
Moldovenii 
și gunoiul lor

În Republica Moldova pro-
blema deșeurilor devine tot 

mai sesizabilă de la an la an. 
Renumitele cernoziomuri rodi-
toare rămân în istorie, râurile 
au devenit cele mai poluate din 
Europa, iar apa din majoritatea 
fântânilor nu corespunde stan-
dardelor și este nocivă pentru 
sănătatea oamenilor.

Una din cauze este manage-
mentul defectuos al deșeurilor, 
de care se fac vinovate, pe de 
o parte, autoritățile pentru 
că nu implementează politici 
funcționale, iar pe de altă parte, 
de vină sunt cetățenii, pe care 
autoritățile dau vina pentru 
că aruncă nesortat gunoiul în 
locuri neautorizate. Totodată 
autoritățile publice nu creează o 
infrastructură corespunzătoare, 
deși experții spun că bani sunt. 

Expertul în energetică, 
Eugen Camenscic, spune că, 

de fapt, boala principală vine 
din sistemul de management al 
deșeurilor la nivel de țară. În 
Republica Moldova aproximativ 
30% din populație sunt conec-
tate la serviciile de colectare 
a deșeurilor. Deci oamenii nu 
au acces la acest tip de servicii, 
respectiv sortarea gunoiului de 
către cele 70% din cetățeni de-
vine problematică atât timp cât 
statul nu oferă o infrastructură. 

Doar circa 10% din deșe-
urile colectate sunt reciclate. 
Problema e că nu există un 
sistem și o planificare strategică 
de management, atât la nivel 
de municipiu Chișinău, cât și 
la nivel de republică. Serviciile 
municipale nu știu ce să facă cu 
gunoiul. 

În mediul rural doar circa 
6% din localități sunt conectate 
la serviciile de management al 
deșeurilor, iar în mediul urban, 
circa 60%. În localitățile unde 
nu există sistem de colectare 
a deșeurilor, gunoiul de obicei 
este aruncat la o margine de 
localitate în vreo groapă.
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Casa Casa 
părintească părintească 
(nu) se vinde(nu) se vinde

Deciziile 
noastre 
dictează 
viitorul 
copiilor 

Te salut, dragă cititorule! 
Ții în mâini primul număr al 

GAZETEI de Chișinău, o nouă 
publicație în limba română, 
editată la Chișinău.

Să facem cunoștință. Vei 
constata parcurgând artico-
lele din această ediție că, de 
fapt, ne cunoaștem! Pe cei mai 
mulți dintre autorii noștri i-ai 
citit în p aginile „Jurnalului 
de Chișinău”, un ziar minu-
nat, care din păcate și-a sistat 
apariția.

În penuria de presă de ex-
presie românească, se simțea 
acut nevoia unei „foi pentru 
minte, inimă și literatură”, 
vorba înaintașilor.
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„Casa părintească nu se vinde/ Nu se vinde tot ce este sfânt” -  rămân „Casa părintească nu se vinde/ Nu se vinde tot ce este sfânt” -  rămân 
doar versuri fredonate de artiștii noștri la nunți și botezuri. În realitate, doar versuri fredonate de artiștii noștri la nunți și botezuri. În realitate, 
versurile lui Grigore Vieru au început să-și piardă din însemnătate pentru versurile lui Grigore Vieru au început să-și piardă din însemnătate pentru 
mulți dintre moldoveni, care ajung să-și vândă casa părintească. Fie pentru mulți dintre moldoveni, care ajung să-și vândă casa părintească. Fie pentru 
că pleacă peste hotare și încep o viață nouă acolo, fie că nu au bani destui că pleacă peste hotare și încep o viață nouă acolo, fie că nu au bani destui 
pentru a avea grijă de locul unde au copilărit, unii vând casele în care au pentru a avea grijă de locul unde au copilărit, unii vând casele în care au 
copilărit și le-au primit drept moștenire după moartea părinților.copilărit și le-au primit drept moștenire după moartea părinților.

„Suvorov 
este un nume 
străin”

În acest sens, șefa Direcției 
arhitectură, urbanism și relații 
funciare, Svetlana Dogotaru, a 
început procesul de modificare 
a denumirii străzii. Aceasta a 
solicitat tuturor fracțiunilor 
din CMC să înainteze câte un 

membru în componența nomi-
nală a comisiei nominalizate, în 
scopul introducerii modificării 
în regulamentul propriu-zis și a 
reactualizării acestuia. 

GAZETA de Chișinău le-a 
solicitat unor oameni politici și 

Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău vor să redenumească 
strada Octavian Goga din capitală în strada A.V. Suvorov 

Un demers în acest sens a fost înaintat 
de președintele fracțiunii PSRM, 
Serghei Afanasenco, și președintele 
A.O. „Fraternitatea Cadeților”, Serghei 

Nazarenco, asociație care are drept obiectiv 
promovarea intereselor minorităților naționale, 
potrivit Biroului de Relații Interetnice, scrie 
deschide.md.

scriitori să comenteze inițiativa 
socialiștilor.

Arcadie Suceveanu, 
poet, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Moldova: 
„Prin această acțiune socialiștii 
încearcă să pună în aplicare 
programul lor de schimbare a 
simbolisticii naționale. Eu sunt 
șocat, stupefiat și oripilat de 
această veste. Consider că este o 
blasfemie. Oamenii de cultură, 
noi, scriitorii, vom protesta prin 
toate metodele. Ce are Suvorov 
cu noi? 

Ce a eliberat Suvorov? 
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Promiteam ceva la sfârșit 
de decembrie trecut. Iată că 
e momentul să vă spun ce 
anume.

Pentru că a venit iarăși vre-
mea primului număr. Lansăm 
un ziar nou. Iar primul număr 
– o știm deja – nu e și primul 
cuvânt. Până la el au mai fost 
cuvinte, ziare, echipe, colegi, 
amiciții și trădări. 

Avem în față speranța 
noului. A lucrului curat și 
bine făcut. Să nu ne temem 
de cuvinte mari. La oamenii 
de cuvânt ele sunt urmate de 
fapte.

Așadar, Gazeta, cu 

determinativul de Chișinău. 
Nu e un titlu repetitiv, din 
lipsă de imaginație. Problema 
e că cineva înregistrase mai 
devreme domeniul: gazeta.
md, fără a-i da viață. Și nu am 
avut de ales. Probabil, ca și 
cei de la New York Times, 
Washington Post, sau 
măcar ca și cei de la Gazeta 
de Transilvania, de acum 
vreo 200 de ani. Respectând 
proporțiile, bineînțeles, nu 
ne e frică totuși de monștrii 
sacri de pe aiurea.

Vom reafirma împreună 
jurnalismul civic, neafectat 
de țistuiala de partid, de 

putregaiul autocenzurii și de 
rutina autosuficienței. 
Știu că aventura e mare, 

frizează nebunia curată. Dar, 
să recunoaștem, și miza e 
uriașă. Deocamdată, nișa e 
încă goală. 

Să fie într-un ceas bun! 
 Avanti, ragazzi!   
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„Te salut, dragă cititorule! 
Ții în mâini primul număr al 

GAZETEI de Chișinău, o nouă 
publicație în limba română, 
editată la Chișinău.

