganda rusească, fiecare e 
cu ale lui. Cineva ar fi vrut să fie 
liniște în țara asta, cineva vrea să 
organizeze provocări în speran-
ța că „kuliokul” se va umple, iar 
altcineva își aduce aminte sincer 
de buneii sau de părinții care au 
luptat în acest război”. 

Marți, 3 mai, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat un proiect 
de lege privind interzicerea partidelor proruse. Proiectul de 
lege a fost votat de 330 de deputați, inclusiv de câțiva membri 
ai fostei fracțiuni „Оппозиционная платформа — За жизнь” 
(„Platforma de opoziție – Pentru viață”), receptată ca prorusă, 
a comunicat parlamentarul ucrainean Iaroslav Jelezneak, 
citat de Radio Svoboda și preluat de „Gazeta de Chișinău”.

Elena Șuleak, președintele Partidului „Sluga naroda” („În 
serviciul poporului”), a specificat că această lege prevede in-

terzicerea activității formațiunilor politice, dacă programele 
politice sau acțiunile acestora justifică sau neagă agresiunea 
militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Este vorba, inclusiv, 
de negarea faptului că armata rusă ocupă teritorii ucrainene 
sau că militarii ruși sau forțele care îi susțin pe aceștia sunt 
calificați ca „miliții populare” sau „omuleți amabili”. Legea 
nu precizează ce partide anume cad sub incidența acestei 
interdicții. Acest lucru îl va stabili instanța de judecată.

Anterior, la sfârșitul lunii martie, Consiliul pentru Securi-

tate Națională și Apărare al Ucrainei a suspendat activitatea 
mai multor partide în perioada stării de război motivând că 
acestea promovează interese rusești. Interdicția viza în special 
fracțiunea „Platforma de opoziție – Pentru viață”. După ce 
a fost desființat, 25 de deputați din acest grup parlamentar 
au creat în Rada Supremă o altă facțiune pe care au numit-o 
„Платформа за жизнь и мир” („Platforma pentru viață și 
pace”), notează sursele citate.

GdC

Rada Supremă de la Kiev a scos în afara legii partidele proruse

Interzicerea de către legislativ a panglicii 
„Sf. Gheorghe” și a simbolurilor „V” și „Z” 
ale agresiunii ruse asupra Ucrainei a creat 
disensiuni în societate. Socialiștii și comuniștii 

au anunțat că vor sfida legea și vor ieși la paradă de 
9 mai cu panglica în piept, UTA Găgăuzia a adoptat 
un proiect de lege care permite purtarea panglicii 
bicolore. Unii formatori de opinie susțin că ziua 
de 9 mai este „o încurcătură în creierii oamenilor 
determinată inclusiv de trecutul sovietic”. Fostul 
deputat al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Igor 
Munteanu, crede că majoritatea cetățenilor Republicii 
Moldova vor sărbători Ziua Europei, mai ales prin 
prisma războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Diana BOTNARU

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a diminuat mult valoarea acestei sărbători care, 
din păcate, își păstrează doza de imperialism”

Purtătoarea de cuvânt a Parti-
dului „Șor”, Alina Șargu, ne-a spus 
că vor reveni cu un comunicat și 
vor anunța oficial programul lor. 

Fostul deputat al Platformei 
Demnitate și Adevăr (DA), Igor 
Munteanu, a comentat pentru 
„Gazeta de Chișinău”: „Cred că 
majoritatea cetățenilor Republicii 
Moldova vor sărbători Ziua Eu-
ropei, având în vedere că celălalt 
motiv care este trecut cu roșu în 
calendar este, mai ales prin pris-
ma războiului Rusiei împotriva 
Ucrainei, destul de controversat 
și a diminuat mult valoarea aces-
tei sărbători care, din păcate, își 
păstrează doza de imperialism”. 

Deși au mai rămas trei zile, nu 
se cunoaște nimic din ce urmează 
să se întâmple pe data de 9 mai, 
toți spun că vor reveni cu un co-
municat de presă prin care-și vor 
anunța programul. 

„9 mai nu ar trebui 
să fie o sărbătoare 
propagandistică”

I-am cerut să comenteze si-
tuația și analistului politic Ion 
Tăbârță. „Din câte știm, va fi un 
simplu eveniment de comemorare 
cu depuneri de flori și coroane la 
focul veșnic și acesta este tot eve-
nimentul. De fapt, în acest mod 
ar fi logic să fie sărbătorit, pen-
tru că 9 mai nu ar trebui să fie o 
sărbătoare propagandistică, așa 
cum este în Rusia sau cum era 
anterior în Uniunea Sovietică”, 
ne-a spus Tăbârță. 

La 3 mai, președinta RM, Maia 
Sandu, a publicat un mesaj video 
pe pagina sa de facebook, în care 
menționează ce se va sărbători 
pe 9 mai. 

„Campania Moldova pentru 
pace continuă. Vom marca pacea 
pe 9 mai, când îi comemorăm pe 
cei căzuți în al Doilea Război Mon-
dial. Vom marca pacea de Ziua 
Europei, care s-a unit pentru a 
nu mai permite războaie pe con-
tinent și le-a oferit europenilor 
prosperitate și progres.” 
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Politica defetistă nu te 
salvează de ocupația rusă

Fost general: Cum e posibil să nu pregătești țara de apărare când ești în zonă de risc iminent? 
Deputat: Pregătirea are loc, doar că nu se face publică

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

„Subliniind în exces statutul 
de neutralitate, acestea mai speră 
și acum că Moldova nu va fi „de-
nazificată” la pachet cu Ucraina. 
Cred însă că această politică este 
una iluzorie și neadecvată situ-
ației... Președintele și Guvernul 
Republicii Moldova ar trebui 
măcar în al doisprezecelea ceas 
să înțeleagă că politica lor defe-
tistă nu poate salva Moldova de 
la ocupația rusă”, a declarat di-
plomatul, în cadrul unui interviu 
pentru adevarul.ro.

Afirmațiile istoricului au fost 
susținute de către Valeriu Tro-
enco, general în rezervă, ex-mi-
nistru al Apărării al Republicii 
Moldova.

„Analiza este obiectivă și se 
bazează pe realitățile existente... 
Riscurile sunt evidente și pro-
vocările din Transnistria sunt 
organizate de FSB cu scopul im-
plicării Tiraspolului în război și 
distragerea trupelor ucrainene 

spre apărarea Odesei, precum și 
golirea apărării Donbasului-Lu-
ganskului și obținerea în așa mod 
a succesului militar în preajma 
„Zilei Victoriei”... 

Nu poți să nu fii de acord cu 
domnul Ambasador la greșelile 
comise de guvernare, care nu 
consultă specialiști în domeniu 
militar, diplomatic, economic, 
preferând decizii duplicitare, 
incorecte care stârnesc nedu-
merirea externă și internă. Țara 
nu este un ONG, chiar dacă este 
condusă de reprezentanții lor. 
Aceste greșeli provoacă suferințe 
pentru multă lume și pot aduce la 
urmări grave. Cum e posibil să nu 
pregătești țara de apărare, când 
ești în zonă de risc iminent, și în 
țara vecină merg lupte? 

În 2014, împreună cu Exce-
lenta sa, domnul Ambasador 
Gribincea, la summitul NATO 
(Wals, Marea Britanie) am ob-
ținut Platforma Consolidării Ca-

Diplomatul și istoricul Mihai Gribincea, 
fost ambasador al Republicii Moldova 
la București, consideră că, de la invazia 
Rusiei în Ucraina și declanșarea 

războiului, autoritățile de la Chișinău au depus 
eforturi considerabile pentru a ține țara noastră 
departe de acest război. 

pacităților de Apărare, care ne 
permite să reînzestrăm Armata 
Naționala și să primim echipa-
mente și arme defensive, care 
ne-ar permite apărarea. Sunt de 
acord cu domnia sa că trebuie să 
fim mai siguri în ceea ce facem și 
să ignoram părerile altora, dacă 

la bătaie e pus interesul național. 
Puterea trebuie s-o execute cei 
competenți și curajoși. Să fii om 
bun e prea puțin pentru cerințe-
le momentului”, a scris Valeriu 
Troenco, într-un comentariu pe 
rețelele sociale.

În acest context, reporterul 

Un obiectiv realizabil 
până în vara anului 2025

Joi, 5 mai, Parlamentul 
European a votat rezoluția prin 
care cere Consiliului European 
și Comisiei Europene să acorde 
Republicii Moldova statutul de 
stat candidat la Uniunea Euro-
peană.

Într-o postare pe pagina sa 
de Facebook, eurodeputatul 
roman Siegfried Mureșan a 
declarat că este nevoie să li se 
ofere cetățenilor Republicii 
Moldova beneficii tangibile. De 
aceea, deputații solicită integra-
rea Republicii Moldova în piața 
unică a UE.

„Cerem acordarea statutului 
de stat candidat la Uniunea 
Europeană pentru Republica 
Moldova. În rezoluția votată 
astăzi cu largă majoritate de 
Parlamentul European solici-

tăm acordarea statutului de stat 
candidat la Uniunea Europeană 

Parlamentul European a votat Rezoluția prin care cere acordarea statutului de stat candidat pentru R. Moldova 

pentru Republica Moldova.
Această rezoluție este cel 

mai ambițios document privind 
Republica Moldova adoptat vre-
odată de o instituție a Uniunii 
Europene.

Republica Moldova este la 
fel de importantă pentru secu-
ritatea și stabilitatea Uniunii 
Europene cum este și Ucraina. 
Toată Europa a văzut acest 
lucru în ultimele luni, odată 
cu declanșarea invaziei ruse în 

Ucraina. Autoritățile și cetățenii 
Republicii Moldova au acționat 
în spirit european și au oferit 
hrană, adăpost și îngrijire medi-
cală sutelor de mii de refugiați 
ucraineni care au intrat în țară 
fugind din calea războiului. 

De aceea, obiectivul meu a 
fost de la început ca tot ceea ce 
Parlamentul European îi oferă 
Ucrainei în materie de perspectivă 
europeană să îi ofere și Republicii 
Moldova”. 

L-am întrebat pe expertul de 
politică externă al Institutului 
de Politici și Reforme Europene 
(IPRE) de la Chișinău, Mihai 
Mogîldea (foto), ce înseamnă 
votul de ieri al Parlamentului 
European și cât ar dura până 
RM va deveni țară candidat 
pentru accederea în Uniunea 
Europeană.

„Rezoluția în sine este un do-
cument politic care nu produce 
efecte juridice, ci reprezintă 
un gest foarte important din 
partea Parlamentului European 
pentru a-și arăta susținerea față 
de Republica Moldova, dar nu 
poate influența în mod decisiv 
luarea unei decizii de către 
Consiliul European pentru ofe-

rirea statutului de țară candidat 
pentru RM. Trebuie să privim 
acest document ca o reacție 
și o inițiativă foarte utilă din 
partea Parlamentului European 
de a-și arăta sprijinul politic 
față de RM. Este greu să vin cu 
o estimare să spun cât ar dura, 
pentru că decizia este până la 
urmă una politică. Chiar dacă 
anumite criterii pot fi îndeplini-
te și putem estima cam cât timp 
ar fi necesar, de exemplu, să 
implementăm anumite reforme 
aici la noi acasă este greu să 
estimăm de cât timp vom avea 
nevoie ca să convingem toate 
țările membre despre oportu-
nitatea și necesitatea acordării 
statutului de țară candidat 
pentru Republica Moldova. Din 
punctul meu de vedere, este 
un obiectiv realizabil până la 
finalul mandatului actualului 
Parlament, adică până în vara 
anului 2025”, ne-a declarat Mi-
hai Mogîldea, expert de politică 
externă al IPRE. 

Amintim că, la 3 martie 
2022, Republica Moldova a 
înaintat cererea de aderare la 
Uniunea Europeană.

Diana BOTNARU

„Gazetei de Chișinău” a solici-
tat opinia deputatului Partidu-
lui Acțiune și Solidaritate (PAS), 
Oazu Nantoi, referitor la cât de 
pregătite sunt autoritățile noas-
tre pentru un potențial conflict 
militar pe teritoriul Republicii 
Moldova.

„Asemenea afirmații ca cele 
făcute de Mihai Gribincea poți 
să le faci când ai acces la deplină 
informație. Eu pot să vă spun că, 
cu mult înainte de 24 februarie, 
Guvernul a început să se pregă-
tească pentru diferite scenarii, 
iar modul în care Moldova a re-
acționat la fluxul de refugiați s-a 
datorat inclusiv faptului că țara 
s-a pregătit din start pentru astfel 
de situație, cu toate că nimeni nu 
știa când va fi conflictul sau dacă 
va fi. Nici eu nu dețin deplină 
informație, dar nu e cazul să ne 
împărtășim planurile pe timp 
de război. Asemenea lucruri nu 
se fac publice. Președinta Maia 
Sandu a menționat recent, într-o 
apariție în public, că țara noas-
tră se pregătește de scenarii mai 
sumbre. Ceea ce înseamnă că 
pregătirea are loc, doar că une-
le momente nu se fac publice”, a 
precizat Oazu Nantoi.

Doina BURUIANĂ
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Expert: „Instituțiile statului 
trebuie să reacționeze”

Mai mulți experți de la Chiși-
nău, dar și din Ucraina, conside-
ră că focarele de instabilitate din 
stânga Nistrului sunt organizate 
de Rusia cu scopul de a isteriza 
situația și de a menține o parte din 
potențialul militar ucrainean la 
hotar cu regiunea transnistreană 
și a distrage atenția de la frontul 
unde se dau lupte decisive. 

Provocări, cu scopul de a 
dispersa trupele ucrainene

O opinie similară a fost emisă 
și de Serviciul de Securitate ucrai-
nean care a menționat că trupele 
ruse de ocupație încearcă să creeze 
zone de instabilitate în apropie-
rea graniței cu Ucraina, căutând 
modalități de a dispersa armata 
ucraineană în momentul în care 
se dau lupte grele și decisive în 
regiunea Donbas și în alte loca-
lități din Sudul țării.

„Dându-și seama de lipsa unor 
succese vizibile în așa-numita 
„operațiune specială” împotriva 
Ucrainei și de eficacitatea acțiu-
nilor armatei ucrainene, coman-
damentul rus încearcă să creeze 
zone de instabilitate în apropierea 
graniței cu Ucraina prin inducerea 
aparenței unei amenințări de atac 
de către grupurile armate ruse și 
pro-ruse de pe teritoriul Trans-
nistriei. Astfel Rusia încearcă să 
disperseze forțele armatei ucrai-
nene în timpul unei campanii 
militare dificile de apărare a re-
giunii Donbas și a sudului țării”, 
a anunțat miercuri Serviciul de 
securitate al Ministerului Apărării 
al Ucrainei. 

Potrivit unor experți ucraineni, 
în stânga Nistrului, în rânduri-
le GOTR, sunt doar vreo 300 de 
soldați experimentați și motivați. 
Totodată, două treimi din tehni-
ca militară sunt defecte, nu pot 
fi antrenate în lupte și regiunea 
nu dispune de mijloace necesare 
pentru reparația acesteia.

„Potențial, Transnistria poate fi 
folosită drept o platformă pentru 

stabilirea liniilor de aprovizionare 
și desfășurare a trupelor ruse pe 
teritoriul Republicii Moldova, dar 
acest lucru poate deveni posibil 
doar dacă trupele ruse vor crea 
un coridor terestru spre teritoriul 
Republicii Moldova prin regiunile 
sudice ale Ucrainei”, a adăugat 
Serviciul de securitate ucrainean.

Coloana a 5-a din 
UTA Găgăuzia 
e reactivată

Săptămâna a început cu pro-
vocări și în UTA Găgăuzia. Baș-
canul Irina Vlah a semnat con-
troversatul document adoptat de 
deputații din Adunarea Populară 
care permite utilizarea panglicii 
negru-oranj pe teritoriul regiunii, 
după ce Parlamentul RM a interzis 
acest lucru. 

Imediat după aceea, la intrarea 
în localitățile Copceac și Tomai, 
au apărut inscripții cu însemnele 
interzise desenate pe șosele: pan-
glica negru-oranj și literele Z și V, 
asociate invaziei ruse în Ucraina, 
însoțite de inscripția „Găgăuzia e 
cu voi” și „Rusia, suntem cu tine”.  

Ofițerul de presă Olga Dutca 
al Inspectoratului de Poliție Cea-
dîr-Lunga a anunțat că aceste ca-
zuri au ajuns în vizorul forțelor de 
ordine fiind investigate de Direc-
ția de poliție din UTA Găgăuzia. 
Astfel, persoanele care au sfidat 
legea riscă amenzi de la 4500 – 
9000 de lei. 

Cât despre „norma legală” 
adoptată de deputați și Irina Vlah, 
autoritățile de la Chișinău au re-
iterat că actul este nul, deoarece 
legea națională prevalează asupra 
oricărui act votat la nivel local. 
Până la momentul actual nicio 
instituție de stat, PG, SIS, nu a 
reacționat la acțiunile ilegale ale 
bașcanului Irina Vlah.

Anatol Țăranu: 
„Reprezentanți ai clasei 
politice se asociază cu 
agresorul”

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău” să ne spună dacă în actualele 
circumstanțe poate fi neutrali-
zată coloana a 5-a din RM, care 
încearcă să escaladeze situația din 
RM, comentatorul politic Anatol 
Țăranu a menționat că pentru 
acest proces este nevoie de timp. 
„Este un proces de lungă durată 
și faptul că el nu a fost realizat 
până acum vorbește despre mul-

Nu e zi fără noi provocări în regiunea 
transnistreană și, mai nou, în UTA 
Găgăuzia. Luni, 2 mai, a fost găsită 
„coada” unei mine într-un container de 

gunoi din Tiraspol. Marți, autoritățile separatiste 
ar fi „neutralizat” o dronă care transporta 7 kg 
de substanțe inflamabile, care plana deasupra 
centrului de radio și televiziune din satul Maiak 
din stânga Nistrului. Miercuri, au fost anunțate 
alerte cu bombe la Universitatea din Tiraspol și la 
o stație auto din Dubăsari care, la fel, s-au dovedit 
a fi false. 

tiplele neajunsuri ale politicilor 
de informare din trecut. Guver-
nele anterioare de la Chișinău au 
implementat în mentalul colectiv 
de-a lungul anilor periculoasa și 
distructiva propagandă rusă. Soci-
etatea este divizată, iar ceea ce se 
întâmplă în UTA Găgăuzia este o 
mostră a acestei scindări. Decizia 
autorităților de la Chișinău de a 
interzice panglica negru-oranj și 
alte simboluri ale propagandei 
ruse este binevenită. Dar decizia 
în cauză trebuie să fie însoțită de 
o campanie de informare pentru a 
reduce această scindare”, a spus 
Anatol Țăranu.

Expertul a mai precizat că 
atunci când e vorba de provo-
cări este important să facem o 
disociere clară între cetățeanul 
de rând, care este o victimă a pro-
pagandei, și reprezentanții clasei 
politice, care se developează ca 
reprezentanți ai coloanei a 5-a. 
„Aceștia din urmă trebuie să fie 
trași la răspundere conform legii 
pentru acțiunile lor. Ei nu doar 
apără interesele unui stat străin 
pe teritoriul Republicii Moldo-
va, ci și se asociază cu agresorul. 
Toate instituțiile coercitive res-
ponsabile de securitatea statului 
trebuie să reacționeze prompt 
pentru a trage la răspundere aces-
te persoane”, a mai spus Anatol 
Țăranu.

Oazu Nantoi: „Rusia are 
nevoie de destabilizări”

La rândul său, deputatul Oazu 
Nantoi a amintit că bașcanul Irina 
Vlah nu e la prima acțiune care 
demonstrează că e un agent al 
Kremlinului pe teritoriul Repu-
blicii Moldova. În 2008, fiind de-
putată PCRM, Irina Vlah a propus 
în Parlament privatizarea fraudu-
loasă a hotelului „Codru”. La 2 
februarie 2014, împreună cu Igor 
Dodon a organizat referendumul 
ilegal „privind vectorul extern al 
țării și dreptul la autodeterminare 
al Autonomiei Găgăuze în cazul 
pierderii suveranității Republicii 
Moldova”. 

Proiectul respectiv avea drept 
scop crearea Republicii separatis-
te Bugeac care ar fi cuprins mai 
multe raioane din regiunea Odesa 
din Ucraina și Găgăuzia, parte a 
proiectului Novorossia, conceput 
în laboratoarele de la Moscova. 
La 22 martie 2015, Irina Vlah a 
candidat la funcția de bașcan și 
toată lumea a fost oripilată de 
implicarea agresivă a Rusiei în 
campania electorală în susținerea 
ei. La 6 februarie 2015, în calitate 
de candidat la această funcție, 
Irina Vlah a vizitat împreună cu 
Igor Dodon ambasada Rusiei la 
Chișinău, unde a spus că „pledea-
ză consecvent pentru denunțarea 

Acordului de Asociere cu UE și in-
tegrarea eurasiatică a Moldovei”.

„În ultimul timp, Irina Vlah 
părea că își schimbă compor-
tamentul, a început să studieze 
limba română, dar acum a semnat 
acest document ilegal care demon-
strează încă o data că e un agent 
și că Rusia are nevoie de desta-
bilizări. Cred că oficiul teritorial 
al Cancelariei de stat din Comrat 
va contesta decizia și aceasta va fi 
declarată nulă. Din păcate, de-a 
lungul anilor, UTA Găgăuzia a de-
venit o enclavă autoizolată, care 
se alimentează preponderent din 
propaganda rusă. Este nevoie de 
o campanie amplă de informare 
corectă a cetățenilor din regiune 
gestionată de autoritățile centra-
le”, a spus Oazu Nantoi.

Deputatul a mai adăugat că le-
gea prin care s-a acordat autono-
mie Găgăuziei reprezintă dovada 
incompetenței crase a deputaților 
Republicii Moldova, deoarece din 
acest statut derivă toate celelalte 
probleme. Totodată, el a admis că 
Rusia, prin provocările care au loc 
în ultimele săptămâni, inclusiv în 
raioanele din stânga Nistrului, 
dorește să disperseze potențialul 
militar ucrainean și să mențină 
niște unități de luptă ale armatei 
Ucrainei în vecinătatea RM. 

„Pericolul este mare. Acum și 
la Odesa se întâmplă lucruri care 
ne pun în gardă. A fost distrus în 
urma unui atac cu rachete podul 
de la Zatoka, care leagă Odesa de 
sud-vestul Ucrainei. Distrugerea 
acestui pod figura și în proiectul 
Novorossia, făcut public în 2014. 
Nu putem exclude pericolul ca 
trupele ruse să atace RM prin 
Basarabia de Sud. Acest pericol 
există. Trebuie să înțelegem că la 
momentul actual situația din RM 
depinde în totalitate de rezistența 
armatei ucrainene”, a mai spus 
Oazu Nantoi.

Svetlana COROBCEANU
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BNM continuă să 
scumpească creditele 
pentru a stăvili inflația

Banca Națională a Moldovei scumpește 
și mai mult creditele, urmărind o 
temperare a creșterii prețurilor 
căreia nu-i poate face față în contextul 

războiului din Ucraina și al scumpirilor excesive 
ale resurselor energetice și ale alimentelor. 

E C O N O M I E

Comitetul executiv al Băncii 
Naționale a Moldovei a majo-
rat joi rata de bază aplicată la 
unele operațiuni de politică 
monetară pe termen scurt cu 
trei puncte procentuale până la 
nivelul de 15,5 la sută anual. 

Scumpirea creditelor și 
depozitelor ar trebui să 
reducă banii de pe piață și, 
în final, consumul

Ratele dobânzilor la credi-
tele overnight se stabilesc la 
nivelul de 17,5 la sută, iar la 
depozitele overnight – la 13,5 
la sută. Totodată, începând 
cu data de 16 mai, băncile vor 
trebui să-și majoreze norme-
le rezervelor obligatorii din 
mijloacele atrase în lei moldo-
venești și valută neconvertibilă 
cu două puncte procentuale 
până la 30 la sută. 