Să facem cunoștință. Vei 
constata parcurgând articolele 

din această ediție că, de fapt, 
ne cunoaștem! Pe cei mai 
mulți dintre autorii noștri i-ai 
citit în p aginile „Jurnalului 
de Chișinău”, un ziar minu-
nat, care din păcate și-a sistat 
apariția.

În penuria de presă de ex-
presie românească, se simțea 
acut nevoia unei „foi pentru 
minte, inimă și literatură”, 
vorba înaintașilor. Avem 
ambiția să le oferim oame-
nilor accesul la o informație 
corectă pentru a putea lua 
decizii cu privire la viața lor 

și la destinul politic al acestei 
bucăți de pământ.

Inundați de informații părti-
nitoare, false și manipulatorii, 
difuzate de niște media înregi-
mentate politic, induși în eroare 
de propaganda rusească răspân-
dită fără opreliști pe teritoriul 
Republicii Moldova, oamenii au 
nevoie de repere.

GAZETA de Chișinău dorește 
să fie pentru cititorii săi o că-
lăuză de încredere într-o lume 
incertă și plină de pericole. 
Evident, vom respecta precepte-
le clasice ale unei prese libere: 

de a informa, a educa și a distra 
cititorul.

Vom veni în casele Dvs. în 
fiecare zi de vineri, pentru 
a vă oferi subiecte pe teme 
sociale, politice, economice, 
de cultură, interviuri cu per-
sonalități marcante. O aten-
ție deosebită va fi acordată 
universului femeii și îngrijirii 
sănătății. Nu vom neglija nici 
sportul, și nici faptul divers. 
Bineînțeles, nu vor lipsi 
istoriile de viață și de inimă 
albastră.

Vă îndemnăm să ne susțineți. 

Abonați-vă la GAZETA de 
Chișinău! 

Puteți să perfectați la orice 
oficiu poștal un abonament la 
GAZETA de Chișinău pentru 
părinții, bunicii, unchii, mătuși-
le, frații, surorile, copiii rămași 
acasă. Vrem să ajungem în 
fiecare casă!

Vă promitem că veți bene-
ficia în schimb de o informare 
promptă, echidistantă și co-
rectă. Aceasta ne va permite să 
luăm deciziile potrivite pentru 
un destin mai bun, atât pentru 
noi, cât și pentru copiii noștri.

Deciziile noastre dictează 
viitorul copiilor

Victoria POPA

Acum 25 de 
ani, împreună 
cu trei prieteni 
suedezi și alți 
trei din România, 
am decis să 
înregistrăm o 
societate cultu-
rală suedezo-ba-
sarabeană, motiv 
fiind lipsa infor-
mației despre republica noastră. 
De fiecare dată când întâlneam o 
persoană nouă, trebuia să-i vor-
besc despre istoria și geografia 
noastră, ca să înțeleagă de unde a 
apărut Republica Moldova. 

Atunci am lansat primul 
nostru proiect istoric, „Carol al 
XII-lea al Suediei în Moldova; am 
publicat și o mică broșură despre 
aflarea regelui suedez la Tighina, 
între anii 1709-1711, prezentând 
în linii generale istoria noastră, 
de la daci încoace. 

Între timp, am mai întâlnit 
și alți basarabeni, stabiliți de 
curând în Suedia, care au dorit să 
se încadreze în rândurile societă-
ții noastre. În doi ani, societatea 
număra aproape 170 de membri, 
astfel încât am decis să facem 
ceva mai mult, lansând un proiect 
cultural pentru promovarea 
Moldovei în Suedia. Proiect nu-
mit atunci Intermedium, care mai 
târziu a și dat numele societății 
noastre.

Cu mare regret, au urmat ani 
de stagnare, activitățile noastre 
au devenit nesemnificative, acor-
dându-se uneori câte un premiu 
unor scriitori sau jurnaliști și 

cam atât.  
Purtând o 

discuție cu cei de 
acasă, am aflat 
despre situația di-
ficilă a mijloace-
lor de informare 
din R. Moldova, 
constatând, de 
fapt, că aproape 
nu mai avem 

presă liberă, neafiliată politic, că 
au rămas puține voci obiective. 
Politicienii își fac televiziuni, 
editează ziare cu un singur scop, 
de a se promova pe ei înșiși și a 
se discredita unii pe alții. 

Mi-au vorbit mai mulți jur-
naliști că ar fi dorit să aibă un 
ziar liber, dar că nu sunt des-
tule mijloace financiare pentru 
așa ceva. Atunci am înțeles 
ce am putea face noi, cei din 
diasporă. Am discutat cu colegii 
noștri din Intermedium și am 
căzut toți de acord ca, de acum 
înainte, să folosim toate finan-
țele societății numai pentru 
a sprijini presa liberă din R. 
Moldova. 

Ceea ce vă mai pot spune acum 
e că avem încredere deplină în 
această echipă de jurnaliști și 
sunt ferm convins ca aceștia 
ne vor aduce articole valoroa-
se, obiective, scrise în spiritul 
adevărului. 

Să fie într-un ceas bun! Vă 
îndemnăm, dragi compatrioți, 
să căutați și să citiți GAZETA de 
Chișinău, contribuind astfel la 
susținerea presei libere de la noi. 
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Rodica MAHU

Într-un ceas bun 
pentru GAZETA!

Andrei CEPRAGA,
Intermedium Organisationen,
Stockholm, 22 ianuarie 2020 

Primul număr și augurii săi

D R U M  B U N !
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În Republica 
Moldova problema 
deșeurilor devine 
tot mai sesizabilă de 

la an la an. Renumitele 
cernoziomuri roditoare 
rămân în istorie, râurile 
au devenit cele mai 
poluate din Europa, 
iar apa din majoritatea 
fântânilor nu corespunde 
standardelor și este 
nocivă pentru sănătatea 
oamenilor.

Una din cauze este manage-
mentul defectuos al deșeurilor, 
de care se fac vinovate, pe de o 
parte, autoritățile pentru că nu 
implementează politici func-
ționale, iar pe de altă parte, 
de vină sunt cetățenii, pe care 
autoritățile dau vina pentru 
că aruncă nesortat gunoiul în 
locuri neautorizate. Totodată 
autoritățile publice nu creează o 
infrastructură corespunzătoare, 
deși experții spun că bani sunt. 

Colectarea selectivă
a deșeurilor, o problemă 
comună

Expertul în energetică, Eugen 
Camenscic, spune că, de fapt, 
boala principală vine din siste-
mul de management al deșeuri-
lor la nivel de țară. În Republica 
Moldova aproximativ 30% din 
populație sunt conectate la 
serviciile de colectare a deșeu-
rilor. Deci oamenii nu au acces 
la acest tip de servicii, respectiv 
sortarea gunoiului de către cele 
70% din cetățeni devine proble-
matică atât timp cât statul nu 
oferă o infrastructură. 

Doar circa 10% din deșe-
urile colectate sunt reciclate. 
Problema e că nu există un 
sistem și o planifi care strategică 
de management, atât la nivel 
de municipiu Chișinău, cât și 
la nivel de republică. Serviciile 
municipale nu știu ce să facă cu 
gunoiul. 

Cine se face responsabil de 
colectarea deșeurilor?

În mediul rural doar circa 
6% din localități sunt conectate 
la serviciile de management al 
deșeurilor, iar în mediul urban, 
circa 60%. În localitățile unde 
nu există sistem de colectare 

a deșeurilor, gunoiul de obicei 
este aruncat la o margine de lo-
calitate în vreo groapă, respectiv 
în fi ecare sat din Republica 
Moldova există cel puțin câte o 
astfel de gunoiște neautorizată. 
Această lipsă de responsabili-
tate din partea statului duce la 
poluarea apei și a solului, iar 
din cauza că multe din deșeuri 
ard, aerul devine foarte toxic și 
poluat, ceea ce afectează foarte 
mult sănătatea cetățenilor.

Svetlana Bolocan, șefa 
Direcției politici de management 
al deșeurilor și substanțelor 
chimice din cadrul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului 
(MADRM), spune că autoritățile 

întreprind măsuri pentru a solu-
ționa problemele în legătură cu 
deșeurile. Mai exact s-a lucrat la 
planul de acțiuni pentru imple-
mentarea Strategiei de gestio-
nare a deșeurilor din Republica 
Moldova pentru 2013-2027 și 
a fost racordată la „Strategia 
națională Moldova 2030” care la 
această etapă este în procedură 
de revizuire, aprobare și adop-
tare de Parlament. Obiectivele 
vizează acțiunile ce urmează 
să fi e făcute până în 2027, iar 
în acest moment se colectează 
propuneri de la toate ministerele 
pentru a identifi ca necesitățile 
R. Moldova pentru următorii 
patru ani. 

Strategie prăfuită prin 
birouri, între contradicții și 
critici

Costurile pentru implemen-
tarea strategiei sunt de 270 
milioane de euro, iar la etapa 
actuală circa 40% sunt realizate 
la nivel legislativ. Cât privește 
infrastructura, au fost făcute 
studii de fezabilitate, negoci-
ate investițiile și urmează să 
pornească proiecte pilot desfă-
șurate în una sau două regiuni 

din RM. Fiecare regiune va 
cuprinde câte 4-5 raioane, cu 
acoperirea a 250.000-300.000 
de locuitori. Accentul se va pune 
pe dezvoltarea operatorului de 
la oraș la sat, respectiv pe lichi-
darea gunoiștilor neautorizate 
și conservarea cu recultivarea 
terenurilor și întoarcerea în cir-
cuitul economic a suprafețelor 
care au fost acoperite cu deșe-
uri până la momentul actual. 
Proiectul prevede crearea unui 
depozit regional care va asigura 
transportarea, presortarea și 
depozitarea la etapa fi nală. 

Vlada Balica, manager ABS 
Recycling, consideră că strate-
gia este incorectă. Din punct de 
vedere fi nanciar, fi e că investi-

torul este statul, fi e că o com-
panie privată, dacă R. Moldova 
este împărțită în opt regiuni, 
așa cum a fost propus în stra-
tegie, investiția nu va putea fi  
recuperată. Având în vedere 
numărul populației și cantitatea 
de deșeuri pe care o produce, 
țara trebuie să fi e împărțită în 
doar trei regiuni. Există regiuni 
cu circa 200 de mii de locuitori, 
ceea ce presupune că niciodată 
nu vor fi  întorși banii investiți, 
dar banii sunt publici.

Criticile vin și din partea 
managerului ECO Recycling 
din mun. Bălți, Anatolie Albin, 
care consideră că strategia nu 
are nimic cu realitatea de la noi 
și aceasta nu este lucrativă din 
cauza că nu conține indicatori 
economici sau alte date concre-
te. Strategia pune accentul mai 
mult pe autoritățile publice lo-
cale, dar lipsește componenta de 
colaborare cu mediul de afaceri. 

Educație fără o 
infrastructură? 

Părerile privind cine se face 
vinovat de aruncarea deșeurilor 
la fi ecare margine de localitate 
din republică sunt împărțite. 

Autoritățile publice locale consi-
deră că azi problema principală 
constă în încărcarea sistemului 
de depozitare și reciclare, iar 
pentru a preveni și reduce acest 
lucru este nevoie în primul rând 
să fi e educată populația să ducă 
gunoiul la tomberon. 

Pe de altă parte, experții din 
domeniu consideră că în primul 
rând trebuie să fi e educate au-
toritățile publice locale, pentru 
că cetățenii se vor obișnui să 
sorteze deșeurile atunci când 
vor avea o infrastructură func-
țională. Deși există instalate 
tomberoane pentru plastic, sti-
clă și hârtie, toate acestea sunt 
încărcate la un loc în același 
camion, deci sunt amestecate, 

ceea ce este o lipsă de logică și 
viziune. 

Creșterea prețului de la 9 la 
30 de lei 
Șefa direcției de profi l din 

cadrul MADRM argumentează 
că majorarea prețurilor pen-
tru consumatori este necesară 
pentru menținerea sistemului 
autonom, deoarece există chel-
tuieli de operator, transport, 
depozitare și logistică. Conform 
planurilor de implementare a 
strategiei 2013-2027, prețurile 
vor crește până la 30 de lei, dar 
acest lucru se va întâmpla trep-
tat pe o durată de zece ani. 

Politicienii nu doresc să-și 
asume responsabilitatea de a 
crește tarifele pentru că astfel 
de decizii nu sunt populare, 
dar trebuie să recunoaștem că 
10 lei lunar per locuitor pentru 
managementul deșeurilor este 
o sumă prea mică. Din cauza că 
administrația publică nu are o 
viziune și o strategie, iar fără 
acestea nu știe unde și cum să 
cheltuiască banii, deși are bani, 
ea continuă să lucreze inefi -
cient, explică expertul Eugen 
Camenscic.

Managera ABS Recycling, 
Vlada Balica, afi rmă că există 
și alternative de plată pentru 
colectarea deșeurilor. De exem-
plu, schimbarea modalității de 
taxare, achitarea de către per-
soanele fi zice pe lângă impozitul 
anual pentru imobil și a celui 
pentru deșeuri. Astfel s-ar putea 
evita creșterea taxei lunare și ar 
veni încasări mai mari în fondul 
de stat prevăzut pentru mana-
gementul deșeurilor. Așa cum 
impozitul pe imobil este achitat 
de toți, pentru că altfel sunt 
adăugate penalizări, consumato-
rii vor achita la timp acest tarif, 
evitându-se datoriile semnifi -
cative existente în prezent. Cu 
resursele fi nanciare acumulate 
se va putea dezvolta infrastruc-
tura și logistica.

Statul, pe post de câinele 
grădinarului

Unul din motivele invocate 
de autorități cu privire la permi-
terea companiilor private să fi e 
responsabile de managementul 
deșeurilor este riscul de a pierde 
controlul prețurilor pe piață, 
care ar putea fi  dictate de către 
agenții economici.  

Managerul ECO Recycing, 
Anatolie Albin, susține că par-
teneriatele publice-private sunt 
necesare, iar subvențiile din 
partea statului pentru susți-
nerea agenților economici din 
domeniul sortării și reciclării 
deșeurilor sunt importante pen-
tru dezvoltarea acestui sector. 
Mai ales atunci când este vorba 
de colectarea deșeurilor biode-
gradabile care nu reprezintă o 
afacere profi tabilă. 