Pentru mijloacele atrase 
în valută, norma rezervelor 
obligatorii crește cu trei puncte 
procentuale până la 33 la sută. 
Altfel spus, treizeci la sută din 
toate mijloacele atrase în lei 
moldovenești de către bănci 
sunt scoase de pe piața de 
creditare și ținute în rezerve. 
La fel și mijloacele atrase în 
dolari. 

Decizia BNM, prezentată de 
guvernatorul BNM, Octavian 
Armașu în cadrul unui briefing 
cu membrii Clubului Presei 
Economice, are la bază, potri-
vit acestuia, o nouă prognoză a 
inflației, care vine în contextul 
efectelor crizei pandemice și al 
războiului din Ucraina. 

Astfel, majorarea ratei de 
bază, dar și a ratelor dobân-
zilor la creditele și depozitele 
overnight trebuie să atragă 
după ele scumpirea creditelor 
și a depozitelor. Drept urmare, 
BNM urmărește să descurajeze 
creditarea populației așa cum 
ratele dobânzilor la credite vor 
fi mai mari. Pe de altă parte, 
majorarea ratelor dobânzilor la 
depozite ar trebui să-i deter-
mine pe oameni să-și depună 
banii în depozite bancare. 

Toate aceste măsuri urmea-
ză să reducă banii aflați în cir-
culație, să reducă consumul și, 
în final, să stăvilească creșterea 
prețurilor, adică inflația. 

Scumpirea resurselor 
energetice și războiul
din Ucraina 
duc la majorarea 
prețurilor

Potrivit lui Armașu, pro-
cesele inflaționiste au la bază 
creșterea prețurilor internați-
onale la resursele energetice și 
la produsele alimentare, dar și 
o serie de probleme specifice 
doar Republicii Moldova din 
cauza dependenței lanțurilor 
de aprovizionare locală de 
agenții economici din Ucraina. 

Inflația exacerbată, care a 
ajuns luna trecută la 22,16% a 
fost provocată de criza pande-
mică și amplificată de războiul 
din Ucraina. 

Totodată, Armașu anunță 
că în viitorul apropiat inflația 
va fi și mai persistentă și acest 
fapt a determinat aplicarea 
unor măsuri de politică mo-
netară mai restrictivă, care să 
permită revenirea la un echili-
bru pe piața monetară.  

Cu orientare spre oameni, 
decizia urmărește atenuarea 
presiunilor inflaționiste, prote-
jarea economiilor populației, în 
mod special stimularea crește-
rii ratelor la depozite bancare 
și, ca rezultat, menținerea 
stabilității financiare. 

Șocurile inflaționiste 
primare, cum ar fi scumpirea 
gazului, provoacă șocuri se-
cundare, în special majorarea 
tarifelor la utilități, îndeosebi 
acolo unde deciziile de majora-
re nu au fost luate la timp. 

„În contextul situației 
create, BNM, la fel ca alte 
bănci centrale, inclusiv din 
economiile avansate, recurge la 
înăsprirea măsurilor de politi-
că monetară. Acestea se impun 
pentru a preveni consecințe 
mult mai dureroase în viitor și 
a evita extinderea sărăciei în 
rândul populației”, a explicat 
guvernatorul BNM decizia de 
politică monetară.  

Potrivit acestuia, Republica 
Moldova este o țară mică și 
cu o economie deschisă, deci 
vulnerabilă, în fața unui impact 
din exterior. 

De aceea, Banca Națională 
va continua să monitorizeze cu 
prudență evoluția componen-
telor inflației și a factorilor de 

Bugetul de stat 
a fost rectificat

Parlamentul a votat joi, în 
lectura a doua, modificarea 
Legii bugetului de stat pentru 
anul 2022. Rectificarea a pus 
accentul pe susținerea socială a 
populației și businessului pen-
tru a reduce efectele negative 
ale crizelor energetice, a refu-
giaților și celorlalte probleme 
economice generate de războiul 
din Ucraina. Veniturile bugetu-
lui de stat au fost majorate de 
la 50,066 miliarde de lei la 52,7 
miliarde, iar cheltuielile – de 
la 65,202 miliarde la 72,087 
miliarde de lei. Prin urmare, 
deficitul bugetului de stat a 
crescut de la 15,136 miliarde 
până la 19,386 miliarde de lei, 
cu 28,1%. Cele mai semnificati-
ve majorări ale cheltuielilor au 
fost făcute în domeniul protec-
ției sociale. Acestea au crescut 
cu 2,45 miliarde de lei.

O nouă sursă 
de finanțare 
pentru SRL-uri

Executivul oferă o posibili-
tate suplimentară de finanțare 
pentru companii. Societățile cu 
răspundere limitată (SRL) vor 
putea emite obligațiuni corpo-
rative în baza unor prevederi 
simplificate aprobate miercuri 
de Guvern.  Modificările pre-
supun că societatea, la decizia 
Adunării Generale a asociaților 
sau a Consiliului societății, poa-
te emite obligațiuni în vederea 
finanțării activității SRL. Acest 
drept va oferi societăților posi-
bilități mai simple de atragere 
a finanțărilor, ținând cont de 
faptul că nu toate au acces la 
creditele bancare din motivul că 
nu îndeplinesc anumite cerințe 
impuse de instituțiile bancare.

Europa 
înlocuiește gazul 
rusesc cu cel 
din Africa, SUA 
și Azerbaidjan

Uniunea Europeană sporește 
cooperarea cu țările africane 
pentru înlocuirea importurilor 
de gaz natural rusesc și redu-
cerea dependenței de Moscova 
cu aproape două treimi, scrie 
Bloomberg cu referire la un 
proiect de document al UE. 
Țările din Africa, în special din 
partea de vest a continentului, 
cum ar fi Nigeria, Senegal și 
Angola, oferă un potențial 
neexploatat în mare măsură 
pentru gaze naturale lichefiate 
(GNL), transmite agenția. Pla-
nul Uniunii Europene este de a 
crește importurile de GNL și de 
a spori transporturile de gaze 
din conducte din alte țări decât 
Rusia. 

Ion CHIȘLEA 

natură să afecteze dinamica 
acesteia, precum și riscurile 
și incertitudinile cauzate de 
războiul din Ucraina. 

Pe de altă parte, Octavian 
Armașu dă asigurări că situația 
sistemului bancar este stabilă, 
băncile făcând față situației 
deloc simple în care se află 
Republica Moldova. 

De asemenea, guvernatorul 
dă asigurări că și rezervele 
valutare gestionate de Banca 
Națională rămân la un nivel 
confortabil pentru a asigura 
stabilitatea financiară a statu-
lui. 

Moldovenii 
nu mai vând valută 
așa ca înainte

Precizarea vine în contextul 
diminuării puternice a rezer-
velor valutare în ultimele două 
luni. De la începerea războiului 
din Ucraina, BNM a fost nevo-
ită să verse pe piață 232,8 mi-
lioane de dolari din rezervele 
oficiale în contextul războiului 
din Ucraina, care i-a făcut pe 
moldoveni să vândă mai puțină 
valută și să cumpere mai multă 
valută de la casele de schimb. 
Drept urmare a acestei atitu-
dini, s-a creat un deficit acut 
de valută atât pe piața valutară 
în numerar, cât și pe cea fără 
numerar, iar mișcarea BNM a 
fost făcută pentru a nu admite 
o prăbușire a leului din cauza 
insuficienței de valută pe piață. 

BNM anunța acum o săptă-
mână că în luna martie situația 
pe piața valutară s-a înrăutățit, 
înregistrându-se o cerere 
netă de valută, atât din partea 
agenților economici, cât și din 
partea persoanelor fizice.

Structura pieței valutare 
moldovenești este formată 

astfel încât la casele de schimb, 
în numerar, se vinde mai 
multă valută decât se cumpără, 
datorită volumului mare de 
valută transferată de peste ho-
tare. Astfel, pe segmentul ope-
rațiunilor de cumpărare-vân-
zare a valutei în numerar, de 
regulă, se creează constant un 
surplus sau o ofertă netă de 
valută. Aici tranzacționează, în 
special, persoanele fizice.

Acest surplus este folosit 
pentru a acoperi deficitul sau 
cererea netă de valută, creată 
pe piața valutară fără nume-
rar, unde operează persoanele 
juridice, care mai mult cum-
pără valută decât vând. Și asta 
deoarece exporturile aduc de 
câteva ori mai puțină valută 
decât este necesară pentru a 
plăti importurile.

Iată că, în martie, pe fun-
dalul războiului din Ucraina, 
persoanele fizice nu au mai 
vândut valuta primită de peste 
hotare, cumpărând mai multă 
valută decât de obicei. Drept 
urmare, pe acest segment a fost 
înregistrat un deficit de valută 
de 26,1 milioane de dolari. 
Comparativ, în februarie, pe 
segmentul tranzacțiilor în 
numerar a fost înregistrat 
un surplus de valută de 101 
milioane de dolari.

Drept urmare a situației 
create, pentru a nu admite o 
prăbușire a monedei națio-
nale, BNM a fost nevoită să 
scoată bani din rezerve pen-
tru a suplini oferta de valută 
atât pe segmentul în numerar 
(persoane fizice) cât și pe cel 
fără numerar (persoane juridi-
ce). Astfel, Banca Națională a 
precizat că a intervenit pe piața 
valutară, prin vânzări nete de 
valută în volum de 232,8 mili-
oane de dolari.
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Chișinăul a înălbit arabul

Uzina Metalurgică Moldovenească din Râbnița 
a primit, subit, autorizația de emisie a 
poluanților și cea pentru gestionarea 
deșeurilor. Aceste documente îi permit să 

reia importul de fier vechi din Uniunea Europeană 
și, inclusiv, să funcționeze. Acordarea autorizațiilor 
de funcționare pentru unul dintre cei mai mari 
contribuabili ai bugetului regiunii secesioniste a avut 
loc în contextul semnării contractului de furnizare a 
energiei electrice pentru malul drept al Nistrului.

Agenția de Mediu a emis pentru Uzi-
na Metalurgică Moldovenească autoriza-
ția de emisie a poluanților și autorizația 
pentru gestionarea deșeurilor care au 
fost eliberate pe 3 mai 2022.

Pe 29 aprilie curent, Comisia pentru 
Situații Excepționale a Republicii Mol-
dova a emis o decizie conform căreia 
s-a făcut excepție de la o serie amplă de 
legi – Legea privind protecția mediului 
înconjurător, Legea privind protecția 
aerului atmosferic și Legea privind re-
glementarea prin autorizare a activită-
ții de întreprinzător – pentru a obliga 
Agenția de Mediu să emită în termen de 
o zi lucrătoare de la depunerea cererii de 
către Uzina Metalurgică Moldovenească 
Autorizația de emisie a poluanților în 
atmosfera de la surse fixe valabilă până 
la 31 mai 2022.

În această perioadă, acest agent eco-
nomic transnistrean urmează să imple-
menteze toate recomandările prevăzute 
în decizia de refuz a Agenției de Mediu 
din 13.04.2022 expediată la cererea de-
pusă de Uzina Metalurgică Moldove-
nească pe 14 ianuarie 2022.

Abstracție 
de o serie amplă 
de legi

De asemenea, conform aceleiași de-
cizii, făcându-se excepție de la preve-
derile Legii privind protecția mediului 
înconjurător, ale Legii privind deșeurile 
și ale Legii privind reglementarea prin 
autorizare a activității de întreprinzător, 
Agenția de Mediu emite, în termen de o 
zi lucrătoare de la depunerea cererii de 
către Uzina Metalurgică Moldovenească, 
autorizația de mediu pentru gestionarea 
deșeurilor valabilă până la 31 mai 2022.

În aceeași perioadă, Uzina Metalurgi-
că Moldovenească va implementa toate 
recomandările prevăzute în scrisoarea 
Agenției de Mediu din 13 aprilie 2022.

Această decizie a fost luată în con-
textul în care Guvernul de la Chișinău a 
decis să procure energie electrică de la 
Centrala Termoelectrică Moldoveneas-
că din Transnistria. Prețul convenit cu 
centrala din regiunea separatistă trans-
nistreană a fost 59,5 de dolari pentru 
un megawatt-oră.

Centrala Termoelectrică Moldove-
nească primește gaze naturale rusești 
de la Gazprom la prețuri preferențiale, 
iar diferența este acumulată ca datorie 
istorică a companiei moldo-ruse Mol-
dovagaz.

Cei doi agenți economici din Trans-
nistria – Uzina Metalurgică Moldo-
venească și Centrala Termoelectrică 
Moldovenească, sunt principalii contri-
buabili la bugetul regiunii transnistrene.

Uzina Metalurgică 
asigură cu valută 
Transnistria

Uzina Metalurgică Moldovenească 
asigură influxul de valută al regiunii 
transnistrene care ține în viața rubla 
transnistreană prin vânzarea de produse 
metalurgice finite în special pe piețele 
europene.

Concurența uzinei de la Râbnița nu 

este una loială față de alte combinate 
siderurgice similare din regiune, în spe-
cial față de cele din România.

„Gazeta de Chișinău” a explicat pe 
larg, în unul din numerele preceden-
te, cum funcționează schema afacerii 
cu fier vechi din România exportat în 
Transnistria. 

Aprovizionarea Uzinei Metalurgi-
ce Moldovenești cu materie primă din 
Uniunea Europeană a fost oprită pe 10 
noiembrie 2021. 

Pe 23 februarie, au fost oprite livră-
rile de materie primă și din Moldova. 
Chișinăul a invocat drept motiv lipsa 
autorizației de mediu a Republicii Mol-
dova. 

Până în noiembrie anul trecut, un 
astfel de document nu a fost cerut de 
la întreprindere. În ianuarie, uzina a 
depus o cerere la Agenția de Mediu, 
dar nu a primit răspuns și în aprilie 
a fost nevoită să oprească complet 
producția din cauza lipsei de materie 
primă. Apoi, producția a fost lansa-

tă datorită fierului vechi colectat în 
Transnistria.

Care a fost totuși factorul care a de-
terminat Guvernul de la Chișinău să facă 
această concesie Tiraspolului? Expresia 
„A înălbi un arab” înseamnă a reuși un 
lucru imposibil, pentru Chișinău, un 
lucru imposibil până acum, să își facă 
instrumente de negocieri.

Problema 
stringentă 
a Chișinăului

Pe moment, problema stringentă a 
Chișinăului este asigurarea cu energie 
electrică, iar Centrala Termoelectrică 
Moldovenească nu vrea să încheie un 
contract pe termen lung. Prin urmare, 
autorizațiile pentru funcționarea Uzinei 
Metalurgice au fost colacul de salvare 
pentru regimul secesionist, iar contrac-
tul cu Centrala Termoelectrică – colacul 
de salvare pentru Chișinău.  

Premierul Natalia Gavrilița a recu-
noscut pe 4 mai în cadrul unei emisiuni 
de la TVR Moldova că cele două subiecte 
sunt „subiecte conexe, dar nu neapărat 
direct legate”.

„Uzina Metalurgică din Râbnița este 

o uzină importantă pentru bugetul re-
giunii și o întrerupere îndelungată a 
funcționării, mai ales în condițiile de 
război, ar putea duce și la o problemă 
umanitară pe malul stâng”, a spus șefa 
Guvernului, sugerând problemele pe 
care le are Tiraspolul din cauza nefunc-
ționării uzinei.

În ce privește acordarea subită a 
autorizațiilor, Gavrilița a declarat că 
pe 13 aprilie Ministerul Mediului, prin 
Agenția Mediului și Inspectoratul de 
Mediu, a refuzat să autorizeze funcți-
onarea uzinei metalurgice. 

„Agenția de Mediu a explicat care 
ar fi cerințele conform legii care 
trebuie să fie îndeplinite pentru ca 
această uzină să poată funcționa”, a 
adăugat ea.

„În condițiile în care durează să fie 
îndeplinite cerințele înainte, a adăugat 
premierul, a fost această înțelegere să 
oferim o autorizație temporară, atât 
timp cât se lucrează la îndeplinirea tu-
turor condițiilor legale.”

Transnistria pro-rusă 
trebuie să dispară – 
general polonez

Regiunea separatistă transnistreană, așa-zisa 
„Republică Moldovenească Nistreană”, ar trebui 
să înceteze să mai existe, rușii trebuie expulzați 
de acolo, susține generalul Waldemar Skszypczak, 
fost comandant al Forțelor Terestre ale Forțelor 
Armate al Poloniei. „Acum este un moment bun 
pentru Ucraina să recâștige ceea ce a pierdut. Acum 
nu Putin trebuie să decidă soarta războiului, ci 
președintele Zelenski. Președintele Ucrainei câștigă 
acum, așa că el trebuie să decidă când se va termi-
na”, a spus generalul Waldemar Skszypczak într-un 
interviu pentru agenția ucraineană ukrinform.ua.

Ucraina ar putea lansa 
o contraofensivă 
împotriva Rusiei 

Ucraina este puțin probabil să lanseze o contra-
ofensivă în războiul său împotriva Rusiei înainte 
de mijlocul lui iunie, când speră să fi primit mai 
multe arme de la aliații săi, a declarat joi Oleksi 
Arestovici, consilier politic al președintelui ucrai-
nean Volodimir Zelenski, informează Reuters, citat 
de agerpres.ro. De asemenea, Arestovici a spus că 
nu se așteaptă ca ofensiva Rusiei în Ucraina să 
aibă vreun „rezultat semnificativ” până pe 9 mai, 
când Rusia celebrează victoria asupra Germaniei 
naziste, în al Doilea Război Mondial. 

SUA au ajutat Ucraina 
să elimine generalii ruși

Statele Unite au furnizat informații despre unitățile 
ruse care le-au permis ucrainenilor să elimine mulți 
dintre generalii ruși căzuți în războiul din Ucraina, 
potrivit New York Times. Oficialii ucraineni au de-
clarat că au ucis 12 generali în prima linie. Selectarea 
acestor ținte face parte dintr-un efort clasificat al 
administrației Biden de a furniza informații în timp 
real pe câmpul de luptă Ucrainei. Aceste informații 
includ și mișcările de trupe rusești anticipate obți-
nute din evaluările recente ale americanilor asupra 
planului secret de luptă al Moscovei pentru luptele 
din regiunea Donbas din estul Ucrainei. 

Kremlinul: Informațiile 
furnizate nu vor 
împiedica Rusia

Kremlinul a declarat joi că este la curent cu 
faptul că SUA, Marea Britanie și alte țări NATO 
alimentează „în mod constant” cu informații for-
țele ucrainene, însă aceasta nu va opri Rusia din 
atingerea obiectivelor sale, transmite Reuters. 
Declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinu-
lui, Dmitri Peskov, a venit ca reacție la un articol 
din New York Times (NYT) potrivit căruia Statele 
Unite au furnizat informații care au ajutat forțele 
ucrainene să omoare o duzină de generali ruși. 

Consiliul Europei: Rusia 
recreează ororile celui 
de-al Doilea Război 
Mondial

Secretarul general al Consiliului Europei, Marija 
Pejcinovic, a declarat miercuri că Rusia a recreat 
ororile celui de-al Doilea Război Mondial prin agre-
siunea sa asupra Ucrainei și prin îndepărtarea de 
valorile care stau la baza organizației paneuropene, 
transmite EFE, citat de agerpres.ro. Organismul 
a fost creat în urmă cu 73 de ani după cel de-al 
Doilea Război Mondial, cu promisiunea ca un astfel 
de conflict să nu mai aibă loc niciodată. „Pentru 
Ucraina, această promisiune nu s-a realizat. Nu 
este eșecul multilateralismului în sine, ci rezultatul 
orientării violente a unei țări”, a spus ea. 

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA

Guvernul a obținut un contract avantajos pentru energia electrică în 
schimbul autorizației de funcționare a Uzinei Metalurgice Moldovenești
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Eu știu că nu știu 
ce se întâmplă

A - p o l i t i c e

Ucrainenii, după decenii de 
infiltrare a rușilor în sferele lor 
vitale, proliferarea agenților 
de influență și compromiterea 
elitelor, au rezistat. În loc de 
florile promise, pe ocupanți i-a 
întâmpinat o rezistență cumpli-
tă. Se va întâmpla oare același 
lucru și cu moldovenii, tratați și 
ei cu дуст dez-informațional 
din abundență, trezind cuiva 
nostalgiile după fostul imperiu 
comunist-sovietic sau forțând 
nota disensiunilor istorice din-
tre români și ucraineni? Toate 
dirijate, bineînțeles, din același 
centru de comandă.

Plină lumea de „comentatori” 
și „analiști militari” (adinea-
ori experți în pandemii, drept, 
economie, geopolitică și teorii 
conspiraționiste). Lumea a uitat 
că există diviziunea muncii și 
nimeni nu e obligat să le știe 
pe toate. Pe timp de lâncezea-
lă, când scărpinatul limbii e 
un hobby pentru antrenarea 
mușchilor faciali, pălăvrăgeala 
e parte a tabietului, înlocuind 
unora lecturile și comunicarea 
eficientă. Azi însă, când am 
devenit obiectiv militar râvnit 
de inamic, subiect de știri la 
toate agențiile mondiale, dar și 
subiect de discuție în forurile 
internaționale, logoreea nu 
mai are haz, dimpotrivă, poate 
conduce la urmări tragice. Pe 
fundalul muzical-coral al vorbă-
riei iresponsabile se construiesc 
perfect strategii de manipulare. 

Profesioniștii cunosc surse-
le autentice și pot să verifice 
informația, consultând nu doar 
surse alternative, dar și infor-
mații deliberat false, ca parte a 
contextului, a jocului. Demago-
gia manipulatoare nu îi afectea-
ză. Dar cei care nu au când să 
intre în temă și ascultă o singu-
ră cobză, (de regulă: un post de 
propagandă al celor specializați 
în prepararea sosului infor-
mațional în care condimentele 
schimbă total gustul ingredien-
telor de bază), înghit bucatele 
de cantină sovietică fără să-și 
pună întrebări. Acești filistini 
made in URSS (azi li se spune, 
ironic, „vatnik” ori „sovok”), 
consumatori leneși de mâncare 
informațională gata digerată, 
nici nu vor să fie deranjați cu 
ceva care i-ar scoate din zona 
de confort. Pe timpuri ei strâm-
bau din nas la auzul unor știri 
de la „vocile străine”, singurele 
alternative posibile. 

Aici nu avem de spus prea 

Poziția oamenilor de creație 
și a intelectualilor în situații de 
criză majoră – crah economic, 
război, pandemie, cataclism – 
nu este întotdeauna univocă 
și conformă bunului-simț. O 
mulțime de factori contribuie la 
caracterul inevitabil ambiguu al 
atitudinii lor față de aceste situ-
ații. Orgoliul nu-i lasă să renun-
țe la viziunile și parti-pris-urile 
care s-au vădit eronate, sensibi-

litatea sporită obturează analiza la rece a lucrurilor (singura capa-
bilă să ofere soluții în asemenea împrejurări), iar creativitatea îi 
îndeamnă să furnizeze mai curând autojustificări ingenioase decât 
soluții pentru depășirea crizelor. E firesc să fie așa, dar nu toate 
roadele pe care le dau asemenea reacții sunt acceptabile. 

Un site popular printre tinerii ceva mai rebeli și nonconformiști 
ai României (www.criticatac.ro) se întreba, înainte de război: „Cine 
riscă azi să mai ia în considerare și rațiunea rusului, așa cum e 
ea?“. Răspunsul lui Ovidiu Țichindeleanu, filozof și teoretician al 
culturii, cu studii la Cluj și Strasbourg, doctor în filozofie la Bin-
ghamton, era că „nu trebuie să fii de partea vreunei din tabere ca 
să observi că, de data aceasta, escaladarea tensiunilor e, să zicem, 
opera ambelor părți și că Occidentul a avut ocazia să pună capăt 
tensiunilor, și încă mai are, dar a ales deocamdată să nu o facă…“. 
Împărțind, cu dărnicie, vina pentru conflict între ucraineni, ruși și 
Occident, autorul nu încearcă 
să-și reconsidere opinia după 
declanșarea efectivă a ostilită-
ților. Nici el, nici alți colegi ai 
lui, care au susținut și susțin 
în continuare același punct de 
vedere. Nici măcar după Bucea 
și Mariupol, deși a devenit clar 
încă în primele zile de război 
despre ce fel de „geopolitică“ și 
„tensiuni“ este vorba în Ucrai-
na. 