De aceeași părere este și 
Vlada Balica, managera ABS 
Recycling, care relevă că, la eta-
pa actuală, dacă ar exista circa 
16 milioane de euro, compania 
pe care o administrează ar putea 
rezolva problemele legate de 
masa organică din deșeurile 
menajere, care nu vor trebui 
transportate la Țânțăreni, ci fer-
mentate la Chișinău și transfor-
mate în biogaz.  Ulterior, gazul 
ar putea fi  folosit pentru agentul 
termic sau pentru generarea 
energiei electrice. 

Astfel de exemple există în 
mai multe țări, nu este ceva nou 
și nu este un model de afacere 
pentru că din asemenea investi-
ție nu vor fi  venituri semnifi ca-
tive. Din acest motiv unui agent 
privat, neavând granturi și 
susținere fi nanciară din partea 
statului, îi va fi  difi cil să inves-
tească în asemenea proiecte 
din care pot benefi cia cetățenii 
și mediul înconjurător. Aceste 
lucruri ar trebui făcute de au-
toritățile publice locale, care au 
acces la banii publici.

Moldovenii 
și gunoiul lor

Sortarea și colectarea deșeurilor în Republica Moldova, între gropile de gunoi și strategiile de milioane de euro

Sergiu BEJENARI

P L A N E TA  V E R D E

Depozitul ECO Recycing
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Într-o zi însorită de iarnă, 
așa cum deja ne-a obișnuit 
vremea de afară, ne-am pornit 
să cutreierăm prin satele 
Moldovei. După jumătate de 
oră, drumurile ne-au adus 
în satul Recea din raionul 
Strășeni, care se află „la doar o 
aruncătură de băț” de forfota 
capitalei.

Drumul spre localitate a fost 
cam anevoios. Fără să întreb 
locuitorii din Recea, pe care 
i-am întâlnit la intrarea din sat, 
m-am lăsat ghidată de drumul 
asfaltat, care întotdeauna duce 
spre centrul localității. Anume 
acolo am zărit un anunț, care 
atârna pe peretele unei case 
bătrânești și pe care scria cu 
majuscule: „SE VINDE”. De la 
trecători aflu că, după moartea 
proprietarilor, locuința a fost 
moștenită de copii, care au 
decis să o vândă.   

Casa se află chiar în 
centrul satului și își așteaptă 
cumpărătorii de multă vreme. 
De după gardul proaspăt 
renovat se ivește țanțoș un 
nuc, care veghează de ani 
buni ograda acestei familii din 
Recea. Casa pare pustiită și 
uitată. Pereții demult văruiți, 
geamurile pe alocuri sparte și 
cu vopseaua uscată de vreme și 
aproape jumulită. Scaunul de 
lemn din fața porții încă mai 
păstrează culorile tricolorului.

Trecătorii spun că de multă 
vreme nu a mai pășit picior de 
om în ogradă, iar sătenii nu 
prea sunt interesați să o cum-
pere. Primarul localității Recea, 
Sergiu Cheptene, ne-a spus că 
„dacă în 1990 în sat erau peste 
1100 de gospodării în care locu-
iau oameni, în prezent numărul 
caselor a ajuns la 800”. În unele 
din aceste case, chiar dacă sunt 
locuibile, bântuie liniștea. Mulți 
localnici sunt plecați peste 
hotare.  

„În prezent, în vânzare se 
află aproape 50 de case, majori-
tatea bătrânești. În ultimii cinci 

ani, s-au vândut aproximativ 
30 de case. Cei care le cumpără, 
însă, sunt locuitori din alte sate. 
Băștinașii nu prea cumpără 
locuințele din sat”, recunoaște 
Sergiu Cheptene.

Cele mai „populare” case 
bătrânești, care ajung să fie 
cumpărate, sunt cele din apro-
pierea drumurilor asfaltate sau 
proaspăt renovate pentru că pot 
fi transformate ușor în „afaceri 
mici”, așa cum sunt magaziile și 
service-urile auto.

Ca să vândă casele părin-
tești din Recea, unii locuitorii 
plasează anunțuri on-line. Pe 
unul din site-urile specializa-
te am găsit câteva oferte din 
această localitate. În încerca-
rea de a-și vinde proprietățile, 
oamenii apelează la descrieri 
emoționante: „O casă minunată 
într-un loc liniștit la țară”. Din 
fotografiile atașate în anunțuri 
se vede că sunt case bătrânești. 
Unele din ele chiar au fost 
renovate parțial înainte de a fi 
scoase de vânzare.

De la Recea ne-am îndrep-
tat spre un alt sat din raionul 
Strășeni.

Onești cu... case bătrânești 
și triste povești

Onești este un sat situat în 
inima Moldovei. Chiar dacă se 
află la doar 25 km de capitală, 
localitatea adună puțin peste 
800 de locuitori. Aproape un 
sfert din populația satului sunt 
persoane în etate, iar majori-
tatea caselor bătrânești sunt 
lăsate în voia sorții. 

Mătușa Uliana, o locuitoare 
din satul Onești, mi-a făcut 
turul satului, arătându-mi cu 
multă bunăvoință casele care 
își așteaptă cumpărătorii. La 
scurt timp, am ajuns la periferia 
satului, unde am admirat casa 
familiei Prituleac. Proaspăt 
văruită și cu ograda măturată, 
locuința arăta de parcă stăpânii 
au plecat cu treburile prin sat. 
Drumul spre ea l-am parcurs 
cu greu din cauza noroiului 
amestecat cu pietriș mărunt. 
„Pe unele drumuri din sat, până 
nu demult, doar căruțele puteau 
merge. De asta casele nici nu se 
prea vând în așa locuri”, își dă 
cu părerea mătușa. 

Localnicii spun că, în așa 

Casa părintească
(nu) se vinde
„Casa părintească nu se vinde/ Nu se vinde tot 
ce este sfânt” -  rămân doar versuri fredonate de 
artiștii noștri la nunți și botezuri. În realitate, 
versurile lui Grigore Vieru au început să-și piardă 
din însemnătate pentru mulți dintre moldoveni, 
care ajung să-și vândă casa părintească. Fie 
pentru că pleacă peste hotare și încep o viață nouă 
acolo, fi e că nu au bani destui pentru a avea grijă 
de locul unde au copilărit, unii vând casele în care 
au copilărit și le-au primit drept moștenire după 
moartea părinților.

Ana SÂRBU 
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zone, casele sunt scoase la 
vânzare cu până la patru mii de 
euro.

După ce am revenit pe dru-
mul principal din sat, mătușa 
Uliana ne-a arătat casa familiei 
Erhan. Poarta înaltă îți sare 
în ochi din depărtate, datori-
tă vopselei de un verde crud 
și lalelelor de un roșu intens, 
meșterite din fier. Casa este 
bătută de vânt din toate părțile. 
În timp ce o admiram din drum, 
vecinii m-au zărit și m-au luat 
la întrebări. De la ei am aflat 
că această casă e de vânzare de 
aproape 15 ani, dar nimeni nu 
vrea să o cumpere.

Casa a fost scoasă de 
vânzare, inițial, cu aproape 12 
mii de euro. „Părinții au murit 
de multă vreme și au lăsat casa 
drept moștenire copiilor. Cum 
să-ți spun, cândva demult tare, 
un om din sat a acceptat să o 
cumpere cu prețul cerut. Dar ei 
(n.r. – copiii) s-au gândit să-i 
ceară mai mult cumpărătorului, 
acela a refuzat. Și amu vor să o 
vândă și cu mai puțin, dar nu 
vrea nimeni să o cumpere. Nu-i 
de mirare, oamenii nu au bani 
amu”, adăugă un vecin.