Războiul ruso-ucrainean 
nu se potrivește cu ce știu unii 
autori de la „Criticatac“, „Li-
bertatea“ etc. despre Rusia și 
Occident – o cunoaștere de tip 
superior, urmând legile dialec-
tice ale istoriei, pe care nu le-ar 
putea dezminți nicio realitate 
„din teren“ –, de aceea nu cred 
că vom asista, din partea lor, 
la încercări oneste de a admite că au judecat greșit sau tendențios 
unele lucruri. Constatăm, mai curând, o cazuistică obișnuită în ase-
menea circumstanțe: „…ești [considerat] putinist dacă nu accepți 
analiză critică a deciziilor propriilor lideri, propriilor organizații 
militare din care faci parte“ (Costi Rogozanu).

Mai abil procedează intelectualii care se victimizează după ce 
sunt surprinși în relații de amiciție (culturală? ideologică? per-
sonală?) cu ultranaționaliști ruși. De exemplu, Vasile Ernu care, 
acuzat că pozase, plin de voie bună, alături de scriitorul Zahar 
Prilepin, acuză imediat „vânătoarea de vrăjitoare“ și ne lămurește, 
precipitat, în ziarul „Libertatea“, că fotografia incriminată a fost 
făcută în 2009, pe vremea când colegul Prilepin era în opoziție 
față de regimul putinist. Ernu uită să precizeze însă un detaliu 
important, și anume pozițiile de pe care Prilepin se declarase 
antiputinist în epocă. Membru al Partidului Național-Bolșevic, 
acesta din urmă a promovat fără nicio rezervă ideologia lui Edu-
ard Limonov, un alt scriitor de indiscutabil talent: naționalism 
velikorus, sistem economic stalinist, eurasianism și cea de a 
„treia cale“ pentru Rusia. După 2011-2012, Kremlinul, sfătuit de 
alde Surkov (apropo, cine nu știe, sora lui Prilepin a fost căsă-
torită cu un văr de al lui Vladislav Iurievici) a asimilat ideologia 
și ceva din resursele umane ale „națbolilor“, un proces care a 
decurs cât se poate de organic în cazul unora. Desigur, Ernu nu 
putea fi la curent, în 2009, cu planurile Kremlinului în privința 
lui Limonov și a echipei sale (dacă existau), dar despre teoria și 
practica național-bolșevismului nu avea cum să nu știe. Atâta 
doar că, pe atunci, asocieri cu persoane și mișcări „antisistem“, 
antioccidentale (din interiorul sau din afara Occidentului) dădeau 
bine la imaginea lui de luptător cu nedreptatea și cu capitalismul 
inechitabil, căruia i-a contrapus întotdeauna „democrația socială 
incredibilă“ din URSS, în ciuda „culturii autoritare politic“. Acum 
nu mai pică bine. De aici, reacția instantanee la poză și comentarii 
și, tot de aici, sfâșietoarea suferință pe care i-o pricinuiește noul 
„macartism“.

(va urma)

Disonanță sau 
oportunism? (I)

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Războiul real, sângeros și dezastruos din 
Ucraina a demonstrat două evidențe: 
miza pe dezinformare (sau, mai larg: 
miza pe războiul hibrid, care l-a 

anticipat pe cel clasic), dar și eșecul generalilor 
războiului hibrid.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
multe, în schimb, am putea să-l 
ajutăm pe omul care vrea să 
știe, dar nu e sigur că are acces 
la sursele cele mai sigure. Dacă 
poate analiza lucrurile, dacă 
are posibilitatea accesării mai 
multor surse și dacă înțelege 
care sunt scopurile emițăto-
rilor, e simplu: asculți știri 
dintr-o sursă, comentarii din 
alta și privești detașat specta-
colul manipulărilor în a treia. 
Îndoielile și nedumeririle fac 
parte din spectacol. Pentru cel 
care nu are posibilitatea de a 
accesa surse alternative, există 
varianta creditării unui comen-
tator de nădejde. Dacă a făcut 
alegerea corectă, e bine, dacă 
a greșit și s-a dumerit, iarăși e 
bine. Un fost coleg de serviciu 
insista ca niște „analiști” con-
sacrați să abandoneze meseria 
din moment ce previziunile lor 
politice dau mereu cu oiștea în 
gard. Cine dintre noi a părăsit 
o platformă informațională, de 
unde obișnuia să se alimenteze, 
dumerindu-se de incompetența 
sau reaua-voință a emițătorilor? 

O altă soluție ar fi elimina-
rea prejudecăților în privința 
actorilor politici. Îi eliminăm 
senin pe cei care ne dezamăgesc; 
îi dez-demonizăm (ce cuvânt!) 
pe proscrișii care, în timp, au 
evoluat. Războiul schimbă lucru-
rile și spulberă iluziile. În război 
intră poeți și ies prozatori. 
Actuala echipă de administrare 
a treburilor RM a venit nu doar 
pe valul unui demers european 
romantic, ci și pe o naivă încre-
dere că ei (spre deosebire de 
predecesori) pot împăca lucruri-
le, pot echilibra extremele și pot 
îmblânzi ursul din Est. Ei chiar 
au crezut că o politică echilibra-
tă în raport cu Estul și cu Vestul 
va fi acceptată de Moscova. În 
contextul ultimelor evenimente, 
ei înșiși se miră, probabil de 
această naivitate: Kremlinul 
nu ne acceptă decât pe post de 

vasali, de colonie, parte a „lumii 
ruse”. Pentru asta se investesc 
bani și resurse, se deschid „cen-
tre culturale” și se pompează gaz 
în conducte. Nimic din gene-
rozitate, nimic din pragmatism 
economic, totul pentru victoria 
finală a lumii ruse!

Având în vedere imprevizibi-
litatea agresorului din Kremlin, 
ne putem aștepta la orice. Une-
le scenarii ne scot din ecuație, 
ca factori cu putere de influen-
ță. Dar depinde și de noi. Se va 
tensiona situația cu folosirea 
surselor interne: dezbinarea 
comunității înainte de a o ataca; 
compromiterea elitelor și a gu-
vernării (implicit, a parcursului 
european și a orientării pro-
occidentale); activizarea până 
la isterie a coloanei a cincea (a 
comunist-socialiștilor nostal-
gici, a anti-globaliștilor și a 
patrioților de mucava); miza pe 
oamenii nemulțumiți de proble-
me sociale; forțarea disensiu-
nilor dintre malurile Nistrului, 
pentru a veni cu „împăcarea”; 
isteria simbolurilor războinice 
și invocarea „gloriosului trecut 
sovietic comun”. Vom rezista, 
ca ucrainenii, bombardamentu-
lui dez-informațional? Atunci 
mai avem o șansă.

După ce a 

împărțit, cu 
dărnicie, vina 

pentru conflict 
între ucraineni, 
ruși și Occident, 

autorul nu 
încearcă să-și 

reconsidere opinia 
după declanșarea 

efectivă a 
ostilităților. 

Având

în vedere 
imprevizibil itatea 

agresorului din 
Kremlin,  ne 

putem aștepta 
la orice.  Unele 

scenarii  ne scot 
din ecuație,  ca 

factori  cu putere 
de influență.  Dar 
depinde și  de noi.
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Nu-ți fie frică, riscă!
Dumnezeu are grijă de noi și în-

truna ne oferă câte o șansă, chiar 
dacă greșim sau nu reușim – mai 
primim o șansă.

Important e să știm ce vrem 
și să perseverăm cu încredere, 
Dumnezeu ne iubește!

Feciorul meu, Paul, de mic 
a învățat la o școală cu o înaltă 
medie la Bac. Tradițional pentru 
R.Moldova, „nu s-au găsit locuri” 
în clasa întâi, dar am insistat și 
am REUȘIT.

A învățat bine, mă mândream 
de REUȘITele lui, a avut profesori 
foarte buni, chiar deosebiți. Olim-
piade, concursuri, conferințe... 
Și ajunsese la finele clasei a 9-a. 

De la 4 anișori aveam secrete-
le noastre, ca de la fecior la tată, 
sâmbetele și duminicile, după Bi-
serică, plecam de mânuță în parc 
sau la hrănit animalele din ZOO, 
și să punem Țara la cale, așa ne 
căpătam încrederea.

Ajunsese la finele clasei a 9-a și 
mi-a cerut din nou un sfat. 

A vrut să treacă la alt liceu, 
cel mai de TOP, cu examene la 
admitere, dar cu un mare NO. 
Directorul îl anunțase că, dacă 
își retrage actele pentru alt liceu, 
nu îl mai ia înapoi.

Și a încercat, și a REUȘIT.
Și la liceu a fost bun, Olimpiade, 

concursuri, conferințe... 
Nu i-a fost frică și a REUȘIT, a 

luat Bacul cu Diplomă de la Pre-
ședinte. 

De mic îl interesau tehnologii-
le. Preferatele daruri de sărbători 
erau dicționarele și enciclopediile. 

La 12 ani își făcuse propriul site 
despre știință, în engleză, avea 
urmăritori, comentarii. La 14 a 
decis să-și facă primul canal pe 
YouTube și a REUȘIT, l-a adus 
la 300.000 de urmăritori, la 18 
a început un alt proiect pe You-
Tube și acum are sub 1.000.000 
de abonați. 

I-a plăcut, a încercat și a RE-
UȘIT.

A venit timpul să decidem fa-
cultatea, buneii insistau Chișinău, 
Iași, maxim București sau Cluj. 
Însă bărbății au făcut turul Chi-
șinăului cu bicicletele și au decis 
– Occidentul.

Paul a expediat actele la mai 
multe centre universitare de pre-
stigiu în domeniu, și a fost accep-
tat. Eu pledam pentru Germania 
sau Franța, feciorul a decis Da-
nemarca. 

Și nu a greșit. E printre cei mai 
buni studenți în seria lui. 

În iulie anului trecut a decis să 
devină plătitor oficial de impozite 
în Danemarca, și a completat 
formularul pentru Danske Bank, 
poziția de software inginer, team-
ul de criptografie. Concursul a 
fost de 80:1, câteva interviuri și 
verificarea de către securitatea 
internă, e banca națională. 

- Tată, nu cred că am vreo șan-
să, sunt stranier...

Dar într-o lună a fost contactat 
de bancă și felicitat pentru RE-
UȘITă. 

De doi ani, nu mai stă la cămin, 
a trecut la apartament, ia bursă, 
face sport și șoferie, peste o seară 
mă tot provoacă din bucătărie cu 
noi rețete. La distanță nici nu am 
sesizat cum a devenit bărbat în 
toată firea.

Acum vrea să concureze pentru 
proiectul de licență și ne gândim 
deja la master. Vrea MBA în El-
veția. 

Deja nu îi mai este frică, ex-
periența i-o dovedește că dacă îți 
dorești ceva cu adevărat – încear-
că și vei REUȘI.

Astăzi Paul împlinește 22 de 
ani, este plin de proiecte, vise, 
contracte pentru doi ani înainte. 
Și eu, ca tată, sunt mândru de el. 

Doar un lucru mă macină – Do-
rul, știu că e un soi de egoism, în 
ultimul timp ne vedem tot mai 
rar, noroc de internet.

Azi, la această distanță de 22 
de ani, ce aș fi schimbat în relația 
noastră? Nimic.

Deschidere, comunicare since-
ră, încredere și respect, și copilul 
va REUȘI.

Dragă Paul, îți doresc să pășești 
în continuare cu încredere și mân-
drie pe scara vieții și vei REUȘI!

Să te bucuri de orice răsărit 
de soare... Să nu-ți lipsească 
zâmbetul pe buze, speranța în 
ochi și dragostea în inimă. Să 
ai parte de sănătate, noroc, fe-
ricire, poftă de viață si multe 
noi realizări... 

Nu-ți fie frică și vei REUȘI!
Sunt mândru de tine!!!
La mulți ani!!!

Felicitare pentru fiu

Bunelul meu a luptat pe front. 
A ajuns până la Berlin, unde a fost 
rănit și unde a stat multe zile sub 
dărâmături, împreună cu un sol-
dat neamț. Doi supraviețuitori ai 
bombardamentelor, care au decis 
să nu se omoare reciproc. Amândoi 
erau răniți. Amândoi s-au ajutat 
reciproc, până au fost salvați. Se 
înțelegeau prin semne și puține 
cuvinte. 

Bunelul nu mai știa care a fost soarta soldatului neamț, care a fost 
arestat imediat de ruși. El a fost dus la un spital, unde a stat mult 
timp. Apoi, fiind meșter și lemnar iscusit, bunelul a fost inclus în 
batalioanele care participau la reconstituirea Berlinului. A revenit 
acasă tocmai în 1947, când la noi era deja foametea organizata și 
multă lume murea de tifos. 

Mama mi-a povestit că bunelul i-a adus o rochie frumoasă din 
Germania, cu care ea s-a îmbrăcat ca să se ducă la vaccinare împotriva 
tifosului exantematic. Familia mea știe ce e războiul. Bunelul meu a 
murit în 1969, când eu aveam deja șase ani, iar el – doar 69. Țin minte 
ce povestea despre război. Țin minte ultima lui vizită la noi. Peste o 
săptămână, a venit unchiul ca să ne anunțe că a murit. Stop cardiac. 
Și el, și bunica urau războiul, care le-a adus suferințe. El era meșter, 
care voia să creeze, să construiască, dar nu să distrugă. 

În contextul actual, ar trebui interzise orice manifestări publice, 
în legătură cu 9 mai. Prea multe cozi de topor avem în Moldova. 
Prea mulți trădători și mancurți. Prea mulți vânzători de țară, 
care au mâncat zeci de ani din mâna lui Putin, iar acum trebuie 
să-l asculte, să-l răsplătească. Locul lui Voronin și Dodon este în 
altă parte. Nu să tulbure apele. Nu să aducă neliniște, confruntări, 
minciuni și propagandă rusească. Bunelul meu a luptat împotriva 
fascismului, nu pentru Putin, care este un criminal mai feroce 
decât Hitler!

Bunelul meu a luptat 
împotriva fascismului, 
nu pentru Putin

Ludmila POPOVICI

Bunica, Dumnezeu să o ier-
te!, care m-a crescut, împreună 
cu mama, de când m-am născut, 
strângea fiecare ziar în care apă-
reau articolele sau editorialele 
mele. Și când se umpluse casa de 
ziare, a început să decupeze din 
ele articolele mele, să le pună doar 
pe ele deoparte. Când mergeam 
acasă, mereu comentam împreună 
despre politică, despre corupție, 

ce mai scriam eu pe acolo. Și după ce discutam noi așa, bunica îmi 
spunea mereu că mă iubește. 

În ultimii 20 de ani, mama, care probabil mă iubește cel mai mult 
din lume (deși frate-miu nu cred că e de acord cu ce zic eu acum și 
probabil că are dreptate, mama ne iubește la fel), mi-a spus de zeci 
de ori, poate chiar sute, în toți acești ani, să am grijă de mine, că se 
teme pentru mine, că îmi vor face rău cei despre care scriam, că ei 
sunt puternici, că au bani, că au funcții etc., iar eu sunt un copil. Na, 
așa mă vede mama și acum, un copil. Și nu o dată plângea la telefon 
citind ce scriam, și de emoție, și de furie, și de bucurie sau ce alte 
sentimente mai avea ea când mă citea, dar mai ales de grijă pentru 
mine. Și nu o dată mi-a spus: Hai, mamă, acasă, că îți e bine aici, cu 
noi. Lasă-i, nu mai scrie, îți vor face rău. 

Iar eu îi spuneam că n-o să-mi facă nimeni nimic, pentru că nu au 
ce. Nu datorez nimic nimanui, nu mă are nimeni cu nimic la mână, 
pentru că n-am făcut niciodată, ca jurnalist, nimic ce m-ar putea vul-

nerabiliza. Nu sunt interesată să mă 
placă lumea, să stau la cafele cu nu 
știu cine (nu beau cafea, oricum), 
nu merg la party-uri sau mai știu 
eu ce evenimente cu nimeni din nu 
știu ce sfere. De fapt, nu merg la 
party-uri, în general, prefer niște 
liniște în parc. Așa că-i spuneam 
mereu mamei că, spre deosebire 
de cei despre care scriam, eu n-am 
calcule de făcut. Îmi e ok așa cum 
sunt. Îmi era ok, puteam pune ca-
pul pe pernă liniștită chiar și atunci 
când lucrurile erau nu grele, ci foar-
te grele. 

La asta m-am gândit eu azi, de 
Ziua mondială a libertății presei. 
Nervi tari și inspirație celor care 
fac meseria asta de jurnalist – cea 
mai frumoasă din lume – așa cum 
trebuie ea făcută.

Nervi tari și inspirație celor 
care fac meseria de jurnalist

Valentin BĂLAN

În discursul oficialilor cretini 
ai Federației Ruse, dacă treci de 
bariera psihologică a șantajului 
josnic, regăsești, paradoxal, și ma-
rile spaime ale Kremlinului. Insis-
tența cu care revin asupra așa-zisei 
«anexări» a Basarabiei de către 
România (cum plm poți „anexa” 
ce este al tău dintotdeauna, asta 
doar creierele îmbibate cu alcool 
tehnic ale mujicilor știu) este un 
fel de exercițiu de psihologie inversă.

Violatorii știu bine că s-au făcut de kkt cu incur-
siunea în Ucraina, lăsând descoperit capul de pod 
din Transnistria, și strigă acum, ca loserii bătuți în 
curtea școlii: «Luați-i de pe mine că îi omor!». Un 
soi de isterie cu care speră să își acopere impotența 
de a gestiona enclava separatistă de unde contro-
lează zona.

„Culpabilizarea” gratuită a ro-
mânilor că ar putea folosi acest mo-
ment pentru îndreptarea ocupației 
lor ticăloase nu este decât dispera-
rea că acest lucru normal chiar se va 
întâmpla. Și că le va nărui visul de 
a ajunge la gurile Dunării, pierzând 
definitiv gubernia pruto-nistreană.

În prostia lor proverbială, rușii 
au dat cea mai bună idee Vestului. 
Nu există minte sănătoasă în lumea 

civilizată care să nege că BASARABIA ESTE RO-
MÂNIA! Dincolo de sancțiuni economice bâlbâite, 
reparația istorică făcută, finalmente, românilor, ar 
fi cea mai mare pedeapsă administrată putlerilor, 
infinit mai sensibili la orgolii decât la mațe. Plus, 
dinamitarea avanpostului rusesc ar arunca linia 
frontului cu 500 de km înapoi. Să vedem dacă se 
găsesc kwaie pentru asta. Maia nu le are...

Nu există minte sănătoasă 
în lumea civilizată care să nege 
că BASARABIA ESTE ROMÂNIA!

Valentin OCTAVIAN

Ramona URSU

Fost primar de la Sudul Moldovei! Prin 
2012 era intervievat de Publica și alte TV 
despre practicile sale inovative, legate de 

transparența procesului decizional la nivel 
local. 

Din bucătăria proprie, seara, pregătea 
video înregistrări cu răspunsuri la o sume-
denie de întrebări pe care le primea ziua de 
la locuitorii satului. Argumentele sale pentru 
această soluție fiind: este important oamenii 
să aibă informați din prima sursă, să evite in-
terpretările, să aibă acces la dovezi, fapte etc. 

Eu împărtășisem informația despre prac-
ticile primarului și în cadrul unui program 
mai amplu de formare pe care l-am organizat 
împreună cu GIZ și Academia de Administra-
re Publică prin 2012-2013. Era, pentru noi, 

un fel de campion al schimbării la nivel local. 
Astăzi, acest primar, care locuiește undeva 

în democrațiile avansate, promovează pe rețele-
le de socializare materiale în susținerea statului 
agresor. Deschis, fără jenă, justificând chiar 
necesitatea promovării acestor informații! 

Mă întreb acum, cu groază, câți astfel de 
primari avem astăzi în Moldova, care con-
tinuă să spele creierii oamenilor de rând?!

P.S. Unde, cum se întâmplă această 
ruptură în gândirea omului? Ce procese se 
întâmplă în creierul omului care decide să 
trăiască în Vest, dar promovează criminali 
de război, țara agresor?!

Ce se întâmplă în creierul omului care trăiește în Vest, 
dar promovează țara agresor?!

Veronica CREȚU
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Problema animalelor fără adăpost din 
Capitală, gestionată de o nouă întreprindere?

Solicitat de reporterul „Gazetei 
de Chișinău”, Ruslan Verbițchi a 
menționat că această întreprin-
dere va fi și un centru de adopție 
pentru animale.

 „Întreprinderea are scopul de 
a reduce problema maidanezilor. 
O statistică realizată de un organ 
al Primăriei Chișinău arată că în 
2020, 13 copii au fost agresați 
de către câinii vagabonzi, iar în 
2021 – 70 de copii. De aceea, se-
curitatea copiilor este prioritatea 
noastră. Urmărim, de asemenea, 
rezolvarea problemei maidanezi-
lor într-un mod cât mai uman. Se 
dorește ca această întreprindere 
să fie constituită ca un centru de 
adopție, prin care să promovăm 
adopția animalelor fără adăpost. 
Noi optăm pentru crearea unei 
întreprinderi municipale, deoa-
rece este mai simplu de creat, iar 
drumul către factorul de decizie 
este mai scurt. Toate sunetele 
vor fi preluate direct de către 
instituție, iar aceasta, la rândul 
său, va prezenta foile de parcurs 
printr-un audit intern anual, pe 
care este obligată să îl facă. Noua 

întreprindere va avea mai mul-
te pârghii de control. Totodată, 
ea va comasa SCPA – Secția de 
Control și Protecția Animalelor a 
mun. Chișinău și Secția Necropolă 
din cadrul Î.M. Regia „Autosalu-
britate”. Astfel, vor fi conjugate 
eforturile în procesul de capturare 
a animalelor fără stăpân. Scopul 
nostru primordial este ca nici un 
maidanez să nu fie în stradă, iar 
oamenii care doresc să poată ad-
opta animalele”, a declarat con-
silierul municipal.

„Omul trebuie să aibă 
rațiune și compasiune” 

Valentina Dudnic, reprezen-
tanta Asociației obștești pentru 
Protecția Animalelor fără Adă-
post (ALGA), a menționat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că o astfel 
de întreprindere este necesară. 

„O întreprindere care să gesti-
oneze problema animalelor fără 
adăpost desigur că este impor-
tantă, dar, pe lângă aceasta, este 
necesar să fie educată o socie-
tate receptivă la durerea altora. 
Omul trebuie să aibă rațiune și 
compasiune. Chiar dacă vor fi 
create adăposturi în Chișinău, 
problema animalelor fără supra-
veghere va continua să persiste 
la nivel național. La fel și modul 
în care sunt întreținute și sacri-
ficate toate animalele – trebuie 
să conștientizăm cum ne compor-
tăm noi, oamenii, cu prietenii mai 
mici. Această situație există nu 
doar în R. Moldova, dar și în tot 

Municipiul Chișinău va avea o 
întreprindere care va gestiona 
problema câinilor și a pisicilor fără 
stăpâni. Un proiect în acest sens a 

fost votat la 28 aprilie curent de către Consiliul 
Municipal Chișinău (CMC). Inițiativa aparține 
consilierului Platformei Demnitate și Adevăr 
(DA) din CMC, Ruslan Verbițchi, și prevede 
crearea unei instituții separate, care se va 
ocupa de gestionarea, întreținerea, capturarea, 
transportarea, evidența și îngrijirea animalelor 
fără supraveghere din Capitală. 

spațiul post-sovietic”, a punctat 
Valentina Dudnic.