O altă vecină ne-a auzit în 
timp ce discutam și a ieșit în 
drum. Femeia ne-a spus că 
moștenitorii casei locuiesc în 
capitală. „Îs la Chișinău, oame-
nilor nu le trebuie casa asta. Ei 
au casa lor acolo în oraș”, preci-
zează vecina. Întrerup explica-
ția doamnei și o întreb: „D-apoi, 
casa e părintească, cum să o 
vinzi?”. „Și dacă-i părintească? 
Și cu mine mâine-poimâine 
cine știe ce-o fi... O să lepede 
copiii mei casele lor și o să vină 
la mine aici? O să lese ei casa 
lor cu două etaje și „teoplîi pol” 
ca să vină în sat? Am făcut o 
bucățică de condiție, veceu în 
casă, și oricum știu că nu o să 
vină să trăiască aici”, spune 
femeia arătându-se împăcată cu 
acest gând.

După turul prin sat, trecem 

pe la primărie, unde sunt 
întâmpinată călduros de către 
o membră a Consiliului sătesc 
din Onești. Femeia îmi poves-
tește cu tristețe despre puținii 
oameni care au mai rămas în 
localitate.

„Satul nostru nu este tânăr. 
Nu prea se construiesc case noi. 
Unele case bătrânești sunt puse 
în vânzare, drept că nu prea se 
vând. Iar dacă se și cumpără, nu 
din prima, ci după câțiva ani. 
Și le cumpără tot de-ai noștri, 
băștinași. Nici măcar nu le 
reconstruiesc, pentru că nu au 
bani. Le repară așa cum pot”, 
susține femeia.

Asistenta socială din locali-
tate intră tiptil în încăperea în 
care ne aflăm. Și ea spune că 
oamenii nu prea vor să cumpere 
casele bătrânești din sate. „Nu 
prea vine lumea să cumpere. Și 
chiar dacă le cumpără, plea-
că peste hotare să facă bani. 
Oamenii nu prea locuiesc în ele. 
De unde bani?”, spune dezamă-
gită femeia.

Unii băștinași plecați peste 
hotare încearcă să dea casele 
în chirie, dar oamenii nu prea 
se avântă să le accepte oferta. 
„Nu au bani, sărmanii oameni. 
De asta, băștinașii din sat le 
dau și pe degeaba chiriașilor, 
doar ca să nu se ruineze casa 
în care au copilărit și măcar 
cineva să aibă grijă de ele. Dar, 
oricum se răschesc. Chiriașii 
nu prea au grijă de ele, lasă 
murdărie, le distrug. Nu le 
pasă. Așa că nu știi ce este mai 
bine: să le lași în voia sorții sau 
să le vinzi”, meditează angajata 
primăriei.

Autoritățile locale spun că, 
în ultimii șapte ani, s-au vândut 
vreo opt case în sat. Majoritatea 
celor care au fost cumpărate se 
află în centrul satului. „Ultima 
cumpărată este chiar nu depar-
te de primărie. Băieții care au 
cumpărat casa locuiesc în Italia. 
Au investit în casă și cred că 
o să trăiască în ea”, a precizat 

consiliera din Onești.
Prețurile caselor bătrânești 

variază în funcție de amplasa-
rea geografică, spun localni-
cii. Dacă se află în apropiere 
de un drum asfaltat, prețul 
poate ajunge și la 15 mii de 
euro. „La marginea satului nu 
se cumpără nici cu 5 mii de 
euro”, ne spune unul dintre 
trecători.

O altă casă din Onești a fost 
vândută recent, după aproape 
14 ani, unor băștinași, plecați și 
ei peste hotare. „Și-au cumpărat 
casă nu departe de casa părinți-
lor. Oamenii fac o investiție, așa 
cred eu. Că poate s-or reîntoar-
ce, dar nu cred. Au apartamente 
și mașini prin Italia. Ce să facă 
aici în sat?”, zice unul dintre 
vecini.

Localnicii încearcă să-mi 
explice de ce oamenii ajung 
să-și vândă casele părintești. 
„Copiii vând casa părinților 
când sunt și ei mai în vârstă, 
când nu au bani să o întrețină 
și sunt nevoiți. Când ai peste 60 
de ani, nici măcar casa ta nu îți 
mai trebuiește...”, mă asigură 
moș Vasile.

La Țigănești, locuitorii ne 
așteptau cu altfel de povești

După lungi discuții și po-
vești interesante prin Onești, 
m-am îndreptat spre Țigănești. 
Angajații primăriei m-au privit 
sceptic în momentul când le-am 
pășit pragul și i-am întrebat 
dacă sunt case de vânzare în 
Țigănești. Doamnele, vădit 
nedumerite de curiozitatea mea, 
mi-au spus că în sat locuiesc 
puțin peste o mie de oameni și 
nu prea găsești case de vânza-
re. „Copiii le moștenesc de la 
părinți, dar le păstrează. Iar 
cei care vor casă în Țigănești le 
găsesc în Onești. Aici nu găsesc. 
Oamenii nu vor să le vândă. Nu 
vor să vândă casele părinților”, 
mi-a spus una dintre angajatele 
primăriei. 

Am decis să mă plimb pe 

hudițele satului, unde l-am 
întâlnit pe nea Ion. Bărbatul 
m-a îndemnat să fiu răbdătoa-
re, dacă îmi doresc o casă în 
Țigănești. „Dacă o să căutați, 
poate veți găsi. Dar nu prea am 
auzit ca cineva să-și vândă casa. 
În ultima vreme nu am auzit ca 
măcar vreunul să spună că-și 
vinde casa”, a precizat bărbatul.

În încercarea de a găsi 
ieșirea din sat mă întâlnesc cu 
o localnică ce îmi spune că sunt 
câteva case de vânzare. „Casa 
aceasta de la intersecție este 
de vânzare, proprietara este 
plecată la muncă peste hotare 
de foarte mulți ani. Casa o are 
de la părinți”, îmi povestește 
femeia.

Anunțuri cu miros de 
naftalină

Unele anunțuri cu vilele și 
casele de vânzare din această 
regiune zac pe site-urile spe-
cializate de ani buni. Am găsit 
anunțuri publicate în 2011, iar 
unele din ele sunt valabile și as-
tăzi. Iar proprietarii mai speră 
să le vândă.

Reprezentanții agențiilor 
imobiliare spun că oamenii nu 
prea apelează la serviciile lor 
când vor să-și cumpere o casă 
într-o zonă rurală. „La agențiile 
mari din Chișinău nu apelea-
ză nimeni să procure case în 
sate. Casele din sate se vând pe 
999 sau pe portaluri locale de 
anunțuri. Nimeni nu apelează la 
specialiști imobiliari (în raioane 
aproape că nu există așa gen 
de servicii)”, consideră Sergiu 
Cernomorcenco, reprezentan-
tul unei agenții imobiliare din 
capitală.