„Crearea unei 
întreprinderi separate 
nu este necesară”

Pe de altă parte, activista 
Galina Muratova a spus pentru 
„Gazeta de Chișinău” că este îm-
potriva creării unei întreprinderi 
separate și că aceasta nu este o 
măsură necesară.

„Pe 17 septembrie 2019, în 
Chișinău a fost adoptat un regu-
lament privind animalele. Aceasta 
este cea mai bună reglementare 
din Europa și permite rezolvarea 
umană a problemei. Mai mult, se 
realizează și economia fonduri-
lor bugetare și educația umană 
a societății. Pentru coordonarea 
lucrărilor la reglementări, este 
nevoie de un centru – astfel a fost 
constituită SCPA – Secția pentru 
Controlul și Protecția Animalelor. 
Autoritățile orașului nostru nu 
au vrut să lucreze în conformi-
tate cu noul sistem și au început 
să facă totul pentru a discredita 
reglementările. Recent, consili-
erul municipal Ruslan Verbițchi 
a decis să creeze o întreprin-
dere separată pentru a aborda 

problemele legate de animalele 
fără adăpost și pentru a închide 
departamentul pentru animale, 
SCPA. Examinarea sa a trecut cu 
încălcări monstruoase printr-o 
comisie creată expres pentru 
aceasta, iar Consiliul Municipal 
a votat această decizie. Consider 
că nu este necesară crearea unei 
întreprinderi separate. Ideea prin-
cipală a acestei instituții este de a 
scăpa de controlul SCPA. Dacă ar 
respecta toate regulile, Secția de 
Control și Protecția Animalelor a 
mun. Chișinău și Secția Necropolă 
din cadrul Î.M. Regia „Autosalu-
britate” s-ar descurca bine. Acti-
viștii pentru protecția animalelor 
nu se gândesc să renunțe – vom 
lupta până la capăt”, a precizat 
Galina Muratova. 

„Examinarea în comisie 
s-a desfășurat cu multe 
încălcări ale 
regulamentului” 

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a solicitat 
opinia activistei Lidia Vinogrado-
va, reprezentantă a societății civi-
le și membră a Comisiei privind 
identificarea soluțiilor pentru re-
zolvarea problemei animalelor 

cu și fără stăpân din municipiul 
Chișinău. 

„Activitatea comisiei privind 
identificarea soluțiilor pentru re-
zolvarea problemei animalelor 
cu și fără stăpân din municipiul 
Chișinău s-a desfășurat cu mai 
multe încălcări ale regulamentu-
lui. La ședințe nu au fost invitați 
voluntarii, veterinarii sau alți spe-
cialiști în domeniu, care cunosc 
situația și pot să propună soluții 
de perspectivă. De asemenea, nu 
au fost prezentate la timp proce-
sele-verbale, iar finalizarea comi-
siei nu a fost realizată conform 
regulilor. Trebuia să mai urmeze 
o ședință în care să fie votată o 
decizie, însă aceasta nu a avut loc, 
iar noi am fost informați pur și 
simplu că raportul va fi prezentat 
în CMC – fără ca noi să emitem 
o hotărâre”, ne-a declarat Lidia 
Vinogradova. 

Amintim că proiectul de decizie 
privind crearea unei întreprin-
deri municipale separate care să 
se ocupe de problema animalelor 
fără adăpost din municipiul Chi-
șinău a fost votat de CMC cu 33 
de voturi pentru, 3 împotrivă și 
9 abțineri. Urmează să fie luată o 
hotărâre finală de către Executivul 
Primăriei. 

Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale 
(CSE) au adoptat, în cadrul ședinței de miercuri, 4 
mai, câteva ajustări la modalitatea de traversare a 
frontierei de stat de către refugiații din Ucraina. 
Astfel, cetățenii ucraineni, care au intrat pe teritoriul 
Republicii Moldova în baza unui act de identitate, 
inclusiv a unui act cu termenul de valabilitate expirat, 
vor putea părăsi teritoriul țării noastre, prezentând 
același document, scrie într-un comunicat emis de 
Guvern.

Potrivit acestuia, condițiile de traversare a frontie-
rei de stat în regim facilitat vor putea fi aplicate doar 
o singură dată, iar Poliția de Frontieră urmează să 
informeze cetățenii ucraineni despre noile prevederi.

„Totodată, au fost ajustate măsurile privind pro-
tecția copiilor aflați în situație de risc şi a copiilor 
separați de părinți, care traversează frontiera de stat 
din partea Ucrainei. Astfel, persoanele responsabile 
pentru preluarea minorilor vor efectua o evaluare 
a fiecărui caz individual în baza unui document, 
aprobat prin ordinul ministrului Muncii și Protecției 
Sociale”, mai scrie în comunicat.

De asemenea, membrii CSE au decis că Agenția 
Națională pentru Reglementare în Energetică nu va 
elibera licențe pentru furnizarea gazelor naturale pe 
durata stării de urgență. 

D.B.

Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana, în conformitate cu art. 
139 al. 1 lit. a, Cod de Executare al RM, anunță licitația nr. 3 pentru 
30.05.2022, ora 09.00, la sediul biroului său pe adresa mun. Chi-
șinău, str. Calea Ieșilor 10 B, et. 5, bir. 3, tel. Contact: 068401074, 
licitația publică de vânzare a automobilului IVECO 35C12, a.f. 2003, 
n/î OKE130, VIN_COD ZCFC3582005431660, tip combustibil mo-
torină, culoare albă, proprietar cet. Cheptine Veaceslav Vasile, a.n. 
1989 IDNP 200******6059. Prețul inițial al bunului expus la vânzare 
prin licitație constituie 39859,20 lei. Bunul se află în posesia repre-
zentantului creditorului, iar doritorii de a vizualiza bunul urmează să 
contacteze reprezentantul Creditorului la 079870011. Pentru parti-
cipare trebuie depusă cerere de înscriere la licitație, trebuie achitată 
taxa de participare la licitație 60,00 lei, trebuie achitat acountul de 
5% din prețul inițial al bunului scos la licitație la contul Executorului 
Judecătoresc Guțu Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, 
IBAN MD43ML000000000225113080 BC ,,Moldindconbank,” SA, 
suc. Zorile. Termenul limită de înregistrare a prezenței și de primire a 
biletului de participare la licitație 27.05.2022, ora 16.00. Cu cel puțin 
5 zile înainte de licitație proprietarul poate vinde bunul în condițiile 
art. 125 Cod de Executare RM.

A n u n ț  p u b l i c i t a r

Noi decizii ale CSE 
privind regimul de intrare 
a ucrainenilor în R. Moldova  

Ruslan Verbițchi: „Vor fi conjugate eforturile în procesul de capturare a animalelor fără stăpân”. 
Activist: „Nu este o măsură necesară!” 

Doina BURUIANĂ

Fotografie de la Azilul de câini „AOVA”
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„Nu vrem ca lumea să 
iasă plângând din sală 
– acest Requiem e o 
pledoarie pentru pace”

– Spune-mi, te rog, Du-
mitru Crudu, prin ce e 
valoroasă poezia care va 
răsuna pe scena Tea-
trului Național „Mihai 
Eminescu” la 9 mai, 
în cadrul proiectului 
Requiem pentru Bucea/
Реквієм за Бучею?
– Pentru spectacolul care 

se va juca pe 9 mai la TNME 
am selectat cele mai bune 
poeme care s-au scris după 24 
februarie 2022, poeme vizând 
războiul din Ucraina. O mare 
parte sunt ale poeților ucrai-
neni, traduse chiar de mine sau 
de colegii mei Cristina Dicusar 
și Alexandru Popescu de la Ate-
lierul „Vlad Ioviță” din Chiși-
nău. Sunt incluse în program și 
poeme ce aparțin poeților din 
Republica Moldova și Româ-
nia. Nu m-am condus după 
numele autorului. În spectacol 
vor răsuna poeziile multor 
poeți încă nedebutați sau 
proaspăt debutați. Nu faima 
poetului contează, ci valoarea 
poemelor. Dintre cei consacrați 
îi menționez pe Nicolae Popa 
sau Moni Stănilă, am selectat 
poeme tulburătoare ale lor. 
Surpriza a fost să descopăr că 
la tema războiului poeții tineri 
au scris mai mult decât poeții 
consacrați. Poeții faimoși evită 
să scrie. Prin ce ar fi valoroase 
aceste poezii? În primul rând, 
nu-s poeme ideologice sau pro-
pagandistice, cum erau altăda-
tă cele despre cel de-al Doilea 
Război Mondial. Sunt poeme 
ale unor tragedii personale. 
Toți poeții pun accentul pe 
drama individuală, și nu pe cea 
colectivă, neapărat. Neliniștea 
și speranța fac casă comună în 
aceste poeme. Poeții ucraineni, 
unii dintre care au luat arma 
în mână și luptă pe front, și-au 
transformat poeziile în niște 
mărturii despre aceste vremuri 
sinistre. Inamicul poeților este 
uitarea și indiferența. 

– Acest Requiem va avea 
un impact emoțional 
puternic?
Cred că va fi cel mai emo-

ționant spectacol din ultima 
vreme. Sunt niște poezii despre 
un război al cărui final nu-l 
cunoaștem. De asta, și finaluri-
le lor sunt deschise, iar emoția 
e cu atât mai mare. Nu vrem 
ca lumea să iasă plângând din 
sală, dar să plece cu gândul că 
și noi putem face ceva ca să 
readucem pacea în lume.

– Legătura ta de sânge 
cu ucrainenii și-a spus 

Sunt poeme 

ale unor tragedii 
personale. Toți poeții 

pun accentul pe 
drama individuală, și 
nu pe cea colectivă, 
neapărat. Neliniștea 
și speranța fac casă 
comună în aceste 

poeme. Poeții 
ucraineni, unii dintre 
care au luat arma în 

mână și luptă pe front, 
și-au transformat 
poeziile în niște 

mărturii despre aceste 
vremuri sinistre. 

Inamicul poeților este 
uitarea și indiferența. 

Interviu cu scriitorul Dumitru Crudu, inițiator 
al proiectului Requiem pentru Bucea/Реквієм за Бучею 
(concept și regie: Mihai Fusu și Luminița Țâcu)

Poemele din spectacolul „Requiem 
pentru Bucea”, cele ucrainene, în pri-
mul rând, dar și cele ale poeților din 
Moldova și România, sunt purtătoare 
de emoții autentice: durere, disperare, 
speranță, mânie, iubire, groază etc. 
Sunt pline de acea materie consistentă 
care este de fapt și materia sufletelor 
noastre. Dar valoarea acestei materii 
se amplifică prin limbajul poetic, me-
taforic, prin intermediul căruia ne vor-
besc poeții și scriitorii. Poemele sunt 
izvorâte din necesitatea sufletului de a 
nu tăcea, din neliniștea de a mărturisi.

Un spectacol poetic e diferit de un spectacol dramatic prin faptul 
că mecanismul transmiterii mesajului, a emoției, a imaginii vine nu 
de la personajul sau caracterul întruchipat de actor, ci de la plinătatea 
emoției și frumusețea imaginii poeziei, pe care actorul și-o asumă 
personal.

Mi-am făcut primii pași în teatru alături de echipa Teatrului Po-
etic, condusă de regretatul Andrei Vartic. Tatăl meu, Dumitru Fusu, 
a practicat un gen de teatru poetic. Genul poetic se practică și la 
Academia de Arte, la Facultatea de Teatru. Nu știu de ce genul poetic 
nu e prezent în teatrele noastre profesioniste, pe scenă. E mai dificil, 
probabil prin faptul că vine cu un altfel de limbaj, mai select, mai 
cifrat, uneori, mai metaforic. Din păcate, societatea modernă e destul 
de practică și săracă la limbaj. Acum îmi aduc aminte că, mai mulți 
ani în urmă, am creat un spectacol bazat pe poezia lui Eugen Cioclea. 
A fost ceva deosebit.

Consacrăm „Requiem pentru Bucea” luptei poporului ucrainean 
în acest război sângeros. Cred că Ucraina este o națiune puternică și 
tenace, care își merită libertatea și care a obținut afirmarea pe plan 
european și mondial. Sper că războiul se va sfârși cu victoria Ucrainei 
sau cu o pace în favoarea Ucrainei, pentru că dreptatea e de partea ei. 

Mihai Fusu

Un amplu spectacol cu 
poeme de război ale poeți-
lor din Ucraina, România 
și Republica Moldova va 
fi prezentat luni, 9 mai, la 
Teatrul Național „Mihai 
Eminescu” din Chișinău. 
Spectacolul cu genericul 
Requiem pentru Bucea/
Реквієм за Бучею este 
un proiect inițiat de scri-
itorul Dumitru Crudu. 
Concept și regie: Mihai 
Fusu și Luminița Țâcu. 
Scenografia e semnată de 
Mariana Bivol-Tonu. Pro-
iecțiile video sunt realizate 
de Ian Onică.

„Din 24 februarie, de 
când a început războiul în 
Ucraina, artiști, scriitori, 
oameni de teatru, au protestat împotriva războiului. TNME s-a soli-
darizat din primele zile cu poporul ucrainean și o face în continuare. 
Pe 9 mai, cuvântul poeților și vocea oamenilor de teatru se solidari-
zează împotriva războiului sângeros din Ucraina”, se menționează în 
comunicatul TNME.

Requiem pentru Bucea/Реквієм за Бучею este un spectacol-manifest, 
așa cum Bucea, alături de Mariupol, Borodeanka și Irpin, este un 
simbol al tragediei ucrainene.

Programul spectacolului conține poeme semnate de poeți din 
Ucraina, România și Republica Moldova: Anastasia Afanasieva, Ale-
xandra Arnăut, Mădălina Botnaru, Olga Căpățînă, Ruxandra Cesereanu, 
Dumitru Crudu, Rodica Gotca, Valeria Gribinenco, Boris Gumeniuk, 
Maria Ivanov, Iya Kiva, Georgiana Mărculescu, Daniela Moisiciuc, 
Lesyk Panasiuk, Cosmin Perța, Maria Pilchin, Nicolae Popa, Savu 
Popa, Alexandru Popescu, Radmila Popovici, Vasilisa Savitkaia, Gri-
gory Semenchuk, Moni Stănilă, Ronin Terente, Alexandra Toledo, 
Augustina Visan.

Requiem pentru Bucea/Реквієм за Бучею este un proiect al Teatrului 
Național „Mihai Eminescu” în colaborare cu Centrul de Arte „Coli-
seum” și cu participarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău.

Acest Requiem este realizat în cadrul Platformei Naționale de Dez-
voltare și Promovare a teatrului documentar și este sprijinit de către 
Biroul de Cooperare al Elveției.

Irina NECHIT

Ziua de 9 mai, 
cu Requiem pentru 
Bucea/Реквієм за Бучею 

Sper că războiul 
se va sfârși 
cu victoria Ucrainei

cuvântul când ai inițiat 
acest proiect?
– Da, bunica din partea 

mamei mele, bunica Anica, a 
fost ucraineancă. Era bunica 
mea iubită. Ea m-a crescut. 
Acum îmi pare rău că nu am 
învățat în copilărie limba ei. 
Ea încercase să mă învețe, dar 
eu nu prea aveam chef pentru 
asta. În familia mea tata im-
punea regulile și el decisese că 
noi toți trebuie să vorbim doar 
în română. Așa că și bunica 
mea ucraineancă îmi spunea 
povești în română. După 2014, 
am încercat să învăț ucrainea-
nă. Acum o învăț traducând 
poeziile poeților ucraineni. E 
o limbă foarte grea și foarte 
frumoasă și nu seamănă deloc 
cu rusa. Încerc să fiu solidar cu 
Ucraina învățând ucraineana 
și traducând poeți ucraineni. 
Participând la pichetări ale 
Ambasadei Rusiei sau făcând 
alte și alte acțiuni, cum ar fi 
editarea a două numere ale 
revistei „Timpul din România”, 
consacrate Ucrainei. Mai vreau 
să editez și o antologie a poezi-
ei despre războiul din Ucraina. 

– Veți căuta și alte scene 
pentru Requiem? 
Sper ca acest spectacol să se 

joace în toată Republica Mol-
dova. Poate, și peste hotarele 
ei. 

– Ai gânduri de emigrare 
în caz dacă vin rachetele 
peste noi? 
Nu, deocamdată nu mă 

gândesc la asta. Nu mă gân-

desc la emigrare. Voi lua o 
decizie în acest sens după ce 
vor cădea primele bombe. NU 
aș vrea însă să plec. Pe de altă 
parte, eu nu am făcut armată, 
am fentat recrutarea în armata 
sovietică și nu știu să trag cu 
arma. Nu am tras niciodată. 
Vreau însă să rămân și să fac 
voluntariat, dacă vom fi ata-
cați. Pericolul există. Există 
și frica. Numai învingându-ne 
frica, putem fi liberi. Asta am 
înțeles eu și asta vreau și eu să 
fac. Să-mi înving frica pentru a 
fi liber. Victoria va fi a noastră, 
de asta sunt sigur.

Interviu de Irina NECHIT
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Florile de liliac 
ale Anei Barbu                     

În plus (sau chiar la locul ei), 
avea și o frumusețe de netăgăduit. 
De pe afișe sau coperta CD-uri-
lor, sau din înregistrări ale emi-
siunilor TV te privesc niște ochi 
verzi imenși, în contrast cu părul 
de brunetă accentuată, un chip 
sculptat perfect în arcul sprân-
cenelor, în senzualitatea buzelor 
(al căror contur se regăsește în 
zâmbetul larg de vedetă al fiicei 
ei, Natalia Barbu), în statura 
înaltă ce-i accentuează aerul de 
demnitate și eleganță din apari-
țiile ei scenice. 

Da, este cea care exclamă 
„L’amour!” (și o face de trei ori!), 
în Habanera lui Carmen de Bizet, 
sau e expresia feminității însăși, 
a multiplelor ei culori din cânte-
cele populare (cât face doar acest 
„Arde inimioara-n mine”), sau 
cea care, după ce a făcut furori 
în muzica ușoară cu „Florile de 
liliac” ale regretatului Anatol 

Dumitraș, invocă în plină voce, 
dezlănțuită și generoasă, „Primul 
sărut” („Dar tot mi-e dor de-o 
primăvară/ Și de-un sărut ca 
prima oară”, e cântul ei de eter-
nă îndrăgostită). În intensitatea  
sentimentală și în generozitatea 
ambitusului ei remarcabil, ea a 
putut îmbrățișa un repertoriu 
extins și divers, în care a existat 
mereu o coardă sensibilă – una a 
iubirii, bineînțeles –, atinsă de-
licat sau aprig, așa cum e viața 
însăși. 

După mai mulți ani de discretă 
solistă a Orchestrei de muzică 
populară „Mugurel”, Ana Barbu 
apare surprinzător în prim-plan, 
lansează CD-uri, răspunde solici-
tărilor pentru emisiuni TV și in-
terviuri, e voluptoasă, e sensibilă, 
e demnă, e rafinată și are stilul și 
seducția personalității ei incon-
fundabile (remarcabil alta decât a 
Nataliei). O explozie tardiva dar 
adevărată, venită, se pare, într-o 
directă legătură și asociere cu 
ascensiunea fulminantă a fiicei 
ei, o spectaculoasă VIP a muzicii 
ușoare de la noi și din România, 
cu picioarele lungi până la gât 
și de o dezinvoltură scenică și 
vocală uluitoare, care fiică a sti-
mulat interesul brusc și pentru 
mama sa. Apoi, moartea Anei la 
numai 55 de ani, prematură și 
imprevizibilă, după o cumplită 

paralizie musculară, suferința 
ei și discreția cu care s-a retras 
din scenă și din viața publică i-au 
imprimat o aură post-mortem 
de talent și destin deosebit, care 
nu a fost descoperit și gustat din 
plin la timpul când a fost în plină 
floare.

Plecată în misiuni 
materne

Înzestrarea cu mai multe da-
ruri nu i-a netezit însă întotdeau-
na drumul vieții, în fața provo-
cărilor destinului apărând, mai 
degrabă, o ființă fragilă (sau, 
poate, de o modestie nativă?), 
gata mai curând să se resemneze 

decât să se facă luptătoare. 
Încă din clasa a treia a școlii 

din satul său natal, Temeleuți, 
r-l Florești, devine vedeta scenei 
locale (iată și un amuzant cântec 
de debut: „Hop, lele, hop”), e ad-
misă la 16 ani (în loc de vârsta 
obligatorie de 18 ani) la Colegiul 
de Muzică din Bălți, catedra canto 
academic, dar se naște Natalia, 
în prima ei căsătorie pasageră, 
și astfel vede închis drumul la 
facultate, fără să mai spere să 
devină cântăreață de operă, așa 
cum și-a dorit. 

Își câștigă existența la Chiși-
nău, în Capela corală „Doina”, dar 
pleacă fără regrete în provincie, 
la Camenca, unde un salariu la o 
casă de cultură și umbrela pro-
tectoare a bărbatului, de care își 
leagă destinul pentru o viață, îi 
asigură siguranța în sânul noii 
sale familii. Nici premiile I la 
Concursul „Cântați cu noi” din ca-
pitală nu o conving să-și schimbe 
locația, pentru că Vasile Barbu, 
soțul ei și muzicantul care umple 
casa cu țambaluri, trompete, con-
trabas, clape și tobă, îi oferă Anei 
„universul” aflat în gestiunea lui: 
orchestre de muzică populară din 
Râbnița, Rezina, Camenca, echipe 
pentru petreceri private în resta-
urante zgomotoase, în care glasul 
profund al Anei scoate din minți 
petrecăreții anilor '80. 

„Cântam în cele mai diferite 
genuri, de la jazz la rock, împre-
ună cu un grup de muzicanți ex-
celenți, aproape toți evrei, care, 
atunci când cântam în idiș, îmi 
spuneau: „Tu ești de-a noastră”*.

Doar războiul din Transnis-
tria, odată cu agresiunea rușilor, 
împinge familia Barbu să se re-
fugieze la Chișinău, unde Anei i 
se deschide o nouă perspectivă: 
autoritatea artistică de la acea 
oră, Serghei Lunchevici, o an-
gajează solistă, după o singură 
probă, în Orchestra „Fluieraș”; 
are pentru ea doar o singură ob-
servație: „Unui asemenea chip 
nu i se potrivesc opincile” (cu 
care Ana se costumase pentru 
concurs). 

Resemnarea ei tacită timp de 
17 ani (!) în formațiile de amatori 
din Râbnița, fiind mulțumită de 
familia ei (între timp, apare și 
fiica Irina), de câștigul ei, de apla-
uzele aceluiași spectator, care o 
solicită și o bisează cu fidelita-
tea orgoliului de a fi singurul ce 
deține avantajul să o admire – 
toate acestea te trimit cu gândul 
la femeia mai puțin ambițioasă, 
care își lasă viața ei, vocația ei de 
artistă „în grija bărbatului”. Un 
gen de terapie feminină a obsta-
colelor și o soluție de a fi ea, Ana 
Barbu, și prin meseria soțului, 
în încercarea de supraviețuire. 

Ana mărturisea, peste mai 
mulți ani, că la „Fluieraș” „eram 
printre favoritele lui (ale lui Ser-
ghei Lunchevici – n. a.): îi plăcea 
vocea, timbrul, caracterul meu”. 
Vocea și timbrul – cu siguranță, 
caracterul?... „Având așa talent, 
era foarte modestă, subțirică și 
cuminte”, constata un ziar al tim-
pului, ceea ce ne dă de înțeles că 
până a ajunge în casta de prim-
plan a soliștilor mai e, pentru 
Ana, o cale lungă. Pentru mai 
mulți ani înainte, chiar și după 
transferul ei în Orchestra „Mugu-
rel” a lui Ion Dascăl, ea e doar una 
dintre soliste, e la fel de bună, dar 
și la fel de „cuminte” pentru a nu 
dezvălui încă în toată splendoarea 
frumusețea talentului ei. 