Agentul imobiliar afirmă că 
încearcă de ani buni să vândă o 
locuință în zona de sud a țării, 
dar fără succes. „Sunt originar 
din orașul Ștefan-Vodă, am o 
casă de 140 m2 și 9 ari de teren, 
în 2008 prețul ei de piață era de 
35 000 euro, acum casa stă în 
vânzare cu 20 000, dar nu am 

un cumpărător real, care să o 
vrea măcar cu 15 000 de euro. 
Casele în sate practic se vând 
ca terenuri sau se dăruiesc”, a 
adăugat bărbatul.

Amintirile au un preț?
Din spusele locuitorilor din 

sate, majoritatea celor care își 
vând casele părintești se află 
peste hotare. Am vrut să mă 
conving și am întrebat câțiva 
moldoveni din diasporă dacă 
își vor vinde casele în care au 
copilărit.

Anastasia locuiește de 
aproape cinci ani în Marea 
Britanie, unde deține o afacere. 
Este originară din Dubăsari și 
a recunoscut că nu-și va vinde 
vreodată casa în care a copilă-
rit. „Categoric nu aș vinde casa 
părintească, chiar dacă mă aflu 
de mai mulți ani peste hotare. 
Planific în următorii ani să fac 
renovări în casa în care am 
copilărit și va rămâne ca o casă 
de vacanță pentru familia mea”, 
spune tânăra.

Andrei locuiește în sudul 
Germaniei de aproape șapte 
ani, acolo unde și-a cumpărat 
un apartament și are un servi-
ciu permanent. Bărbatul spune 
că, după moartea părinților, a 
fost doar de câteva ori acasă. 
„Îmi este greu să circul între 
Germania și Moldova. Aici am 
deja copii și soție, copiii nici nu 
prea cunosc graiul românesc. 
S-au născut aici. Casa din sat 
este practic goală, nimeni nu 
locuiește în ea. Rudele sunt ple-
cate și ele peste hotare. Cui să 
o las? De întors în Moldova nu 
am de gând, așa că mă gândesc 
să o vând. Poate nu anul acesta, 
dar spre asta merge”, e sigur 
bărbatul.

 Potrivit Recensământului 
din 2014, în Republica Moldova 
sunt 1.236.575 de mii de locu-
ințe, dintre care 215.164 de mii 
sunt neocupate (152.766 sunt 
de vânzare, iar 62.398 sunt 
case de vacanță). 

R E P O R TA J
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Inițiativa privind privati-
zarea SA „Metalferos” vine 
din partea președintelui Igor 
Dodon. El este cel care a soli-
citat Guvernului să fie „scoasă 
la privatizare” SA Metalferos, 
unde statul deține 78 la sută din 
acțiuni. 

„Las să scoată la privatizare 
Metalferos, să nu fi e învinuit 
cineva. Ce treabă are statul să se 
implice în piață? Acolo sunt ope-
ratori privați, lasă ei să concure-
ze și să vândă unde doresc”, și-a 
justifi cat șeful statului demersul. 
Ideea lui Dodon a fost susținută, 
imediat și fără rezerve, de pre-
mierul Ion Chicu. „Cu o durere 
de cap mai puțin”, a scris acesta 
pe pagina sa de Facebook.  

Anularea monopolului 
acordat de către Guvern SA 
„Metalferos” a fost o condiție 
prevăzută în acordul înche-
iat între Blocul Politic ACUM 
și PSRM. Numai că Dodon 
pesemne că nu era de acord 
ca de acest lucru să se ocupe 

Guvernul Maia Sandu. 
În cadrul unui interviu 

televizat din octombrie 2019, 
șeful statului a declarat că 
susține liberalizarea pieței 
metalelor, dar cu anumite 
condiții. 

„Haideți să facem, dar cum 
o facem?... Am înțeles că sunt 
firme din România și din alte 
țări care vor să vină să preia aici 
piața ș.a.m.d. Dacă dăm liber 
la toți, dăm liber la toți... Să 
vedem ce va fi cu această piață”, 
a declarat Dodon.

Trebuie menționat că nașul 
de cununie al lui Dodon, Sergiu 
Catană, a deținut funcția de 
director economic la Metalferos 
din 2007. Dodon îl califică pe 
nașul său drept un profesionist 
și curat ca lacrima, chiar dacă 
schemele ilegale au curs gârlă 
cel puțin în ultimii ani.  

Guvernul Sandu a suprimat 
monopolul

Executivul Maia Sandu a 
propus un pachet de legi menit 
să demonopolizeze Metalferos 
și să liberalizeze piața de 
export a deșeurilor de me-
tale. Ministrul Economiei și 
Infrastructurii, Vadim Brânzan, 
a anunțat chiar că un grup re-
strâns de agenți economici avea 
contracte directe cu Metalferos 

și își menținea supraprofiturile 
din comercializarea deșeurilor 
de metale. 

La 2 noiembrie 2019, cu 
două zile înainte de demitere, 
Guvenul Sandu, la solicitarea 
ministrului Brânzan, a abro-
gat o hotărâre din 2002 pri-
vind „modul de desfășurare a 
concursului pentru obținerea 
licenței de comercializare a re-
sturilor și deșeurilor de metale 
feroase și neferoase, de baterii, 
de acumulatoare uzate, inclusiv 
în stare prelucrată, către agenții 
economici aflați pe teritoriul 
R. Moldova și care nu au relații 
fiscale cu sistemul ei bugetar, 
precum și exportul acestora”. 

Astfel, Metalferos a fost 
lipsită de monopolul pe care îl 
deținea pe piață metalelor. 

Abia în decembrie 2019, 
Procuratura Anticorupție a 
informat că a efectuat perche-
ziții la membrii administrației 
companiei – inclusiv la domi-
ciliul fostului director Alexei 
Țimbrovschi – și la firmele 
afiliate companiei în perioada 
2015–2019.

Oamenii legii au dezvăluit că 
persoanele vizate au folosit o 
schemă care consta în achizițio-
narea și comercializarea deșeuri-
lor de metale feroase și neferoa-
se prin acțiuni de intermediere 
fi ctivă. Procurorii au stabilit că 
administrația Metalferos falsifi -
ca documentele de procurare și 
de livrare a metalelor feroase și 
neferoase în scopul creșterii ar-
tifi ciale a prețului la cumpărare 
și micșorării artifi ciale a prețului 
la vânzarea către intermediari. 
Diferența era însușită de grupul 
criminal organizat.

În Guvernul Filip, au cres-
cut vânzările, dar s-a redus 
profitul

Venitul anual al SA Metalferos 
constituie aproximativ peste un 

miliard de lei. În pofi da acestei 
valori, profi tul companiei nu a 
atins, cel puțin după 2015, barem 
5% din venitul său.    

Potrivit rapoartelor financi-
are, în 2015, Metalferos a avut 
venituri din vânzări de un mi-
liard de lei și un profit de doar 
41,3 milioane, ceea ce reprezin-
tă circa 4,1% din venit. În 2015, 
profitul companiei a scăzut cu 
1/3 faţă de 2014 şi de circa nouă 
ori faţă de 2011. Începând cu 
2016, deși veniturile din vânzări 
au crescut de la 750 de milioane 
de lei la 1.448.744.200, profitul 
net a scăzut de la 4,4% la 3,2%. 