O întârziere premeditată, ca-
uzată de alte priorități? O lipsă 
de tupeu, de ambiție, fără de care 
un artist riscă să rămână me-
reu în umbră? Ana Barbu avea 
misterul ei, unul, presupun, as-
cuns în sentimentul ei matern 
de a cultiva, a ocroti, a pregăti 
și a lansa spectacolul alter ego 
ei – al Nataliei Barbu, fiica ei 
de top, vocea în vogă a muzicii 
ușoare (iar în ultimul timp, și a 
muzicii populare) și personajul 
fascinant al scenei care, după un 
succes răsunător la concursul de 
la Mamaia și prestația la Euro-
vision, intră degajat în circuitul 
showbiz-ului românesc. Dar mai 
e și fiica Irina, pentru care regretă 
că, la vocea și capacitatea ei, nu a 
convins-o să îmbrățișeze cariera 
de cântăreață de operă (iarăși, 
aceeași ratată șansă a cântăreței 
de operă...) și face în SUA, unde 
s-a căsătorit, muzică stil country. 

Cu siguranță, Ana Barbu a fost cea mai 
originală și mai frumoasă femeie de pe 
scena muzicii populare de la noi din, cel 
puțin, primul deceniu al acestui secol. 

Originală prin a șoca cuprinzând cu vocea ei 
cântece de muzică populară în registrul acut 
de coloratură și coborând până la cele grave, în 
romanțe românești sau rusești, ori, parcurgând 
lejer muzica ușoară, să dea lovitura prin vigoarea 
penetrantă a coardelor ei vocale în bijuterii clasice 
din repertoriul internațional. 

Rodica IUNCU
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Plecată în misiuni materne, Ana 
pare să fi uitat de sine; sau, poate, 
firea ei (timidă?) care o făcea, 
încă în copilărie, să se ascundă 
în porumbul înalt din fundul 
grădinii pentru a se imagina, cu 
voce tare, că este Sofia Rotaru 
sau Alla Pugaciova, poate acest 
fel de a fi i-au întârziat flacăra vie 
a speranțelor ei mocnind doar ca 
o mare promisiune.  

„Dragoste, îmi ești pe plac”            

Dar va sosi, în sfârșit, și clipa 
astrală a Anei Barbu. Câmpul ei 
de flori (și nu numai al hitului 
„Flori de liliac”), spectacolul ei 
vocal, de repertoriu, de tempe-
rament, de sensibilitate, la fel și 
de imagine a unei femei în toată 
frumusețea ei împlinită, a intrigat 
la fel cum poate fascina un sus-
pans îndelung, după care brusc 
se ridică cortina. Solista „Mugu-
rel”-ului, dar și a Orchestrei „Plai 
moldovenesc” a MAI (aceleași 
griji și aceleași nevoi existențiale 
dintotdeauna!), țâșnește spontan 
în toate culorile și devine, de la 
un punct, artista învăpăiată și 
surprinzător de tonică ce-și tră-
iește în toate registrele reveria 
propriei sale descoperiri. 

În muzica populară, ea vrea să 
prindă gustul vieții, al veseliei, al 
jocului, al nunților, al sărbăto-
rilor satului (o parte sunt chiar 
cântece compuse de ea: „Azi e 
hram în sat la mine”, „Ca la zi 
de sărbătoare”, „Să trăiască omul 
bun”, „Să jucăm cu veselie” etc.), 
în care se simte moldoveancă în 
elementul ei care-și trăiește din 
plin (favorizată și de minunatele 
aranjamente orchestrale ale lui 
Corneliu Botgros) sentimentul 
vital al bucuriei vieții. „Uite așa 
lumea mă știe/Unde-s eu e ve-
selie”, cântă Ana în „Trandafir 
roșu-nflorit”, împreună cu „Lău-
tarii” lui Nicolae Botgros, și s-ar 
putea să fie așa cum spune ea, 
chiar dacă povestea și frumuse-
țea volatilă a „trandafirului” e 
ceva mai tristă decât a cântecului. 
O știe și ea atunci când intuiția 
feminină o face să se confeseze, 
într-un interviu, invocând bucu-
ria neprețuită a momentului: „E 
o sărbătoare să trăiești o nouă zi, 
să vezi cum răsare soarele, cum 
se coc cireșele, cum zumzăie albi-
nele în floare de salcâm sau cum, 
toamna, răsună satele de chiotele 
nunților”. 

La vocea Anei, puternică și 

consistentă, având un ambitus 
ce cuprinde și acutele din regis-
trul Mariei Ciobanu, și sonurile 
grave ale romanței, cu paradig-
ma Ioanei Radu, ea poate trăi 
și trăiește din plin, în cântecele 
ei, această viață. Ce sunt acestea 
dacă nu explozii pasionale, efluvii 
de emoție, ori exaltări materne 
de dragoste și dor, ori amintiri 
impregnate de tristețe, ori reverii 
sentimentale? Cântecul ei popu-
lar, la fel și romanța, ori, mai nou, 
cel în genul „ușor” (curaj scenic și 
repertorial deblocat de succesul 
Nataliei?) au, de cele mai multe 
ori, inspirația unui vis împlinit: 
de a iubi și a fi iubită. 

Fie că sunt scrise de Ana sau 
de diferiți autori (printre ei, Ion 
Dascăl, Gheorghe Banariuc, Con-
stantin Baranovschi), ele poartă 
temperamentul ei, au farmecul 
și sensibilitatea acelei specii de 
artiști, a căror expresie nu minte 
niciodată. Uneori e prea sobră, 
chiar rezervată în ținuta sceni-
că (că e „timidă” scenic, zic unii, 
cei cu bârfa „entre nous”), dar de 
ce s-ar consuma în gesturi, dacă 
miza Anei este vocea: o auzim, 
fluentă, în melismatica bogată, 
dar bine dozată („Geaba, lună, 
ai lumină” sau „Arde inimioara-n 
mine”, cântă Ana, și o credem!), 
în tonul discret al dorului de copii 
(„Omul ca pomul”) sau în acea 
voluptate feminină cu care numai 
ea poate să cânte „Dragoste, îmi 
ești pe plac” (aici sunt versurile 
ei, pe care, cu intermitențe, le 
mai comite). 

Chiar și atunci când e pe fir 
cu „Asta-i viața, am îmbătrânit”, 
camera de luat vederi a unui post 
TV de la Galați o ia de sus în jos 
și de jos în sus și peste tot ai ce 
și pe cine admira: și cerceii gal-
beni aleși cu gust, și ia brodată 
în culori pastelate, și cântecul, 
și pe cea care cântă, femeia care 
niciodată nu poate îmbătrâni. 

Dragostea, personajul ei etern 
îndrăgostit nu se dezminte nici 
în muzica ușoară, chiar dacă Ana 
Barbu nu pretinde, la vârsta ei 
înaintând spre 50 de ani, decât 
la o nișă liberă pe această scenă 
(și nici în anonimat nu mai vrea 
să rămână din moment ce scoate 
CD-ul cu titlul emblematic „Flo-
ri de liliac”). Pur și simplu, așa 
cum zice cântecul ei: „Și-oi cânta 
dragostea câte zile-oi mai avea” 
(muzică și versuri Vali Boghean) 
și o va face cu distincția grațioa-
să a femeii, deopotrivă senzuală 

și delicată, care ne dezvăluie și 
sursa longevității ei juvenile: „Ce 
frumoasă-i dragostea când te 
iubește badea” (muzică și ver-
suri Ana Barbu). Așa-i cântecul și 
tot așa-i viața ei alături de Vasile 
Barbu, omul cu care, zice ea, „am 
mers mereu sub aceeași umbre-
lă”, managerul și impresarul ei, 
bărbatul, alături de care, cu toa-
te intemperiile și întârzierile, a 
înflorit „floarea de liliac” a Anei 
Barbu.  

„E ușor să fii soțul unei femei 
frumoase. Știi că e frumoasă și 
e a ta, poate că au vrut-o și alții, 
dar e a mea!” – Vasile Barbu își 
dezgolește posesiv sentimentele 
chiar și după dispariția Anei, vor-
bește, în același interviu, despre 
fericirea acestei căsnicii, în care 
„Ana m-a făcut să mă simt băr-
bat: când ai o persoană pe care 
o iubești, care este totul pentru 
tine, trăiești pentru ea”. Doar că 
fericirea e un miraj care se to-
pește odată cu realitatea cruntă 
ce o răpește – lui, pe „Aneta”, 
și scenei, pe artista Ana Barbu. 
Ultima, dramatica ei apariție în 
decembrie 2014, la un concert 
de la Filarmonică, sfârșește cu 
un gest disperat al ei de cânt de 
adio, după care se prăbușește, în 
culise, doborâtă de o agresiune 
paralitică, în brațele celuia care 
o iubea și a iubit-o întotdeauna. 

Un vis și un destin 
se întâlnesc mai rar în 
viață

Dar mai întâi se va produce 
triumful Anei în partide clasice 
(apare și un CD, cu titlul vieții 
ei, „Pe aripi de iubire”); iat-o, în 
toată amploarea și tentele vocii 
ei, în aria Laurettei din „Gianni 
Schicchi” de Puccini, în Adagio 
în g moll de Albinoni reconfigu-
rat în „Umbra dragostei”, la fel 
și în cocheta „La paloma” sau, 
cu nerv și „draci”, în Habane-
ra lui Carmen de Bizet, sau, în 
registru de soprană dramatică 
ce-ți dă frisoane, în „Ave Maria” 
de Bach–Gounod (mai există și 
înregistrări din concerte în vari-
anta duo Ana – Natalia Barbu a 
acestei bijuterii, în cheia dezlăn-
țuită și degajată a fiicei, și una 
sobră, interiorizată, a mamei). O 
voce acoperind total frumusețea 
muzicii cu fervoarea sentimen-
tală și voluptatea propriei sale 
frumuseți. Și o destăinuire: „Din 
tot ce am cântat, cel mai mult îmi 

place opera”. Un vis și un destin 
se întâlnesc mai rar în viață.

Ana Barbu a avut, oricum, îm-
plinirile ei, fructul cules și dăru-
it spectatorilor săi împreună cu 
Orchestra „Mugurel” și bogatele 
orchestrații ale lui Ion Dascăl, 
în cântecul popular, sau, cu pi-
anul lui acompaniator și atent, 
în romanțe; a avut bucuria celor 
două fete ale ei, a succesului Na-
taliei (ce-i seamănă la chip, dar 
e o altă Ana Barbu); și constant, 
de-a lungul timpului, a avut pri-
vilegiul de a fi femeia iubită cu 
dăruirea ce vine parcă din lumea 
poveștilor romanțioase cu zâne. 
Scena și iubirea, iubirea fiind 
materie muzicală de inspirație 
pentru scenă. Într-adevăr, iubești 
– exiști. Esențial pentru o viață 
de artistă ca să exclame, cu pu-
terea și convingerea întregii sale 
ființe, că „Nu am, moarte, cu tine 
nimic”. (Doar regretatul Valentin 
Dânga și sintetizatorul-orchestră 
al său putea să facă din intenția 
unui cântec și versul lui Grigore 
Vieru un imn de respirație cos-
mică dedicat vieții.)

„Visez adesea că întârzii la 

concert”, citez din unul dintre 
interviurile Anei. Transpare 
subconștientul ei șoptindu-i că 
a întârziat prea mult la Râbnița, 
că escapadele private i-au furat, 
poate, din timpul unui alt vii-
tor, că a întârziat prea mult în 
sacrificiul ei de mamă, de fami-
listă devotată, întârziind, până 
la urmă, și marele spectacol al 
artistei Ana Barbu. Providența a 
hotărât însă altfel: a luat-o gră-
bit dintre noi, pentru ca nici anii 
senectuții ce urmau să vină, nici 
loviturile imprevizibile ale vieții, 
uneori în reluare ciclică, nici vreo 
altă împrejurare/întârziere a des-
tinului să nu-i altereze vocea și 
frumusețea. A ei și a cântecului ei.

***
                                                                                
* În text sunt folosite citate 

din ziare și reviste apărute la 
Chișinău, din interviul subsem-
natei cu Vasile Barbu, căruia îi 
mulțumesc pe această cale pen-
tru numeroasele CD-uri, DVD-
uri și înregistrări de concerte și 
emisiuni TV pe care mi le-a pus 
la dispoziție. 

E ușor

să fii soțul unei femei 
frumoase. Știi că e 
frumoasă și e a ta, 
poate că au vrut-o 

și alții, dar e a mea! 
– Vasile Barbu își 
dezgolește posesiv 

sentimentele chiar și 
după dispariția Anei, 
vorbește, în același 

interviu, despre 
fericirea acestei 

căsnicii, în care Ana 
m-a făcut să mă simt 

bărbat: când ai o 
persoană pe care o 

iubești, care este totul 
pentru tine, trăiești 

pentru ea. 

I N  M E M O R I A M



14

Săptămânal independentVineri / 6 mai / 2022

Actrița Maia Morgenstern 
a împlinit 60 de ani

C U L T U R Ă

Oriunde 
te-ai în-
toarce, toa-
tă lumea 
vorbește 
despre răz-
boiul care 
ne amenin-
ță de după 
deal, foarte 
aproape 
de casele 

noastre și foarte posibil, de când ni s-a spus 
deschis că am fi următoarea țintă. Nu prea se 
știe pentru ce, dar armată rusă eliberatoare 
și pașnică ar putea găsi motivele. Se poate 
întâmpla ca acestea să fie deja cunoscute de 
cei care nu se mai satură de pământ străin 
și să ne pomenim și noi atacați de moscalii 
„dezromânizatori”, ca în 1992.

„Dacă se vor limita numai la Transnis-
tria, mai treacă-meargă, că de treizeci de ani 
totuna nu-i a noastră. Teamă mi-i că nu se 
vor opri la Nistru și vor continua să înainte-
ze, până vor avea destul spațiu de manevră, 
pentru a atacă și din această direcție Ucrai-
na”, îmi șoptește un vecin care se informează 
și înțelege foarte bine cum stau lucrurile, dar 
preferă mai mult să tacă, pentru că „nu se știe 
cum se schimbă politica...”.

O vecină cu care mai schimb din când în 
când o vorbă, două mi se destăinuie că și-a 
trimis fiul la muncă peste hotare săptămâna 
trecută. „Avem, slavă Domnului, de toate, 
aveam cu ce să-l întreținem și pe el, dar ne-
am gândit că mai bine ar fi să plece. Cine știe 
cu ce se termină și pentru noi, moldovenii, 
toată „scărmănătoarea” asta rusească. Să mă 
ierte cei de sus, de la conducere, dar numai 
noi știm cu cât greu l-am crescut, ca să avem 
un sprijin la bătrânețe. Parcă văd cum ni-l 
pun rușii în frunte iarăși pe Dodon cu toată 
banda lui. Măcar o să fiu liniștită că fecio-
ru-meu e într-o țară liberă și trăiește fericit”, 
îmi spune aceasta.

„Las’ că nu e chiar atât de rău. Neamul 
ista al nostru e harnic, pașnic și liniștit și 
nu iubește războiul. E drept că nici armată 
nu prea avem, ca să stăm în fața rușilor, dar 
poate că așa e mai bine. S-ar putea întâmpla 
să ne apere cumva românii și americanii, dar 
un război pe teritoriul nostru e mai rău decât 
o nouă „eliberare” rusească”, afirmă o doam-
nă în troleibuzul plin de lume. Doamna pare 
foarte mulțumită de discursul ei, mai ales 
că vreo câțiva pasageri o susțin în română și 
rusă...

„Soția mea își face bagajele și e gata de 
plecare. A cumpărat două valize mari pe care 
le umple cu ce poate, numai că eu, în ruptul 
capului, nu vreau să plec nicăieri. Chiar dacă 
sunt pensionar, am să rămân aici și, dacă va 
fi nevoie, am să lupt cu arma în mână. Am fă-
cut armata pe timpul Uniunii Sovietice și știu 
că pentru ruși noi, celelalte popoare, așa-zi-
se frățești, suntem în primul rând forță de 
muncă ieftină sau chiar gratuită și „carne de 
tun” în războaie. Dacă le dăm voie să vină iar 
peste noi, aceeași soartă o vor avea copiii și 
nepoții noștri”, susține cu glas tare un bărbat 
pe care îl cunosc încă de la primele mitinguri 
de eliberare națională.

De la afirmații privind data precisă a înce-
perii războiului pe teritoriul nostru până la 
cele mai deocheate declarații gen „tot ameri-
canii sunt de vină”, „am trăit timpuri și mai 
grele”, „să nu fie și mai rău”, „nici cu românii 
n-a fost ușor” ș. a., cam acesta e discursul 
cetățeanului simplu în fața necunoscutului și 
a unor evenimente previzibile.

Nu sunt puțini nici cei care declară că 
neutralitatea nu ne salvează, că trebuia de 
înfăptuit Unirea, dar acesta e un alt subiect 
la care vom reveni. Să vedem și noi ce se mai 
întâmplă...

Gheorghe BÂLICI

Despre 
război și pace

S a l t i m - b a n c

Maia Morgenstern 
s-a născut la 1 mai 
1962, la București. A 
absolvit Institutul de 

Artă Teatrală și Cinematografică 
‚’I.L. Caragiale’’ în 1985, la clasa 
prof. Dem Rădulescu, potrivit site-
ului https://teatrul-evreiesc.com.
ro.

În perioada 1985-1988, a fost actriță 
la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. 
În 1988, a primit o mențiune la Festi-
valul Național de Film de la Costinești, 
pentru rolul Maria, din filmul ‚’Maria 
și marea’’. 

În 1989, a devenit actriță a Teatrului 
Evreiesc de Stat, iar un an mai târziu, 
a Teatrului Național din București. În 
1990, a primit premiul UNITER pentru 
cel mai bun rol feminin – Medeea din 
‚’Trilogia antică’’ și Premiul Național 
‚’Lucia Sturdza Bulandra’’ pentru cea 
mai bună actriță a anului 1990, pentru 
același rol. Tot în 1990 a primit pre-
miul UCIN pentru rolul din filmul ‚’Cei 
care plătesc cu viața’’, iar în 1992 a fost 
răsplătită, la Geneva, cu premiul ‚’Les 
stars de demain’’ (‚’Cea mai bună ac-
triță’’) și Premiul Criticii, pentru rolul 
din filmul ‚’Balanța’’, dar și cu premiul 
AUR (Asociația Umoriștilor Români) 
pentru același rol.

Lola Blau, rolul cel 
mai drag din teatru

Întrebată într-un recent interviu care 
este rolul său cel mai memorabil, Maia 
Morgenstern a răspuns: „Rolul cel mai 
drag, rolul, personajul, spectacolul că-
ruia îi sunt cea mai recunoscătoare este 
spectacolul, rolul, personajul Lola Blau, 
din spectacolul «Astă seară Lola Blau» ” 
(spectacol jucat și pe scena Naționalului 
din Chișinău – n. red.). 

Debutul în cinematografie a fost în 
1983, cu filmul ‚’Prea cald pentru luna 
mai’’ regizat de Maria Callas Dinescu, 
notează site-ul cinemagia.ro. Anul 1993 
i-a adus Maiei Morgenstern premiul re-
vistei „Flacăra” pentru rolul Ioana Ne-
buna din ‚’Cruciada copiilor’’, Premiul 
Național ‚’Lucia Sturdza Bulandra’’ – cea 
mai bună actriță a anului pentru rolul 
Haya, din ‚’Ghetto’’, ‚’Ursul de Argint’’ 
la Festivalul Filmului de la Berlin pen-
tru rolul din filmul ‚’Balanța’’, premiul 
‚’Theatre vivant’’ al Radio France Inter-
national pentru cel mai bun spectacol în 
franceză - ‚’Teatru descompus’’, premiul 
UNITER - cea mai bună actriță a anu-
lui pentru rolul Lola, din spectacolul 
‚’Astă seară: Lola Blau’’, premiul Felix 
(European Film Awards) pentru rolul 
din filmul ‚’Balanța’’.

În 1997, a primit premiul ‚’Irina Ră-
chițeanu Șirianu’’ pentru spectacolul 
‚’Dama cu camelii’’. Anul 2004 i-a adus 
artistei premiul pentru cea mai bună 
actriță la Festivalul Emma, Londra, pen-
tru rolul mamei lui Iisus din „Patimile 
lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson. În 
același an a devenit societar de onoare 
al Teatrului Național din București, iar 
Parlamentul European de la Strasbourg 
a desemnat-o ‚’Actrița și Femeia anului 
2003’’.

Alte distincții importante primite 
sunt ‚’Ordinul Artelor și Literelor în 
grad de Cavaler’’, în Franța (2012) și 
Ordinul Regal ‚’Nihil Sine Deo’’ (2013). 

Maia Morgenstern: „Nu sunt eu”

Dintre piesele în care a jucat pe scena 
Naționalului bucureștean amintim: „Vi-
sul unei nopți de vară” de William Sha-
kespeare, „Amantul” de Harold Pinter”, 
„Vizita bătrânei doamne” de Friedrich 
Dürrenmatt, „Livada de vișini” de A.P. 
Cehov, „Ecaterina cea Mare” de George 
Bernard Shaw, „Burghezul gentilom” 
după J.B.P. Moliere, „Chicago” de Mauri-
ne Dallas Watkins, „Patimile Sfântului 
Tommaso d’Aquino” de Alex Mihai Stoe-
nescu, „Revizorul” de Nicolai Vasilievici 
Gogol, „Omul din La Mancha” de Dale 
Wasserman, „Dama cu camelii” după 
Alexandre Dumas fiul, „Tamerlan cel 
Mare” de Christopher Marlowe, „Patri-
hoții” după Vasile Alecsandri, „Ghetto” 
de Josua Sobol, „Domnișoara Iulia” de 
August Strindberg, „Cruciada copiilor” 
de Lucian Blaga, „Noaptea regilor” de 
William Shakespeare, „O trilogie antică” 
după Euripide și Seneca.

În stagiunea actuală, Maia Morgen-
stern poate fi văzută în spectacolele: «Nu 
sunt eu Maia Morgenstern – o biografie”, 
regia Victor Ioan Frunză (în parteneriat 
cu Teatrul Dramaturgilor Români); „To-
tul se transformă” de Alexandru Popa, 
regia Vlad Zamfirescu; „Cocktail” de 
Aldo Nicolaj, regia Mariana Cămărășan; 
„Tangou final” de Mario Diament.

Urarea preluată de la tatăl ei

În 2020 a publicat volumul «Nu sunt 
eu», conform site-ului www.litera.ro.

Maia Morgenstern este mamă a trei 
copii: Tudor Aaron Istodor (născut în 
1984, actor), Eva Leea Cabiria (născu-
tă în 1999) și Ana Isadora (născută în 
2003). Cu fiul ei, Tudor, a jucat pe sce-
nă în ‚’Șase personaje în căutarea unui 
autor’’, ‚’Pescărușul’’ și ‚’Tangou final’’. 

Este recunoscută oriunde merge, do-
vadă că fanii nu o scapă din ochi nici 

de aniversarea sa. Artista este discretă 
și nu vorbește foarte des despre viața 
privată, mai ales că până acum a divorțat 
de două ori. În prezent, e împreună cu 
primul soț, Claudiu Istodor.

Maia Morgenstern și Claudiu Isto-
dor s-au regăsit după 20 de ani de la 
separare, povestea lor de dragoste des-
fășurându-se în perioada 1983–1999. 
În timpul mariajului a venit pe lume 
și primul copil al Maiei Morgenstern, 
Tudor Aaron Istodor.

Îndrăgita actriță spune că se bucură 
de fiecare mesaj primit de ziua ei și că 
cel mai indicat salut, chiar și pentru zi-
lele noastre, e unul pe care l-a preluat 
de la tatăl ei.