Cea mai mare parte din fierul 
uzat colectat de Metalferos 
este transportat, de obicei, 
prin intermediari, la Uzina 
Metalurgică din Râbnița, unul 
dintre cei mai importanți 
contribuabili ai regimului de la 
Tiraspol. 

Mai mult, Chișinăul s-a oferit 
să sprijine Uzina Metalurgică 
de la Râbnița în perioada 
sancțiunilor economice aplicate 
de autoritățile ucrainene. În 
2019, potrivit unei investigații 
Rise, fostul premier Pavel Filip 
„l-a rugat” pe fostul președinte 
ucrainean Poroșenko să scape 
Uzina Metalurgică din Râbnița 
de sancțiunile impuse de 
Consiliul Național de Securitate 
și Apărare al Ucrainei.

Chiar și în perioada în 
care s-a aflat în lista neagră a 
Kievului, Uzina Metalurgică din 
Râbnița a continuat să primeas-
că fier uzat din Ucraina prin 
intermediul unei companii din 
Chișinău. 

Democrații au fost niște 
apărători fervenți ai monopo-
lului SA Metalferos, susținând 
că liberalizarea pieței va duce la 
falimentarea întreprinderii.

Opiniile experților
Expertul în domeniul 

economiei, Sergiu Gaibu, 
susține că privatizarea SA 
Metalferos trebuie precedată 
de o serie de acțiuni: „elimina-
rea oricăror bariere la exportul 
metalului uzat către România 
și Ucraina; interzicerea trans-
portării metalului uzat pe 
malul stâng al Nistrului până 
la suprimarea tarifului dam-
ping la gazele livrate Uzinei 
Metalurgice din Râbnița și până 
când nu va fi separată datoria 
la gaz a malului stâng de cea a 
malului drept al Nistrului.

La rândul său, colonelul în 
rezervă Ion Leahu, fost anga-
jat al Serviciului de Informații 
și Securitate, susține că sta-
tul încearcă să privatizeze o 
întreprindere care lucrează 
eficient și care aduce venit. 
„Pesemne că în curând vom 
asista la o comedie similară 
concesionării Aeroportului 
Internațional Chișinău. Uzina 
Metalurgică din Râbnița 
lucrează în exclusivitate cu 
metal uzat, de colectarea 
căruia se ocupă SA Metalferos. 
Problema politicii de importuri 
este una foarte importantă, 
jucând cu prețurile și 
impozitele poți să faci un profit 
extraordinar.”    

Jurnalistul și expertul în 
economie, Ion Preașcă, opi-
nează că Metalferos face parte 
din întreprinderile cu capital 
de stat unde la conducere sau 
în consiliul de administrație au 
fost persoane apropiate unor 
grupări politice și de afaceri. 

„Astfel, mijloacele financiare 
erau direcționate către anumite 
companii, după care, la rân-
dul lor, ajungeau și la partide. 
Metalferos rămâne cea mai dez-
voltată companie din domeniu, 
are infrastructură, cu un venit 
de aproape un miliard de lei 
care, în condiții de liberalizare, 
ar putea să se reducă.” 

Momentul potrivit 
pentru Dodon
După înlăturarea PDM și a Blocului Politic ACUM, Igor Dodon scoate la mezat SA „Metalferos”

Guvernul Chicu anunță privatizarea uneia 
dintre cele mai importante companii 
cu capital de stat, SA Metalferos. 
Această societate a fost în ultimii zece 

ani, în principal, fi eful Partidului Democrat din 
Moldova. Deși i-au crescut considerabil vânzările 
în ultimii patru ani, profi tul net al companiei nu 
a depășit 4%. Potrivit investigațiilor Procuraturii 
Anticorupție, cea mai mare parte din profi t era 
împărțită de membrii unui grup criminal alcătuit 
din reprezentanți ai administrației întreprinderii 
și proprietari de fi rme-căpușă.

A C T U A L I TAT E

Ilie GULCA
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Apa Nistrului și 
maladiile moldovenilor
Medicamentele și drogurile depistate în principala sursă de apă potabilă a Republicii Moldova

Responsabilii moldoveni s-au 
declarat surprinși de rezulta-
tele analizei experților slovaci. 
Trebuie subliniat că analizele 
chimice ale Laboratorului de re-
ferință al Agenției de Mediu din 
Moldova arată că apa Nistrului 
are în cea mai mare parte cali-
tățile I, II, III, adică e perfect 
potabilă. 

Confruntând rezultatele 
studiului experților slovaci și 
statisticile bolilor de care suferă 
locuitorii R. Moldova, obser-
văm că apa Nistrului conține, 
în mare, medicamente sau, mai 
curând, paliative pentru  mala-
diile de care suferă cel mai mult 
moldovenii. 

Unul dintre medicamentele 
depistate este „Telmisartan”, 
utilizat pentru a trata hiper-
tensiunea arterială, insufici-
ența cardiacă și boli renale 
diabetice. Un alt preparat este 
„Carbamazepina”, utilizată în 
tratamentul epilepsiei și durerii 
neuropatice, după care urmează 
„Sulfametoxazolul”, un antibio-
tic utilizat în tratamentul infec-
țiilor de tract urinar, bronșite și 
prostatite.

Factorii principali de 
poluare

Atât Ucraina, de pe teri-
toriul căreia vin 70% din apa 
Nistrului, cât și R. Moldova 
aproape că nu au stații de 
epurare care să lucreze eficient. 
Prin urmare, conform statis-
ticilor oficiale moldovenești, 
volumul apelor uzate a consti-
tuit, în 2017, 70 de milioane 
de metri cubi, un pic mai puțin 
de două lacuri de dimensiunile 
Ghidighiciului. 

Apele uzate, eufemistic 
vorbind, din cauza că nu există 
stații de epurare, ajung mai 
întâi în râurile mici, după care 
în Prut și Nistru. Circa 80% din 
locuitorii Republicii Moldova 
beau apă din Nistru, inclusiv 
municipiile Bălți și Chișinău. 
Instituțiile de stat oferă cifre 
diferite atât în ce privește nu-
mărul stațiilor de epurare, cât și 
despre calitatea apei. 

Aceeași situație se înregis-
trează în Ucraina, poate și mai 
proastă. Statisticile ucrainene 
arată că volumul apelor uzate 
constituie 10 milioane de metri 

cubi. Aceste date sunt îndoiel-
nice cel puțin din considerentul 
că Nistrul se întinde în propor-
ție de 73% pe teritoriul Ucrainei 
și 27 la sută pe cel al Moldovei.

Poligonul de la Kaluș 
Așa cum am indicat mai 

sus, 41 la sută din poluanții 

Nistrului sunt pesticidele, o 
cifră pe cât de îngrijorătoa-
re, pe atât de ciudată. Șeful 
Administrației resurselor 
acvatice din Dessau, Germania, 
dr. Jorg Rechenber, ne-a 
declarat că pesticidele sunt 
foarte scumpe și nu își poate 
explica faptul cum folosesc 
Ucraina și Moldova, niște state 
sărace, asemenea cantități de 
chimicale. 

  Reporterii însă au dezlegat 
misterul. Pe teritoriul Ucrainei, 
există 25 de poligoane pentru 
deșeuri toxice. Pe aceste terito-
rii se păstrează actualmente 165 
de milioane de tone de deșeuri 
industriale radioactive și toxice. 
Indiferența autorităților ucrai-
nene față de calitatea apei din 
Nistru este ilustrată prin cazul 
scandalos de evacuare a solului 
contaminat de pe poligonul 
din apropierea orașului Kaluș, 
regiunea Ivano-Frankovsk.