„Tata ne spunea mereu ‘Sănătate și 
voie bună!’ . Cu siguranță nu e cel mai 
filosofic salut, sau mai profund, dar mi 
se pare extrem de actual, fiindcă trăim 
vremuri în care observ încă un număr 
mare de conaționali mohorâți, marcați 
poate prea mult de greutățile vieții. Așa 
că vi-l împrumut și vouă, ca să încercăm 
împreună să ne mai destindem!”, sună 
unul dintre mesajele de suflet transmise 
de actriță prin intermediul impact.ro.

După publicații din România

L a  a n i v e r s a r ă

Foto: (c)  Robert Ghement/ Arhiva istorică Agerpres – Actriţa Maia Morgenstern în piesa de teatru „Astă 
seară: Lola Blau”, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Capitală, 1993
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Zilele Filmului Ucrainean 
la Chișinău au în acest 
an un scop caritabil 

În perioada 3-5 mai, la Chișinău se 
desfășoară Zilele Filmului Ucrainean, 
eveniment aflat la a treia ediție având un 
scop caritabil, de ajutorare a refugiaților 

din Ucraina. În comparație cu filmele proiectate 
în anii trecuți, ce își propuneau promovarea 
culturii ucrainene, în acest an, pe fundalul 
războiului din Ucraina, se mizează și pe 
sensibilizarea publicului. 

Banii adunați în cadrul eveni-
mentului vor constitui un sprijin 
financiar pentru ucrainenii aflați 
la Centrul de ajutorare a refugiați-
lor din Ucraina, situat pe str. Dru-
mul Viilor 38/1 din Chișinău. De 
asemenea, o parte din vânzările 
filmului de aventură „Iobagi fără 
glorie” vor fi redirecționate pentru 
susținerea industriei de film din 
Ucraina pe timp de război. 

„Noi am decis să organizăm 
acest eveniment cu scopul de a 
strânge o sumă de bani care va fi 
donată pentru susținerea refugi-
aților din Ucraina în Moldova”, 

susține președintele Congresului 
Național al Ucrainenilor din Mol-
dova, Dmitri Lecarțev. 

Într-o postare pe Facebook, Le-
carțev vine cu un mesaj încuraja-
tor prin care speră că anul viitor 
evenimentul va fi o sărbătoare a 
victoriei ucrainene.

Patru documentare și un film 
de aventură sunt proiectate în ca-
drul festivalului filmului ucrai-
nean. Toate proiecțiile au la bază 
tema războiului, fiind realizate 
în zonele de conflict din estul 
Ucrainei. 

Directorul organizației de ti-
neret ucrainean din Moldova, 
Roman Rusu, administrator al 
unui centru de refugiați, povesteș-
te că unul dintre autorii filmelor 
prezentate la festival și-a pierdut 
viața în războiul din Ucraina: „Fil-
mele sunt mai mult documenta-
re, create în zonele gri, de război. 
Unul dintre filme, «Mariupolis», a 
fost creat de un regizor lituanian, 
care a fost ucis în luna aprilie a 
acestui an de trupele ruse. A fil-

P R I V I R E A

Sofia Vicoveanca ne vizitase Basara-
bia pentru prima dată în toamna anu-
lui 1988. În cadrul acelui spectacol de 
zile mari din scena Palatului Național, 
țin minte, renumita cântăreață sosită 
de peste Prut rostise o frază care m-a 
impresionat enorm: „Când îl aude la 
radio pe Nicolae Sulac  cântând, tatăl 
meu plânge...”. În acea seară, dar și de-a 

lungul timpului, nu-mi ieșeau din cap 
acele cuvinte.

Scurgându-se de-atunci peste douăzeci 
de ani, pe 12 martie 2011, emisiunea televi-
zată „Dor” la Moldova-1 îl avea ca invitat pe 
regretatul Gheorghe Banariuc – cunoscut 
violonist, compozitor și aranjor de muzică 
populară – cu ocazia jubileului de 60 de 
ani. Povestind despre copilăria petrecută 

la Corjeuții Bricenilor, el își amintea că 
în acea vreme aveau în casă un aparat de 
radio „Rodina-51” care, desigur, „prindea” 
și Bucureștiul. În timpul când asculta cân-
tecele Mariei Lătărețu, tatăl său (din cele 
mărturisite de maestru), cogeamite băr-
bătoi, aflat în fața aparatului, nu-și putea 
opri lacrimile, cu capul sprijinit în palme. 
Micului Ghiță (cum îl numea, pe-atunci, 

satul) îi era peste putință să înțeleagă ce 
se întâmplă în acele momente...

Și m-am gândit numai: ACEI DOI MARI 
INTERPREȚI, care vrăjiseră milioane de 
admiratori, au mai cucerit încă două sufle-
te, ele dovedindu-se a fi de o sensibilitate 
aparte... 

Pahomie BEJENARU

Papa Francisc l-a avertizat pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, 
patriarhul Kirill, să nu devină „băiatul de altar al lui Putin”, a spus 
Suveranul Pontif într-un interviu pentru „Corriere della Sera”.

Papa l-a criticat pe Kirill și pentru că a susținut invadarea Ucrainei. 
„Am vorbit cu el timp de 40 de minute prin Zoom”, a declarat Papa, 
potrivit CNN. „În primele 20 de minute mi-a citit, cu un cartonaș în 
mână, toate justificările războiului”.

„L-am ascultat și i-am spus: nu înțeleg nimic despre asta”, a spus 
Papa. „Frate, nu suntem clerici de stat, nu putem folosi limbajul po-
liticii, ci pe cel al lui Isus. Suntem păstori ai aceluiași popor sfânt al 
lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să căutăm căi de pace, pentru 
a pune capăt războiului”.

Suveranul Pontif i-a spus Patriarhului Kirill al Moscovei că „nu se 
poate transforma în băiatul de altar al lui Putin”.

Papa Francisc a spus că discuția telefonică cu Kirill a avut loc pe 16 
martie și că atât el, cât și Patriarhul au convenit să amâne o întâlnire 
planificată pe 14 iunie la Ierusalim.

Întrebat dacă ar putea fi patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe 
Ruse, omul care îl poate convinge pe liderul de la Kremlin să deschidă 
ușa dialogului, suveranul pontif a negat.

Totodată, Biserica Ortodoxă Rusă l-a atacat miercuri pe Papa 
Francisc, după ce mai devreme în cursul zilei a criticat și Uniunea 
Europeană, afirmând că suveranul pontif a folosit „tonul greșit” când 
l-a îndemnat pe patriarhul Kirill să nu devină „băiatul de altar al lui 
Putin”, relatează Reuters, citat de rfi.ro.

Suveranul pontif a declarat într-un interviu publicat marți de co-
tidianul italian „Corriera della Sera” că patriarhul Kirill al Bisericii 
Ortodoxe Ruse, care a sprijinit războiul cu toată tăria, „nu poate deveni 
băiatul de altar al lui Putin”.

Biserica Ortodoxă a Rusiei a precizat că asemenea comentarii din 
partea lui Francisc ar dăuna dialogului dintre cele două biserici, po-
trivit Hotnews.

Este regretabil că, la o lună și jumătate după o discuție directă 
între Papa Francisc și Kirill, patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, 
suveranul pontif a adoptat un asemenea ton, a transmis Biserica 
Ortodoxă Rusă.

„Papa Francisc a ales un ton greșit pentru a relata conținutul acestei 
conversații”, a declarat miercuri Patriarhia Moscovei, fără a menționa 
explicit sintagma cu „băiatul de altar”.

„Este puțin probabil ca asemenea afirmații să contribuie la sta-
bilirea unui dialog constructiv între Biserica Romano-Catolică și 
cea Ortodoxă, deosebit de necesar în momentul de față”, a subliniat 
Biserica Ortodoxă Rusă.

mat când s-a început războiul în 
Donbas și s-a întors în Mariupol, 
când a început războiul actual, 
fiind ucis tot acolo”. 

„Pelicula «Pământul este albas-
tru ca o portocală» relevă istoria 
unei familii pe timp de război și 
a unui oraș pustiu. Ana, o mamă 
singură cu patru copii, locuiește 
într-un oraș de primă linie din 
Donbas, în anul 2014, când regi-
unea a fost ocupată de separatiștii 
pro-ruși. Geamuri sparte, străzi 
pustii, militari cu tancuri – este 
imaginea dezolantă proiectată pe 
ecran. Activități cotidiene pe fun-
dalul unui război. E un subiect ce 
te cutremură”, a fost aprecierea 
unuia dintre spectatori. 

„Un film foarte straniu, pro-
babil. Pe de o parte, e foarte ase-
mănător cu ce trăim noi, ca viață 
obișnuită, ca evenimente, într-o 
familie obișnuită, dar, pe de altă 
parte, contextual, fundalul este 
unul ce te cutremură. Nu te lasă 
indiferent.”

Alte trei filme proiectate sunt: 
„Bunicii Cernobîlului”, „Vatra vie” 
și lungmetrajul de aventură „Io-
bagi fără glorie”. 

Zilele cinematografiei ucrai-
nene în Moldova sunt organizate 
de Congresul național al ucraine-
nilor din Moldova și Asociația ti-
neretului ucrainean din Moldova, 
sub egida Ambasadei Ucrainei în 
Moldova și cu sprijinul activ al 
USAID și al Ambasadei Suediei 
în Moldova.

Victoria CERNEA

Papa i-a spus lui 
Kirill să nu fie 
„băiatul de altar 
al lui Putin”, iar BO 
Rusă l-a avertizat 
pe Papa Francisc 
să aibă grijă la ton

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

Cele două maluri...
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Ouă sau iaurt, legume sau chipsuri? Luăm 
decizii legate de ce anume să mâncăm în 
fiecare zi, dar alegerile ar putea să nu ne 
aparțină întru totul.

Ai pofte alimentare? 

r.m.

O cercetare a New University 
din Pittsburgh arată pentru pri-
ma dată că microorganismele din 
tractul digestiv al animalelor le 
influențează alegerile alimentare, 
producând substanțe care declan-
șează pofte pentru diferite tipuri 
de mâncare.

„Cu toții avem anumite pre-
ferințe câteodată – de exemplu, 
simțim că am dori să mâncăm o 
salată sau că avem neapărat ne-
voie de carne”, spune profesorul 
Kevin Kohl. Cercetarea noastră 
arată că animalele cu microbio-
muri diferite aleg diferite tipuri 
de diete. Pentru a explora aceas-

tă ipoteză, unui număr de 30 de 
șoareci fără microbiom intestinal 
i s-a administrat un cocktail de 
microorganisme de la trei specii 
de rozătoare sălbatice cu diete 
foarte diferite.

Grupul de oameni de știință a 
constatat că șoarecii din fiecare 
grup au ales alimente bogate în 
nutrienți diferiți, ceea ce arată că 
microbiomul le-a modificat dieta 
preferată.

Tractul digestiv și creierul se 
află într-o continuă comunica-
re, anumite molecule acționând 
ca mesageri. În urma digestiei, 
acestea transmit semnalul că s-a 
consumat suficientă mâncare sau 
că este nevoie de anumiți nutri-
enți. Însă microorganismele de la 

nivel digestiv pot produce mole-
cule asemănătoare, perturbând 
comunicarea obișnuită cu scopul 
de a obține beneficii directe.

Triptofanul este un exemplu fa-
miliar pentru oricine a avut nevoie 
de odihnă după o masă la care a 
mâncat curcan. Acest aminoacid 
esențial din carnea de curcan 
ajunge la creier și este transfor-
mat în serotonină, un mesager 
implicat în senzația de sațietate. 
În cele din urmă molecula este 
convertită la melatonină, ceea ce 
declanșează starea de somnolență.

Studiul de față arată că șoare-
cii cu microbiomuri diferite au 
niveluri diferite de triptofan în 
sânge, iar cei cu niveluri crescute 
au mai multe bacterii intestinale 
capabile să producă molecula. 
Este foarte posibil să existe o 
mulțime de semnale transmise 
cu ajutorul multor altor mesageri 
care influențează comportamentul 
alimentar de zi cu zi.

S Ă N Ă T A T E

Substanțele chimice existente inclusiv 
în ustensilele din bucătărie cresc riscul 
de diabet al femeilor de vârstă mijlocie, 
consideră cercetătorii.

Expunerea la concentrații ridicate de 
PFA, substanțe chimice prezente aproape 
pretutindeni în mediul înconjurător, crește 
riscul de diabet zaharat în rândul populați-
ei femeilor de vârstă mijlocie, potrivit unei 
noi cercetări. Reducerea expunerii la PFA 
ar putea reprezenta un instrument util în 
combaterea diabetului, o cauză importantă 
de deces în statele dezvoltate.

Pentru cercetare, oamenii de știință au 
folosit un subset de participanți de sex 
feminin de vârstă mijlocie dintr-un stu-
diu longitudinal care a analizat sănătatea 
femeilor din SUA. La momentul inițial, 
subsetul a inclus aproape 1.300 de femei 
cu vârsta cuprinsă între 45-56 de ani. Cer-
cetătorii au analizat concentrația serică 
a 11 tipuri diferite de PFA la femeile din 
studiu, între anii 1999 și 2000, iar ulterior 
au comparat nivelurile acestor concentra-
ții între femeile care au dezvoltat diabet 
zaharat și cele care nu au dezvoltat, la 
16 ani distanță. Descoperirile au arătat 

că femeile cu diabet au avut concentrații 
serice mai mari pentru cinci tipuri de PFA, 
comparativ cu persoanele fără diabet.

Cercetătorii speră ca rezultatele să in-
spire și alți oameni de știință să efectueze 
studii similare, cu cohorte mai mari de 
subiecți, care să confirme și să extindă 
rezultatele. O confirmare a rezultatelor 
ar putea obliga autoritățile să modifice 
măsurile de sănătate publică, pentru a 
reduce nivelul compușilor PFA din apa 
potabilă și din produsele de consum. Con-
form estimărilor, reducerea nivelurilor de 
PFA ar putea reduce numărul cazurilor de 
diabet zaharat diagnosticate anual de la 
1,5 milioane la puțin peste 1,1 milioane.

Substanțele PFA constituie o preocu-
pare de sănătate publică, deoarece sunt 
foarte prezente în mediul înconjurător și 
în corpul uman. În prezent, compușii PFA 
sunt utilizați pe scară largă în aplicațiile 
industriale și de consum, fiind imposibilă 
evitarea acestora în viața de zi cu zi. Per-
soanele care locuiesc în apropierea unor 
fabrici sau a unor baze militare sunt adesea 
mai expuse la compuși PFA.

News Medical

Substanțele chimice 
cresc riscul de diabet 

Microorganismele din intestin ar putea fi răspunzătoare de acest fenomen

Sunt necesare mai multe studii 
până să se ajungă la ideea de a nu 
avea încredere în poftele alimen-
tare. Cercetarea interacțiunilor 

microbiomului cu restul organis-
mului oferă numeroase informații, 
însă este încă la început de drum.

romedic.ro

Cercetătorii au studiat de-a lungul tim-
pului importanța nutrienților în reglarea 
bolilor, prin efectele pe care le pot avea 
asupra metabolismului. Anumite combina-
ții de nutrienți îmbunătățesc răspunsurile 
celulare și promovează longevitatea.

Un studiu recent publicat în revista 
„Cell”, demonstrează legătura dintre creș-
tere, longevitate și căile metabolice pe 
care acestea le implică.

Dieta bogată în aminoacizi (proveniți 
din proteine) susține creșterea organismu-
lui. Metionina îmbunătățește semnaliza-
rea hormonului de creștere (eng. Growth 
hormone – GH) și a factorului de creștere 
asemănător insulinei (IGF-1). Pe de altă 
parte, acești hormoni răspund pozitiv la 
semnalele pro-îmbătrânire. Studiul con-
stată însă faptul că mutațiile de la nivelul 
receptorilor acestor hormoni, cu scăderea 
plasmatică a acestora, extind viața cu până 
la 35%-40%.

Reducerea nivelului de IGF-1 circulant 
și al insulinei ar putea duce la o prelun-
gire a longevității. Șoarecii cu mutații în 
substratul receptorului insulinei, trăiesc 
și cu 30% mai mult, mutațiile scăzând 
acțiunea anabolizantă a hormonilor de 
creștere. Longevitatea este asociată cu 
întârzierea proceselor de creștere.

Metabolismul glucidic este, de aseme-

nea, implicat în îmbătrânire, glucoza fiind 
un accelerator al acestui proces. Cercetă-
torii au observat cum întreruperea unei 
căi de metabolizare a glucozei duce la o 
creștere cu 30% a duratei medii de viață 
și la scăderea incidenței cardiomiopatiei 
la animalele de laborator.

Restricța calorică este totodată benefi-
că. Perioadele de post ce implică restricții 
alimentare pe perioade limitate de timp 
susțin de asemenea reducerea greutății și a 
factorilor asociați bolilor cardiovasculare, 
dar și creșterea sensibilității la insulină, 
scăzând riscul de a dezvolta diabet.

Asocierea zilnică a perioadelor mai 
lungi de post care implică săritul peste 
micul dejun implică însă rate crescute 
de mortalitate, conform cercetătorilor.

În concluzie, o dietă cu niveluri scăzu-
te, dar suficiente de proteine, o cantitate 
crescută de legume, cu un aport mic de 
metionină și alți aminoacizi, fără a sări 
peste micul dejun și perioade scurte de 
post, previne îmbătrânirea. Această re-
comandare nu se aplică persoanelor cu 
vârsta peste 65 ani din studiu, unde nu se 
mai observă beneficiile dietei. Un stil de 
viață echilibrat susține corpul uman și îl 
menține în formă, prevenind dereglările 
metabolice.

News Medical

Cum influențează 
dieta longevitatea
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Teodora-
Luminița 
Hîncu, 
medaliată 
cu bronz 
la Mondiale

Halterofila Teodora-Lumini-
ța Hîncu a cucerit trei medalii de 
bronz la Campionatele Mondiale 
pentru juniori ce se desfășoară în 
perioada 2-10 mai a.c. la Herakli-
on (Grecia). Ea a evoluat în cate-
goria de greutate de 45 kg, urcând 
pe treapta a treia a podiumului de 
premiere atât la stilurile smuls (cu 
rezultatul de 67 kg) și aruncat (82 
kg), cât și la total (149 kg). Cam-
pioană la general a devenit atleta 
din India, Sharad Garud Harshada 
(70 kg+83 kg=153 kg), titlul de vi-
cecampioană revenind turcoaicei 
Cansu Bektas (65 kg+85 kg=150 
kg). De remarcat că la Mondiale 
medaliile sunt acordate pentru 
fiecare stil în parte, spre deosebire 
de Jocurile Olimpice, unde este 
oferită doar o singură distincție, 
la total.

O nouă 
victorie 
pentru 
Alexandr 
Romanov

Luptătorul de Ultimate Figh-
ting Championship, Alexandr Ro-
manov, a obținut pe 1 mai 2022 o 
nouă victorie (a 16-a din carieră 
și a 5-a în UFC) la turneul „UFC 
Vegas 53”. De această dată el s-a 
impus în fața concurentului din 
SUA, Chase Sherman. Sportivul 
originar din Comrat, supranumit 
în mediul artelor marțiale mixte 
(MMA) „King Kong”, a câștigat în 
prima rundă (înainte de expirarea 
timpului regulamentar), grație câ-
torva procedee împrumutate din 
stilul luptelor libere, care i-au per-
mis să-și treacă adversarul la sol 
și să-i imobilizeze brațul (Keylo-
ck). Ținem să subliniem faptul 
că Alexandr Romanov a practicat 
luptele libere și rămâne neînvins 
în octagon.

Tinerii 
tenismeni 
din Moldova, 
la înălțime

Patru medalii, dintre care trei 
de cea mai înaltă probă, au cucerit 
tinerii tenismeni din R. Moldova 
în cadrul Trofeului TC Tomești, 
care s-a desfășurat în perioada 
25-29 aprilie curent la Iași (Ro-
mânia). Astfel, Daniel Țurcan 
(reprezintă AS Club Politehnica 
București) și-a adjudecat trofeul 
principal în categoria U-14, învin-
gându-l în finală cu 6-1, 6-0 pe 
compatriotul său Kirill Dolința, 
care evoluează pentru ACS Nitech 
București. În categoria U-12, de 
medalia de aur s-au învrednicit 
conaționalii noștri Nicolai Flo-
rinta de la Clubul Sportiv AS Po-
litehnica București (în concursul 
masculin) și Andreea Stratan de 
la Clubul Sportiv Vergilius Iași 
(la feminin). 

Partida sa inaugurală la acest 
turneu, ce a avut loc în incinta 
Arenei Armeeț, sportivul nostru a 
susținut-o în compania francezu-
lui Daikii Bouba (26 de ani), care 
are în palmaresul său distincția de 
argint la European Open Oberwart 
2020. 

Debut spinos

Adversarul începu lupta plin de 
hotărâre, spiritul lui de inițiativă 
fiind în scurt timp răsplătit prin 
două avertismente (shido) acor-
date lui Vieru de arbitrul central 
după doar un minut și jumătate 

de desfășurare a „ostilităților”. 
Încă o asemenea penalizare – și 
conturile ar fi fost încheiate pen-
tru conaționalul nostru la aceste 
întreceri; o asemenea derulare a 
evenimentelor desigur ar fi deve-
nit pentru el o adevărată catas-
trofă. Spre meritul lui, Denis își 
păstră sângele rece și limpezimea 
minții – o veritabilă demonstrație 
de caracter într-o situație ca pe 
muchie de cuțit. Astfel, el nu se 
avântă orbește înainte, lăsându-l 
pe atletul din hexagon să freamă-
te neliniștit și chiar nerăbdător 
la gândul nesperatei victorii ce a 
început vag să se contureze. Iar cu 
un minut înainte de expirarea tim-
pului regulamentar, chișinăuianul 
a realizat un procedeu de waza-ari 
(priză cu ambele brațe la reverul 
adversarului, cu aruncare). Odată 

francezul fiind culcat pe tatami, 
atletul nostru și-a continuat ac-
țiunile ofensive, „torturându-l” 
în ne-waza (lupta la sol) și nelă-
sându-i nici cea mai mică șansă 
de a reveni, scor final 1-0.

În optimi de finală, Denis Vieru 
a trecut fără mari dificultăți de 
croatul Robert Klacar (22 de ani), 
în 2020 vicecampion european 
Under-23; și-a adjudecat victoria 
iarăși prin waza-ari, de data aceas-
ta printr-un procedeu de arunca-
re peste șold, cu priză la o mână. 
În sferturi compatriotul nostru 
dădu piept cu tânărul ucrainean 
de 18 ani, Yevhen Honcearko, anul 
precedent medaliat cu bronz la 
Mondialele și la Europenele de 
juniori, precum și la Grand Slam 
Baku. În timpul suplimentar (Gol-
den Score), oponentul avea două 
penalizări și căuta cu înfrigurare 
soluții pentru a se impune, deju-
cate cu mult calm și măiestrie de 
discipolul lui Valeriu Duminică, 
antrenorul selecționatei Moldovei. 
Iar în al treilea minut adăugat, 
Vieru îl fixă pe ucrainean cu omo-

plații pe tatami, câștigând prin 
ippon (kami-shiho-gatame, pro-
cedeu din tehnica de imobilizare 
osae-waza). 

Arbitraj tendențios

Însă arbitrajul cât se poate de 
tendențios față de prestația lui 
Denis Vieru, aflat în prezent pe 
prima poziție în ierarhia mondi-
ală, continuă și în următoarele 
meciuri. În semifinale, moldo-
veanul se confruntă cu redutabilul 
spaniol Alberto Gaitero Martín 
(25 de ani), anul trecut medaliat 
cu bronz la Europenele de la Lisa-
bona (Portugalia) și câștigător al 
trofeului principal la Grand Slam 
Tel Aviv (Israel). Deja în primul 
minut al disputei de pe tatami, De-
nis a fost penalizat cu două shido 

Judocanul moldovean Denis Vieru (26 
de ani) a cucerit medalia de bronz la 
Campionatele Europene, desfășurate în 
perioada 29 aprilie – 1 mai curent la Sofia 

(Bulgaria). El a evoluat în limitele categoriei de 
până la 66 de kilograme, intrând în luptă chiar în 
prima zi de concurs. 

supte din deget de arbitru, apoi 
urmă și al treilea avertisment, iar 
partida se încheie fără să înceapă 
cu adevărat, cu scorul de 0-0 în 
„favoarea” ibericului, înainte de 
expirarea timpului regulamentar.     

Urmă lupta pentru medalia de 
bronz, în cadrul căreia judocanul 
nostru a avut de înfruntat nu doar 
rezistența sportivului din Israel, 
Baruch Shmailov (27 de ani, nu-
mărul 10 al ratingului mondial), 
ci și a arbitrului din Austria. De 
remarcat că în istoria duelurilor 
între acești doi judoka, scorul era 

de 3-2 în favoarea israelianului, 
care recent (în februarie a.c.) a 
câștigat trofeul suprem la Grand 
Slam Tel Aviv. 

Timp de 1 minut și 30 de se-
cunde, Vieru este activ în atac, în 
același timp stopând cu abilitate 
intențiile ofensive ale concurentu-
lui la distincția europeană; după 
care e avertizat cu shido, iarăși pe 
nedrept, după o dejucare a încer-
cării lui Shmailov de a-l arunca 
peste șold. Iar cu un minut îna-
inte de expirarea timpului regu-
lamentar, arbitrul i-a acordat cu 
prea mare ușurință al doilea shido 
(chipurile pentru eschivare de la 
luptă), când sportivul nostru a evi-
tat cu abilitate o piedică (secerare) 
întreprinsă de rival. Un al treilea 
cartonaș galben devenea iminent, 
având drept consecință pierderea 

în mod automat a meciului. 

Depășirea

Pelicula filmului de coșmar 
iată că revenea cu o implacabi-
litate pe cât de iritantă, pe atât 
de dezolantă pentru suporterii 
noștri; nu însă și pentru Denis, 
care demonstră – cum a făcut-o 
de nenumărate ori de-a lungul 
carierei sale – calități de mare 
performer, concentrându-și la 
maximum forțele și intențiile. Nici 
gând să se împace cu perspectiva 
unei înfrângeri ce venea asupra-i 
ca un tăvălug. Îl privi în față pe 
referee cu o ironie nedisimulată, 
fără însă să schițeze vreun gest 
de revoltă sau impolitețe, lucru 
pentru care ar fi fost taxat pe dată. 
După fluierul de reluare a partidei, 
evenimentele s-au perindat cu o 
repeziciune ce face din judo un 
sport atât de spectaculos și extrem 
de dinamic. Atletul din Israel rea-
liză o priză la mijlocul lui Vieru și 
îl ridică în aer – cu intenția unei 
aruncări sau măcar a unei trageri 
de timp după ce s-ar fi văzut cu 
lupta transferată la sol. Cât ai 
clipi din ochi, urmă un procedeu 
de ippon, de o execuție tehnică 
impecabilă, ce îl dezechilibră pe 
Shmailov și-l proiectă cu spatele 
pe tatami: Victorie muncită și tre-
cută prin grele încercări – semnul 
distinct al stilului lui Denis Vieru, 
care și de această dată nu a rămas 
fără medalie la o competiție de 
prim rang!

Distincția de aur în această 
categorie i-a revenit judocanului 
din Ucraina, Bogdan Iadov (25 
de ani), aflat la primul lui titlu 
continental. Este de menționat 
că în acest an el și-a completat 
palmaresul cu două medalii de 
bronz cucerite la Grand Prix 
Portugal (28 ianuarie) și Grand 
Slam Tel Aviv (17 februarie). În 
clasamentul general la Sofia s-au 
impus sportivii din Franța (trei 
distincții de aur, două de argint 
și trei de bronz), podiumul eu-
ropean fiind completat de Țările 
de Jos (2-2-1) și Georgia (2-0-2). 
La competiții au participat 361 
de judocani (207 bărbați și 154 
de femei) din 40 de țări. Dele-
gația Moldovei s-a prezentat cu 
10 sportivi (opt bărbați și două 
femei).

Iulian BOGATU

Denis Vieru s-a învrednicit de 
„bronz” la Europenele de judo

Denis Vieru, pe podiumul european (primul din dreapta) 
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De la stânga la dreapta: Valeriu Duminică (antrenor)
, Denis Vieru și Andrei Golban (președintele FJM)
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
06.05 „12 scaune” de Ilf și Petrov, ora 18.00.
07.05 „Hamlet în sos picant” de Aldo Nicolaj, ora 18.00.
08.05; 12.05 „Frunze de dor”, după Ion Druță, ora 18.00.
09.05 „Requiem pentru Bucea”/ „Реквієм за Бучею”, poeme de război ale 

poeților din Ucraina, România și Republica Moldova, ora 18.00.
10.05 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
11.05 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
07.05 „Regele Lear” de William Shakespeare, ora 18.30.
08.05 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.

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
07 – 08.05 „Parfumierul” de Patrick Suskind, ora 19.00.
11.05 „ZACS”, ora 19.00.
14 – 15.05 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
08.05 „Traviata”, operă în patru acte, de Giuseppe Verdi, ora 17.00. 
15.05 „Turandot”, operă în trei acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.

Teatrul „Luceafărul”
07.05 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
08.05 „A patra dimensiune” de Luigi Lunari, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
08.05 „Se caută un prieten” de Ion Diviza, ora 11.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
07.05 „Ziua de naștere a Motanului Leopold” de A. Hait, ora 11.00.
08.05 „Unde-i hipopotamul?” de V. Livșiț, ora 11.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
06.05 Filarmonica Națională împreună cu Institutul Național de Neurolo-

gie și Neurochirurgie vă invită la un Concert-Ședință din cadrul Proiectului 
Terapia prin Muzică. Programul selectat conține adevărate capodopere ale 
muzicii clasice universale. Solistă – soprana Tatiana Costiuc, la pupitrul 
dirijoral maestrul Mihail Agafița, ora 18.30.

Sala cu Orgă 
07.05 „Piatra a fost răsturnată”, o seară muzicală dedicată sărbătorii de 

Paști. În program: Povestea Învierii. Orchestra de Cameră. Intrare liberă, 
ora 18.00. 

12.05 De Ziua Europei. Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor Cris-
tian Florea, soliști – Oxana Corjos, pian, și Petru Pane, clarinet /România/, 
prezintă: J. Sibelius, G. Enescu, S. Toduță, R. Schumann, V. Iușceanu, E. 
Elgar; A. Copland, B. Bartók, A. Chelărescu. Intrare liberă, ora 16.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chisinau.md .

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

C a r u l  c u  b a n c u r i

Scrisoare pentru Moș Crăciun. 
Bulă îi spune învățătoarei: 

– Doamna învățătoare, îmi 
scrieți și mie o scrisoare pentru 

Moș Crăciun? 
– Bulă, de ce nu o scrii tu? 
– Dacă o scriu eu, Moșul îmi 

va aduce un caiet de caligrafie…

***
Doi purici, de Crăciun: 
– Tu ce vrei să-ți aducă Moșul? 
– Un câine numai al meu!
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Nu este ușor să fii în 
centrul atenției. Din păca-
te, ajungi destul de des în 
această postură, fără intenția 
ta. În acest fel, înveți să îți 
accepți vulnerabilitățile. Este 
important să faci pace cu ele 
pentru a putea să trăiești o 
viață din plin. Atunci când 
cerințele celor din jur devin 
exagerate, exprimă-ți punc-
tul de vedere în acest sens.

Ești o persoană directă 
și plină de umor. Aceste 
două calități te ajută să 
fii sincer apreciat de că-
tre colegii de la birou, dar 
mai ales de partenerul de 
viață. Firea degajată îi face 
pe cei din jur să se simtă 
în siguranță. Atunci când 
este nevoie să faci alegeri, 
ghidează-te în funcție de 
priorități. 

Atunci când vine vorba de 
relațiile importante din viața 
ta, continui să rămâi o fire 
dedicată. Tot nu reușești să 
fii mai organizat cu timpul 
pentru propria persoană. Îți 
dorești să faci mai multe lu-
cruri pentru sine, dar mereu 
există loc de compromis în 
acest sens. Intriga care te ur-
mărește în plan profesional 
te irită destul de mult.

Oferi dovezi de afecțiune 
doar în plan social pentru 
că sentimentele tale se simt 
protejate în spatele acestei 
„copertine”. Nu știi să alegi 
cuvintele cele mai potrivite 
pentru a exprima cu adevă-
rat ceea ce gândești. Venus 
va fi destul de agitat în zi-
lele următoare și va reuși 
să te scoată din zona de 
confort.

Este important pentru 
starea ta emoțională ca tot 
ceea ce gândești să fie ex-
pus într-o manieră cât mai 
autentică. Având în sfera 
energetică planetele Saturn 
și Jupiter, zilele următoare 
vor fi caracterizate de aven-
tură și riscuri. Încearcă să te 
pui pe primul loc și învață 
că tu ești cel mai important 
în viața ta.

În plan profesional, este 
posibil să fii mult prea grăbit 
în inițiative și să faci lucru-
rile într-o manieră dezor-
ganizată. Nesiguranța de 
sine implică o stare de spi-
rit îndoielnică și anxioasă, 
iar tu le găsești constant la 
tine. Aceste zile pe care le-ai 
petrecut mai aproape de cei 
dragi te-au pus față în față 
cu realitatea ta interioară.

Ești foarte încrezător în 
viitorul tău profesional și 
ești convins de ceea ce îți 
dorești. Mai mult decât atât, 
această dispoziție pozitivă 
pe care o resimți pe par-
cursul săptămânii te ajută 
foarte mult în tot ceea ce 
întreprinzi. A vorbi pentru 
sine a devenit necesar în 
noul anturaj din care faci 
parte.

Atunci când te afli în 
mijlocul unor situații ten-
sionate, ai nevoie de mai 
multe informații pentru a 
reuși să găsești rezolvarea 
cea mai rapidă. O să ai parte 
de multe lucruri surprin-
zătoare și care vor aduce 
energie pozitivă în viața 
ta. Astrele nu se dezmint 
atunci când vine vorba de 
oportunități de dezvoltare.

Prezența lui Pluto în zo-
dia ta are o influență evidentă 
asupra lucidității cu care alegi 
să te raportezi la tot ceea ce 
trăiești. Se pare că ești tot mai 
ancorat într-o stare de spirit 
anxioasă și nu mai găsești 
ieșirea din labirint. Prezen-
ța celor dragi în viața ta va fi 
definitorie pentru modul în 
care vei reuși să treci peste 
această perioadă sumbră.

Anumite evenimente care 
au loc îți dau tot mai multe 
indicii că ceea ce trăiești nu 
este tocmai autentic. Oa-
menii din jur se raportează 
într-un mod total diferit 
la tine față de ceea ce tu ai 
nevoie. Nimic nu pare să fie 
de interes pentru tine atunci 
când starea interioară îți cere 
atenția. Aceste zile aduc mai 
multă conexiune emoțională.

Nu este cazul să iei de-
cizii pe fugă deoarece nu 
ai nimic de pierdut dacă 
adopți o atitudine mai cal-
culată. În plan profesional, 
este important să îți menții 
motivația la cote maxime. 
Dacă comportamentul anu-
mitor persoane este deran-
jant pentru tine, trebuie să 
reflectezi ce parte din tine 
activează de fapt.

Știi că nimic nu este în-
tâmplător. Acest fapt este 
cel care te ține atât de bine 
ancorat emoțional. Nu ai in-
tenția de a grăbi lucruri care 
nu trebuie să se întâmple 
acum. Atunci când vorbești 
din suflet, cei din jur nu au 
cum să nu constate acest 
lucru. Păcat însă că o faci 
mult prea rar și din motive 
pe care doar tu le cunoști.

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

Și așa, cu o falcă în cer și alta 
în pământ, a plecat la casa Lo-
redanei. După ce i-a aruncat cu 
nemiluita vorbe de ocară, l-a luat 
la rost și pe soțul acesteia. Furtuna 
se dezlănțuise. 

Părinții lui Gicu și soțul 
Loredanei fac scandal

Înfuriat, bărbatul încornorat a 
tăbărât cu pumnii asupra soției, 
iar a doua zi a plecat la judecătorie 
și a depus cerere de divorț. Din 
acea zi Gicu nu a mai avut liniște 
în casa părintească. După o ju-
mătate de an a plecat la Chișinău 
ca să le dea de înțeles părinților 
că relația dintre el și amantă s-a 
sfârșit.

În realitate însă, dragostea lor 
se țesea cu aceeași pasiune care îi 
făcea fericiți. În pofida faptului că 
mama lui Gicu continua s-o târâie 

prin noroi pe Loredana prin tot 
orășelul, cei doi se întâlneau la 
Chișinău, topindu-se în îmbrăți-
șări fierbinți, pline de tandrețe. 
Așa au pus floare lângă floare în 
coroana iubirii lor până și după 
ce li s-a născut copilul. 

Iar când Gicu a adunat bani 
suficienți pentru a cumpăra un 
apartament, puțin i-a păsat de ce 
vor spune părinții. În ziua când s-a 
pronunțat divorțul dintre Loreda-
na și Marcel, el avea deja cheile de 
la un mic apartament din sectorul 
Buiucani. Peste o săptămână și-a 
luat sufletele dragi la Chișinău. 
Peste câteva luni și-a înregistrat 
căsătoria cu iubirea vieții lui. 

Pentru mama lui Gicu aceasta 
a fost o altă lovitură. „N-aș fi cre-
zut niciodată că fiul meu deștept, 
frumos ca un brad, îmi va face una 
ca asta! Am nădăjduit că o va lăsa, 
dar uite că nu poate fără ea. Nu-i 
lucru curat aici. Pun mâna în foc 
că i-a făcut farmece, nebuna!”, a 
țipat femeia și a căzut fără cunoș-
tință pe podea. 

Când și-a revenit, medicul de la 
ambulanță îi măsura pulsul. Câ-
teva zile la rând, a întors situația 
pe toate fețele, dar nu se putea 
împăca cu realitatea. Era supărată 
foc. Refuza discuțiile cu fiul. Între 
ei se crease o prăpastie.                           

Amantul Loredanei și războiul soacrei (II)

Războiul s-a încheiat, 
pacea a triumfat

Aproape cinci ani au durat rela-
țiile tensionate dintre mamă și fiu. 
Nervii femeii erau mereu întinși. 
În cele din urmă, a venit și ziua 
împăcării. Gicu a fost suficient 
de convingător în ceea ce ținea 
de viitorul lui, dar s-o accepte pe 
noră, soacra încă nu era gata. 

Fiul în mai multe rânduri i-o 
descria pe soție în cele mai calde 
culori, ea însă nici nu voia să audă. 
Mereu îi repeta una și aceeași: „Tu 
cu Ionel puteți să veniți când do-
riți acasă, dar ea n-are ce căuta în 
ograda mea!” 

În vara de după primul an de 
școală, Ionel, născut din mare 
dragoste, a stat toată vacanța la 
bunici. Nici Gicu, nici Loredana 
nu știu ce-o fi vorbit el cu bunica, 
dar au intuit că anume nepotul a 
fost cel care a făcut-o să le scrie 
următoarea scrisoare: 

„Dragii mei! Îmi pare rău că 
v-am pricinuit atâta necaz. Acum, 
când privesc lucrurile la rece, cre-
deți-mă că mi-e rușine de ce am 
făcut. Te rog, noră dragă, să mă 
ierți! Crede-mă, îmi pare foarte 
rău. N-aș vrea niciodată să-ți 
amintești de vorbele rele pe care 
ți le-am aruncat cu nerușinare. Ui-
tă-le, te rog! Doamne! Ce proastă 
am mai fost, când voiam să vă des-
part. Dacă nu erai tu, cine mi-ar fi 
adus această minune de nepoțel! 
Iartă-mă, Loredana, iartă-mă...”.

Scrisoarea a ajuns la ei într-o zi 
de joi. Nora nu știa ce să creadă. 
Surpriză. Era șocată. Nu se aștep-
ta. A mai citit o dată scrisoarea, 
după care corpul i s-a mai relaxat. 
Privirea ei uluită se muta când 
la Gicu, când la scrisoare. El îi 
răspundea cu zâmbetul lui extra-
ordinar. „Ai pregătit-o tu pentru 
acest moment?”, l-a întrebat după 
minute lungi de tăcere. „Normal 
că nu. Deja încetasem s-o mai 

conving să te accepte. Cred că 
fiul nostru a adus-o la cunoștin-
ța adevărului”, i-a răspuns și s-a 
repezit spre ea și a îmbrățișat-o, 
i-a mângâiat ușurel obrajii, apoi 
a sărutat-o cu pasiune. 

Când sărutul a luat sfârșit au 
început să râdă amândoi. Râdeau 
de se cutremurau pereții. Au râs 
fericiți și au tot vorbit așa, lipiți 
unul de altul, uitând și de cină și 
de ora de somn... 

În duminica ce a urmat, nora 
a pășit pentru prima dată în casa 
mamei-soacre. S-au îmbrățișat, au 
plâns și au râs împreună.

Sunt 11 ani de atunci. Din acea 
zi memorabilă de duminică, care 
este marcată în familie ca Zi a 
Păcii,  mama-soacră a hotărât 
ca regretele și rușinea să nu mai 
facă parte din viața ei. De la o 
zi la alta, s-a atașat de noră cu 
toată dragostea. O respectă și o 
iubește, la fel cum își iubește fiul 
și nepotul. 

Nina NECULCE
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Venea primăvara și Gicu era dispus să-
și anunțe părinții că se căsătorește 
cu Loredana. Dar n-a reușit bine să 
deschidă gura că maică-sa l-a și luat la 

trei parale: „Nici nu vreau să aud! Ne faci de râsul 
lumii! Ți-o fi făcut vreo vrajă nebuna! Potolește-
te, mă rog, că nici nu ne răspundem cu tine, dacă 
te însori cu ea. Ce, puține fete tinere și frumoase 
sunt pe lume?!...” 
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Misterul anulat

A G R I C O L A

Creșterea roșiilor devine problematică 
dacă nu sunt respectate câteva reguli 
importante. Începând de la alegerea 
locului și pregătirea acestuia până la 

plantare și continuând cu respectarea distanțelor 
de plantare, toate acestea sunt foarte importante 
pentru o cultură sănătoasă ce vă va putea oferi 
recolte bune.

Plantarea răsadului de roșii. 
5 sfaturi importante

Locul potrivit pentru 
plantarea roșiilor

Locul potrivit pentru cultivarea 
roșiilor este determinat din toam-
nă. Acesta ar trebui să fie însorit și 
bine protejat de vânt. În plus, este 
important să nu existe ape sub-
terane apropiate în această zonă.

Luați în calcul și ce plante creș-
teau în acest loc. Cei mai buni pre-
mergători ai roșiilor sunt varza, 
castraveții, ceapa, leguminoasele 
și verdețurile. Dar după cartofi, 
physalis, ardei și vinete, nu ar tre-
bui să plantați roșii, deoarece pot 
fi afectate de boli comune.

Primăvara, la pregătirea solu-
lui, locul este curățat de resturi 
de plante, solul este afânat (cu 
motocultorul pe suprafețe mici) 
și în același timp se aplică îngră-
șăminte: 5 kg compost, 60-90 g 
superfosfat și 50-60 g sulfat de 
potasiu pe 1 mp.

Pentru suprafețe mari, primăva-
ra se administrează îngrășămintele 
cu azot în baza analizei solului (de 
exemplu, azotat de amoniu, orien-
tativ, 100-150 kg/ha).

Recomandat! Dacă aveți un 
sol acid, nu uitați să adăugați var. 
Rata de îngrășăminte cu var de-
pinde de compoziția și aciditatea 
solului.

De exemplu, pe un sol luto-nisi-
pos se adaugă 200-400 g de cretă 
măcinată (la 1 mp), iar pe un sol 
lutos mediu și greu vor fi necesare 
400-600 g.

Rândurile sau straturile de sol 
se formează în direcția de la est 
la vest, astfel încât pământul să 
se încălzească mai repede. Pentru 
comoditate, straturile sunt reali-

zate la nu mai mult de 1 m lățime 
și 20-25 cm înălțime.

Pregătirea răsadului 
de roșii pentru plantare

Cu două săptămâni înainte de 
plantarea în grădină, răsadurile 
trebuie călite: se scot afară la o 
temperatură nu mai mică de 10°C, 
mai întâi timp de 30 de minute, 
apoi timpul se mărește treptat și 
plantele sunt lăsate pe tot parcur-
sul zilei și pe vreme caldă – pentru 
noapte.

Rețineți! Soarele puternic de 
primăvară poate arde frunzele. 
Prin urmare, plantele trebuie să 
fie umbrite în timpul zilei.

Cu o săptămână înainte de 
plantare, udări nu se mai fac și se 
umezește ușor solul numai dacă 
frunzele se ofilesc.

De asemenea, pentru o mai 
bună prindere, înainte de plan-
tare, roșiile sunt pulverizate cu o 
soluție de stimulatori.

Răsadurile sănătoase trebuie să 
fie puternice, înalte de 25-30 cm, 
să aibă 6-9 frunze de culoare ver-
de închis și să se observe inițierea 
formării mugurilor inflorescenței.

Distanța de plantare 
la roșii

Pe suprafețe mici, înainte de 
plantarea răsadurilor, solul este 
afânat cu o greblă, iar cele mai 
grele pot fi afânate suplimentar 
cu un hârleț.

După aceea, suprafața este ni-
velată și se fac cuiburi de planta-
re, recomandat în două rânduri 
distanțate.

Distanța recomandată dintre 
rânduri la plantarea roșiilor în 
sol format ca straturi este de 60-
70 cm pentru soiurile cu creștere 
înaltă și de 30 cm pentru cele cu 
creștere redusă. Între plante este 
recomandată distanța de 30 cm.

Pe suprafețe mari plantarea ro-
șiilor cu mașini speciale se reali-
zează, de obicei, în benzi la distanțe 
de 90+50×30 cm.

Important! Roșiile se plantează 
în câmp când temperatura solului 
la adâncimea de 10 cm se menține 
la 12 grade Celsius mai multe zile 
la rând.

În ce parte a zilei și cum 
plantăm roșiile

Răsadurile sunt plantate du-
pă-amiază, când căldura scade. 
Cu câteva ore înainte de plantare, 
plantele sunt udate din abunden-
ță, în fiecare cuib se pun o mână 
de mraniță și, la dorință, 15 g de 
superfosfat. 

Gropile sunt udate și răsadurile 
sunt plantate, adâncindu-se nu mai 
mult de frunzulițele cotiledonate.

De obicei, răsadurile sunt în-
corporate în sol la adâncimi mai 
mari cu aproximativ 4 cm decât 
au crescut anterior.

Solul se tasează ușor, presă-

rându-se peste cuiburi sol afânat. 
Plantele sunt udate și acoperite în 
timpul zilei cu capace de hârtie sau 
plasă de umbrire.

Sfat! Dacă răsadurile de roșii 
au depășit vârsta optimă de plan-
tare, 2-3 frunze inferioare sunt 
tăiate, înlăturate atent și roșiile 
sunt plantate într-o poziție încli-
nată cu vârful spre sud. În același 
timp, tulpina este lăsată deasupra 
suprafeței solului nu mai mult de 
20 cm și se adaugă suplimentar 
un strat de sol de 3-4 cm.

Îngrijirea roșiilor 
după plantare

Imediat după plantarea răsadu-
rilor, solul este mulcit cu mrani-
ță, compost, turbă sau rumeguș. 
În acest fel, evaporarea apei va 
scădea, buruienile vor crește mai 
încet.

Dacă solul nu este mulcit, so-
lul este afânat în mod regulat (de 
3-5 ori pe sezon). Prima afânare 
se efectuează la două săptămâni 
după plantare. La 1,5 luni de la 
plantare, se trage sol la tulpina 
plantei ca acestea să nu se rupă 
în timpul fructificării sau se in-
stalează suport.

Dacă se prognozează răcirea 
vremii, roșiile sunt acoperite cu 

o peliculă sau agril. Dacă totuși 
plantele au înghețat, acestea sunt 
pulverizate cu orice stimulent de 
creștere.

Prima dată roșiile sunt udate 
la 2-3 săptămâni după plantare 
în sol deschis. În prima jumătate 
a verii, plantele sunt udate rar, 
dar din abundență: de 1-2 ori în 
10 zile, cu norma de 3-4 litri de 
apă per plantă.

În timpul legării fructelor, vite-
za de udare este crescută de două 
ori și plantele sunt udate la fiecare 
2-3 zile. Faceți acest lucru în 2-3 
doze, astfel încât solul să fie mai 
bine saturat cu apă și să se reu-
șească infiltrarea acesteia.

În plus, se folosește doar apă 
caldă încălzită la soare, evitân-
du-se cea rece. După udare, solul 
este afânat între rânduri și bu-
ruienile sunt îndepărtate. Când 
roșiile încep să se coacă, udarea 
este oprită.

La soiurile de roșii cu creș-
teri medii și înalte, se formează 
copileții, care slăbesc plantele 
și încetinesc coacerea fructelor. 
Prin urmare, se recomandă înde-
părtarea copiilor vitregi o dată pe 
săptămână. Dar acest lucru trebuie 
făcut în așa fel încât să rămână un 
ciot micuț de 1 cm lungime.

agrobiznes.md

În zonele ocupate ale regiunii Herson, 
ocupanții ruși „impun fermierilor locali 
o nouă formă de iobăgie”, consideră po-
litologul Serghei Danilov, expert la Cen-
trul de studii privind Orientul Apropiat, 
într-o postare pe facebook, preluată de 
agenția UNIAN.

Expertul afirmă că în raionul Chaplin 
din această regiune militarii ruși îi silesc 
pe fermieri să sape tranșee și fortificații 
folosind tehnica lor agricolă.

„...Rușii ne bagă în robie. Ei au ce-
rut fermierilor să semene doar cereale 
și floarea-soarelui. În plus, ei cer agri-
cultorilor noștri să le dea gratuit 70 la 
sută din viitoarea roadă! Mulți fermieri 
resping aceste condiții înrobitoare”, a 
menționat politologul.

Potrivit agenției UNIAN, cotropitorii 
ruși au golit zilele trecute depozitele de 
cereale din regiunea Herson, grâul fiind 
transportat în Crimeea.

Acțiunile de jaf la care se dedau tru-
pele ruse sunt confirmate și de Anatoli 
Streleannîy, scriitor și publicist, un cele-
bru veteran al echipei de jurnaliști de la 
Radio Svoboda. În prezent, A. Strelean-
nîy s-a retras la baștina sa, în orășelul 
Ahtîrka din regiunea Sumî, Ucraina, de 
unde observă războiul în desfășurare 
din țara sa. Iată ce notează el, într-un 
Jurnal de scriitor pe care îl ține, despre 
relația dintre ocupanții ruși și țăranii 
ucraineni. Acțiunea se petrece într-un 
sat de pe malul Niprului.

„După ce au cucerit satul, rușii i-au 

adunat pe toți sătenii, i-au înregistrat și 
i-au prevenit că toți trebuie să rămână 
pe loc. «Dacă la apel lipsește unul, îl 
vom împușca pe unul dintre voi, dacă 
lipsesc doi – vom împușca doi ș.a.m.d.», 
i-au avertizat rușii.

Apoi i-au adunat pe fermieri, care au 
început campania de primăvară, și le-au 
spus: „De azi înainte, voi nu mai sunteți 
fermieri, ci forța noastră de muncă. De-
acum încolo, uitați că lucrați pământurile, 
cotele cuiva. Nu mai există niciun fel de 
cote, este doar pământul nostru. Arați-l, 
semănați-l, strângeți roada. 20 de pro-
cente din roadă sunt ale voastre, 80 – ale 
noastre. La treabă, tovarăși!”, scrie Anatoli 
Streleannîy, citat de „Gazeta de Chișinău”.  

GdC

În regiunile ocupate ale Ucrainei 
invadatorii ruși introduc iobăgia
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Luni, 9 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 Lectia de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.55 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Referendum
23.00 Dosar România
00.00 Punctul pe azi
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 Lectia de istorie
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.45 Sport
07.53 Meteo
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.45 Sport
08.53 Meteo
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.30 Sport
09.38 Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Doar să gustați… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Maghiara de pe unu
16.45 Editie specială
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.00 Talk-show
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
23.00 Nocturne
00.00 Dosar România
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.50 Replay
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
15.30 Teleșcoala Clasa a XIII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: B. D. la munte și la mare
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!

05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Destinele. V. Cojocaru
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Marca frumuseții
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.30 Film În pielea unei blonde

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 Lassie și prietenii
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios și iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Țnuturi de poveste II: Marea 
aventură
14.50 Oaza lui Oscar
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie (tm) și Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
21.20 Oaza lui Oscar
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 și Rebeca
02.00 Bufnița SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

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

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina
11.45 Teleshopping
11.00 Știri din Ucraina
12.00 Patrula Jurnal TV
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping

14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.30 Jurnalul orei 23
00.00 Știri din Ucraina
02.00 Aveți de lucru?
02.30 Se caută un milionar
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Ora Expertizei

TV8

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

National

06.00 Albumul Național
08.00 Film: DRAGOSTE IMPOSIBILĂ
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 146
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 968
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
17.00 Serial: Don Matteo, ep. 99
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 971
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 148
21.00 Film: EU, FRANKENSTEIN
22.45 Dez-ordine
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 10 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Arhitectura Româ-
niei Mari
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Vizual
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Rețeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Documentar: Regele Mihai: 
Drumul către casă
23.00 Adevăruri despre trecut
00.00 Punctul pe azi
01.00 Drumul lui Leșe
02.00 Rețeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Arhitectura Româ-
niei Mari
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.45 Sport
07.53 Meteo
08.00 Telejurnal Știri

08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.45 Sport
08.53 Meteo
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.30 Sport
09.38 Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Doar să gustați… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Maghiara de pe unu
16.45 Inspiră România
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Talk-show
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Regele Mihai: Drumul către casă
22.00 Eurovision 2022 Semifinala 1
00.15 Serial: Obsesia Evei, sez. 3

01.00 Atelier de sănătate
02.00 Regele Mihai: Drumul către casă
02.50 Inspiră România
03.35 M. A. I. aproape de tine/
04.00 Telejurnal Știri
04.50 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnui-
te, sez. 1, ep. 9/13
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XIII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Arhitectura României Mari
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Legenda pianistului de 
pe ocean
04.55 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecție. V. Reabcov
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Russkii dom
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Eurovision-2022. 1 Semifinală
22.00 Știrile (rus.)

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 Lassie și prietenii
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios și iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică

11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) și Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
14.50 Oaza lui Oscar
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie și cei Trei Muschetari
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 și Rebeca
02.00 Bufnița SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
05.10 Lego Friends Girls On A Mission

ProTV

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

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
02.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 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 Эдди
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8

00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Эдди
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 148
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 969
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 99
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
17.00 Serial: Don Matteo, ep. 100
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 972
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 149
21.00 Film: AMERICAN NINJA 3: 
VÂNĂTOARE SÂNGEROASĂ
23.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE
01.00 Film: AMERICAN NINJA 3: 
VÂNĂTOARE SÂNGEROASĂ
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 11 mai

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.45 Sport
07.53 Meteo
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.45 Sport
08.53 Meteo
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.30 Sport
09.38 Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Doar să gustați… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Conviețuiri
16.45 Banii tăi
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Talk-show
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Păpușarii
22.50 Breaking Fake News
23.50 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.45 Atelier de sănătate
01.45 Film: Păpușarii
03.15 Pro Patria
03.45 Vorbește corect!
03.50 Sport
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04.00 Telejurnal Știri
04.50 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Arhitectura României Mari
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Îmblânzitorul 
de câini
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Bizonii - paș-
nicii uriași din Montana
15.00 Teleșcoala Clasa a XIII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Ultima dorință
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Ultima dorință
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecție. T. Bădeanu
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Eurovision-2022. 1 Semifinală
15.40 Serial Oshin
16.10 Bucătăria fermecată
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Spectacol Iluzii

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 Lassie și prietenii
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios și iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică

11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie și cei Trei Muschetari
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Ups! Am pierdut arca
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 și Rebeca
02.00 Bufnița SRL
03.00 Marsupilami
05.00 Lego Friends Girls On A Mission
05.40 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping

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

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Vânturile, Valurile
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Secretele Puterii

TV8

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

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 149
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 970
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 100
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Stan și Bran - momente de 
exceptie
17.00 Serial: Don Matteo, ep. 101
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 973
20.00 Film: RAMBO II
22.00 Film: TERMINATOR 2: ZIUA 
JUDECĂȚII
01.00 Film: EU,   
FRANKENSTEIN
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 12 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustați…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 
eps
23.00 Radar geopolitic
00.00 Punctul pe azi
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate

03.30 Documentar: Doar să gustați…
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.45 Sport
07.53 Meteo
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.45 Sport
08.53 Meteo
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.30 Sport
09.38 Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Doar să gustați… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Akzente
16.45 Radar geopolitic
17.55 Live sală
18.00 Handbal masculinLiga zimbrilor. 
Etapa 26
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Hollywoodul și politica
22.00 Eurovision 2022 Semifinala 2
00.15 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Hollywoodul și politica
02.55 Radar geopolitic
03.55 Sport
04.05 Telejurnal Știri
04.50 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
05.40 Discover România
06.00 Breaking Fake News

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Bizonii - paș-
nicii uriași din Montana
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Peru - o lână 
cât o mină de aur
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Inspirație pentru crimă
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!

02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Inspirație pentru crimă
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Reporter pentru sănătate
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecție. V. Vizitiu
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu Moldova
22.00 Eurovision-2022. II Semifinală
22.40 Serial În numele fericirii
22.00 Știrile (rus.)

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 Lassie și prietenii
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios și iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Ups! Am pierdut arca
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Școala de sperieturi a lui Casper
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 și Rebeca
02.00 Bufnița SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

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

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina
11.45 Teleshopping

12.00 Secretele Puterii
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Aveți de lucru?
18.00 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Femeile Vorbesc
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 Știrile 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 Семьянин
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Секреты сада
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Семьянин
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 101
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 971
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 974
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 147
21.00 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. I
23.15 Film: TERMINATOR 2: ZIUA 
JUDECĂȚII
02.15 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 13 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustați…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
16.50 Discover România

17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 
eps
23.00 Memorialul Durerii
00.00 Punctul pe azi
01.00 Profesioniștii…
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun

05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.45 Sport
07.53 Meteo
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.45 Sport
08.53 Meteo
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.30 Sport
09.38 Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Doar să gustați… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Opre Roma
15.45 EURO polis
16.45 Cooltura
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Avanpost România
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Minele Regelui Solomon. 
Partea a doua
22.45 Discover România
23.00 Anchetele comisarului Antones-
cu, ep. 1, sez. 11
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
00.55 Vorbește corect!
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Film: Minele Regelui Solomon. 
Partea a doua
03.30 Sport
03.40 Discover România
03.50 Istorii ascunse
04.15 Telejurnal Știri
05.05 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Limba și literatura română 
pentru ucraineni
10.00 Documentar: 360° Peru - o lână 
cât o mină de aur
11.00 Educație la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Rooibos - 
Ceaiul roșu din Africa de Sud
15.00 Limba și literatura română 
pentru ucraineni
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educație la înaltime Premieră
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Educație la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Peru - o lână 
cât o mină de aur
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecție. R. Anițoi
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Eurovision-2022. 1 Semifinală
15.40 Serial Oshin
16.10 Bucătăria fermecată
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Capcana pentru hoți

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 Lassie și prietenii
06.45 Oaza lui Oscar
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07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios și iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Școala de sperieturi a lui Casper
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
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 și Rebeca
02.00 Bufnița SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

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

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Итоги
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 America
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Ediție Specială

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Секреты сада
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф День сурка
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф День сурка
03.00 Вечер. Настоящее время

Acasă

06.00 Serial Jocul cu focul

08.00 Serial Dragoste fără cuvinte
09.00 Serial Calea spre iertare
10.00 Serial Iubirea are numele tău
11.00 Serial Sa invingi trecutul
12.00 Serial Si nos dejan - Aproape 
de iubire
13.00 Survivor România
16.00 Serial Agniphera - Jocul cu focul
18.00 Serial Vencer el pasado - Sa 
invingi trecutul
19.00 Serial Adini Sen Koy-Iubirea are 
numele tău
20.00 Mancare pe care
21.00 Serial Ask Laftan Anlamaz - Dra-
goste fără cuvinte
22.00 Serial Kefaret - Calea spre iertare
23.00 Mancare pe care
00.00 Serial Aproape de iubire
01.00 Serial Iubirea are numele tău
02.00 Serial Calea spre iertare
03.00 Serial Sa invingi trecutul
04.00 Mancare pe care
05.00 Serial La Piloto - Lasa-ma sa zbor

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 147
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 972

17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 975
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 148
21.00 Film: ASASIN ÎN VIITOR
23.30 Film: RAMBO II
01.30 Miezul problemei
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 14 mai

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Ferma
11.00 Serial: - Toate pânzele sus!
12.00 Vedeta populara
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 5ții
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Europa azi
18.45 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Duminică la ora 6
00.20 Exclusiv în România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Duminică la ora 6
03.20 Memorialul Durerii
04.10 Printre cuvinte
04.35 Cap compas
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Europa azi

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop și Balonaș, ep. 35
10.35 Ferma
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Liga Națională Etapa 4
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Fugarii
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Best of Eurovision
22.00 Eurovision 2022 Finala
01.55 Vorbește corect!
02.00 Profesioniștii…
03.00 #Creativ
03.25 Sport
03.35 Film: Fugarii
05.05 Ferma
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Frați de viță Best of

12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Prietenii neobiș-
nuite
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Cântec de iubire
22.20 Serial: Hotel imperial
00.35 Drag de România mea!
02.25 Ora de Știri
03.10 E vremea ta!
03.20 Serial: Hotel imperial

Moldova 1

06.05 Pur și simplu Moldova
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Evantai folcloric
12.30 Ziua Europei
14.30 Bună seara!
15.40 F/d Un ROL
16.10 La noi în sat
17.00 Fotbal. Divizia Națională. Zimbru 
- Petrocub
17.45 Știrile
18.00 Fotbal. Divizia Națională. Zimbru 
- Petrocub
18.50 Pur și simplu Moldova
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Tut: Destinul unui fărăon
20.45 Eurovision-Moldova. Retros-
pectiva
21.00 Știrile
21.30 În alți papuci
22.00 Eurovision-2022. Finala

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha și melodiile ei
07.30 Eu și Mia
09.00 Jurnalul lui Barbie
10.30 Ernest și Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
15.00 Pad-ul lui Zeke
15.30 Începuturile familiei Crood
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Asterix salvatorul
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Bibi și Tina: Cucerit și vrăjit
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 și Rebeca
02.00 Bufnița SRL

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 iSănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Lea e de ajutor
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Film Lea e de ajutor
13.45 Film Cu duzina e mai ieftin 2: 
Razboiul tatilor
15.15 Teleshopping
15.30 Românii au talent
17.00 Știrile Pro TV Chișinău
17.20 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Mumia
23.00 Film Control Parental
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Lea e de ajutor
04.00 Film Cu duzina e mai ieftin 2: 
Razboiul tatilor

ProTV International

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

05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 America
09.00 Zerodoi pe TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Current Time
14.00 Teleshopping
14.30 Current Time
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Jurnalul Săptămânii
23.00 Asfalt de Moldova
00.00 America
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubește viața
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 Х/ф Правила съема: метод 
Хитча
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Дальний космос
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Дедушка легкого 
поведения
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Правила съема: метод 
Хитча

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 973
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 974
16.30 Film: PRIMĂVARA BOBOCILOR

18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 976
20.00 DEZ- ORDINE
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. I
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii

Duminică, 15 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Bucuria credinței
09.30 Mic dejun cu un campion
10.25 Discover România
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
16.55 Discover România
17.05 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 Teatru TV
01.15 Exclusiv în România
02.00 Teatru TV
04.15 Adevăruri despre trecut
05.05 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 Bucuria credinței
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viața satului

11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Serial: Arta crimei, ep. 2
15.30 Handbal feminin Cupa României
17.05 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Serial: Arta crimei, ep. 2
02.00 Sport
02.20 Telejurnal Știri
03.10 Universul credintei
04.50 Teleenciclopedia
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate Best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Ancheta
14.50 Filler Secolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Drumeț în calea lupilor
22.10 Film: Selma - Regatul Unit
00.35 MotorVlog
01.10 Film: Ancheta
02.40 E vremea ta!
02.50 Film: Cântec de iubire
04.50 Generația Fit

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Desene animate Astroboy
09.40 Desene animate Hai la școală
09.55 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.00 Ring star
11.00 Purtătorii de cultură
11.30 În alți papuci
12.00 O seară în familie
13.00 Tezaur
13.15 Eurovision-2022. Finala
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Tut: Destinul unui fărăon
20.45 Lecturi a la carte
21.00 Știrile
21.30 Film: Santinela
23.15 Știrile (rus.)
23.30 Concert în Europa

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha și melodiile ei
07.30 Eu și Mia
09.00 Barbie - Tărâmul Zânelor
10.30 Ernest și Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi și Tina: Cucerit și vrăjit
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom și prietenii lui
16.30 Asterix și Cleopatra
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios și iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Tărâmul uitat de timp: vremea 
marii dăruiri
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Film Cu duzina e mai ieftin 2: 
Razboiul tatilor
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 MasterChef
16.30 Imperiul leilor
17.00 Știrile Pro TV Chișinău
17.20 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Atac de Ziua națională

03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuță

ProTV International

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

01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Survivor România

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 America
09.00 Asfalt de Moldova
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Current Time
14.00 Telshopping
14.30 Current Time
16.00 Secretele Puterii
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Pablo Escobar
00.00 Patrula
01.00 Asfalt de Moldova
03.00 Patrula Jurnal TV
04.00 Program special
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubește viața
10.20 Х/ф Чужой билет
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Дневник памяти
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Месть от кутюр
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Чужой билет
04.00 Punct și de la capăt

Acasă

06.00 Film Bone și Cupidoni
08.00 Banii sau dragostea?, ep. 13 și 114
10.00 Serial Iubirea are numele tău
11.00 Serial Sa invingi trecutul
12.00 Serial Si nos dejan - Aproape 
de iubire
13.00 Survivor România
16.00 Film Bone și Cupidoni
18.00 Serial Vencer el pasado - Sa 
invingi trecutul
19.00 Serial Adini Sen Koy-Iubirea are 
numele tău
20.00 Lecții de viața
21.00 Film Beverly Hills Wedding - 
Nunta în Beverly Hills
23.00 MasterChef: Restul e placere
00.00 Serial Aproape de iubire
01.00 Serial Iubirea are numele tău
02.00 Lecții de viața
03.00 Serial Sa invingi trecutul
04.00 Doctorul casei
05.00 Serial La Piloto -   
Lasa-ma sa zbor

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiții de la bunica
11.00 Film: PRIMĂVARA BOBOCILOR
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 977
20.00 Film: ÎNTREABĂ-ȚI DESTINUL
23.45 Film: ASASIN ÎN VIITOR
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Motivație

La moartea ta n-ai vrea s-asiști
Că râzi văzând puținii triști,
Iar fără de băuturică
Îți crapă inima de frică... Gheorghe BÂLICI

Un fals preot s-a infiltrat 
într-o cazarmă a soldaților 
care au misiunea 
de a o proteja pe Regină

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

Vizita Angelinei Jolie în Ucraina nu a fost lipsită de emoții: la un 
moment dat au pornit sirenele care anunță de obicei raidurile aeriene, 
așa că actrița a fost dusă la adăpost.

La un moment dat, în timp ce alarmele antiaeriene se auzeau sunând 
insistent, Angelina Jolie a fost întrebată dacă îi este frică, iar cineva 
din staff-ul ei răspunde că nu, că este în regulă.

Angelina Jolie a ajuns, sâmbătă, în Ucraina. Actrița, ambasador 
onorific al Agenției ONU pentru Refugiați, a fost văzută prima oară 
într-o cafenea din Liov, unde a stat puțin de vorbă cu cei din jur.

A vizitat apoi mai mulți copii ucraineni internați într-un spital din 
oraș și a discutat cu voluntarii și oficialii care îi ajută.

Prezența sa a fost o surpriză plăcută, iar Angelina Jolie nu i-a refuzat 
pe cei care au dorit să aibă ca amintire o fotografie cu ea.

digi24.ro

Armata britanică a anunțat, 
marți, că a deschis o investigație 
în ce privește informația că un 
bărbat care se dădea drept preot 
a petrecut o noapte într-o cazar-
mă, alături de soldații care aveau 

misiunea de a o proteja pe Regina 
Elisabeta a II-a, în apropiere de 
castelul de la Windsor, relatea-
ză Reuters, citat de digi24.ro.

Conform presei britanice, im-
postorului i-a fost permisă intrarea 

Autoritățile din Ber-
gerac, capitala unei re-
giuni intens frecventată 
de turiști din sud-vestul 
Franței, care își dorește 
să fie „curată și primitoa-
re”, au creat o amendă 
de până la 750 de euro 
pentru orice proprietar 
de câine care nu curăță 
după animalul său în 
spațiile publice, relatează 
luni AFP.

„Persoanele acompa-
niate de un câine sunt 
obligate să ia măsuri de 
îndată, prin orice mijloace adecvate, pentru colecta-
rea excrementelor animalului respectiv”, pe străzi, 
în parcuri, grădini și în alte spații publice, stipulează 
decretul municipal din 11 aprilie.

Amenda de 750 de euro este probabil cea mai mare 
din Franța, potrivit deputatului Loic Dombreval, 

specialist în probleme le-
gate de animale și medic 
veterinar.

Potrivit primăriei din 
Bergerac, prin această 
măsură se dorește să se 
„asigure siguranța și să-
nătatea publică”.

Primăria impune, de 
asemenea, aducerea de 
către proprietarii de câini 
a „cel puțin două recipi-
ente de colectare în tim-
pul plimbărilor zilnice”, 
având în vedere că astfel 
de recipiente sunt distri-

buite gratuit.
Situat la o distanță de două ore cu mașina de 

Bordeaux, orașul Bergerac, celebru pentru foie gras, 
trufe, castele și podgorii precum Monbazillac, se 
bazează în mare parte pe turism. 

Agerpres

Amendă de 750 de euro 
pentru proprietarii de câini 
care nu curăță după aceștia
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Ziarul care scrie pentru tine!

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău”!

în cazarma gărzilor Coldstream 
după ce a prezentat documente 
de identificare. El a stat alături 
de soldați, a băut și mâncat și a 
povestit împreună cu aceștia.

Suverana britanică nu se afla la 
Windsor în timpul incidentului. 
Acesta ar fi avut loc miercurea 
trecută.

„Armata ia această breșă de 
securitate foarte în serios și o va 
investiga cu atenție și cu priori-
tate. Incidentul face parte dintr-o 
investigație în curs, de aceea nu 
pot fi oferite alte informații”, a 
transmis un purtător de cuvânt 
al ministerului apărării britanic.

Gărzile Coldstream sunt regi-
mente de infanterie din armata 
britanică ale căror responsabili-
tăți includ și rolul ceremonial de 
protejare a palatelor regale.