La începutul lui 2014, 

O analiză a Institutului pentru mediul 
ambiant din Slovacia, efectuată 
în vara anului trecut, arată că 
38% din poluanții Nistrului sunt 
preparatele farmaceutice și 4% – 
drogurile. Experți independenți și 

unii angajați ai instituțiilor de stat au declarat că 
apa Nistrului este foarte poluată. În Republica 
Moldova nu există apă de calitate „foarte bună” 
(I) și „bună” (II), ci doar „satisfăcătoare” (III). 
Apa de calitatea IV, „poluată”, este interzisă 
pentru consum. 

Inspecția Ecologică de Stat 
a Ucrainei a raportat că, 
în 2010–2013, de pe poli-
gonul din Kaluș și cariera 
Dombrovsk au fost colectate 
și transportate circa 33,5 mii 
de tone de pământ cu 35% 
conținut de Hexaclorobenzen, 
o substanță toxică foarte 
periculoasă.

Deși compania care a efec-
tuat lucrările trebuia să lase 
un teritoriu ecologizat, acum 
poligonul arată ca o scenă din 
filmele de groază, lacuri acide 
și butoaie aruncate sub cerul 
liber, în care erau păstrate chi-
micalele toxice. 

Laboratorul pentru calitatea 
și securitatea produselor din 
Kiev a analizat probe din solul 
poligonului și a constatat că în 
una din mostre conținutul de 
Hexaclorobenzen a depășit de 

1.856 de ori normele admise, 
iar în cealaltă – de 3.200. Acum 
această otravă riscă să ajungă 
în râul Limnița, un afluent al 
Nistrului. 

Deși angajații 
Inspectoratului pentru protecția 
mediului din R. Moldova spun 
că urmăresc permanent ca nu 
cumva să se producă scurgeri la 
Kaluș, Tatiana Șarapanovskaia, 
directoarea Rezervației 
Naturale de Stat „Iagorlâc” din 
Dubăsari, Transnistria, susți-
ne că, în ultimii ani, inclusiv 
anul curent, se atestă o pierire 
masivă a peștelui pe Nistrul 
Mijlociu. Sănătatea peștelui 
este un indicator al calității 
apei.

Despre droguri 
Cel mai răspândit drog în 

Nistru este „Efedrina”, un me-
dicament folosit pentru preve-
nirea hipotensiunii arteriale în 
timpul anesteziei spinale. 

Șeful Administrației resur-
selor acvatice din Dessau, dr. 
Jorg Rechenber, consideră că 
proporția drogurilor în Nistru, 
4%, este îngrijorătoare și că de 
acest lucru trebuie să se ocupe 
oamenii legii, și nu ecologiștii.

Despre analizele ucrainene 
și moldovenești

Responsabilii de calitatea 
apei și cei de protecția mediului 
din Moldova și Ucraina susțin 
că nu ar trebui să intrăm în 
panică. Șeful Laboratorului 
de referință de la Chișinău, 
Arcadie Leahu, ne-a declarat că 
apa din Nistru este relativ bună, 
invocând rezultatele analizelor 
efectuate.

După ce am obținut rezulta-
tele analizelor Laboratorului de 
referință al Agenției de Mediu 
de la Chișinău, le-am trans-

mis unui expert independent 
din R. Moldova și altuia din 
Transnistria.

Ilia Trombițki, directo-
rul executiv al Asociației 
Internaționale a Păstrătorilor 
Râului Nistru „Eco-Tiras”, 
consideră că analizele 
Laboratorului de referință „nu 
reflectă realitatea”. 

„Datele bacteriologice arată 
că apa este foarte poluată și 
prezintă pericol pentru sănăta-
tea oamenilor”, a observat eco-
logistul, subliniind că principa-
la sursă de poluare este rețeaua 
insuficientă de canalizare.

Expertul din Transnistria, 
care a solicitat anonimatul pen-
tru a evita sancțiuni din partea 
șefilor săi, a explicat rezultatele 
„deocheate” ale Laboratorului 
din Chișinău prin faptul că 
probele sunt colectate în zilele 
de lucru și, cel mai probabil, de 
pe mal. 

Totodată, sursa citată crede 

că este „jenant” să existe o listă 
atât de mică de parametri, 20, 
care fac posibilă determinarea 
cu precădere a poluanților co-
munali. În Germania, de pildă, 
calitatea apei se verifică după 
70 de parametri. 

Dr. Jorg Rechenber a afir-
mat, invocând experiența sa, că 
cu cât analizele sunt efectuate 
mai sporadic, rezultatele sunt 
mai bune și, invers, cu cât sunt 
efectuate mai frecvent, reflectă 
realitatea.

Reprezentant al Agenției 
Naționale pentru Sănătate 
Publică, Ilie Anton, a recunos-
cut că pe teritoriul R. Moldova 
nu există apă de calitatea I și 
II, ci doar III, adică „satisfăcă-
toare”, deși analizele moldo-
venești arată că în Nistru apa 
este de calitatea I și II, „foar-
te bună” și „bună”. Trebuie 
relevat că apa de calitatea IV, 
„poluată”, este interzisă pentru 
consum.

Angajații instituțiilor de pro-
fil au mai recunoscut, într-un 
târziu, că în 2018 și 2019 nu au 
fost efectuate analize ale apei 
Nistrului din cauza reformei 
administrative centrale.

Corupția încununează 
dezastrul

Lipsa stațiilor de epurare 
este într-adevăr o problemă, 
dar corupția este la fel de gravă. 
De pildă, Soroca nu are stație 
de epurare de peste zece ani. 
În plus, administrația SA Regia 
Apă Canal Soroca a cheltuit 
în ultimii ani o groază de bani 
pe angajări fictive și smartp-
hone-uri în condițiile în care 
întreprinderea are 24 de milioa-
ne de lei datorii. 

La rândul său, SA Apă-Canal 
Chișinău, care gestionează Stația 
de epurare din capitală, unul 
dintre cei mai mari poluatori 
ai Nistrului, în loc să comuni-
ce Inspecției pentru Protecția 
Mediului din Chișinău lista de 
agenți economici care deversează 
apele uzate în sistemul de canali-
zare, preferă să aplice suprataxe 
și să nu observe aceste fărădelegi. 

„Am văzut o asemenea 
factură, în valoare de 4 milioa-
ne de lei pe lună, la o fabrică 
din mun. Chișinău”, ne-a spus 
fostul secretar de stat, Iuliana 
Cantaragiu, subliniind că lista 
acestor agenți economici este 
foarte mare. Am solicitat SA 
Apă-Canal să ne spună valoa-
rea facturilor de supraplată 
percepute pentru anul 2019, 
însă nu am primit niciun 
răspuns.

În consecință, volumul 
mare de ape uzate scoate din 
funcțiune Stația de Epurare, 
ceea provoacă mirosul infect în 
Chișinău și poluarea sistemati-
că a Nistrului.    

Ilie GULCA

Septembrie 2019, Soroca. Țeava prin care apele uzate sunt aruncate direct în Nistru

E C O L O G I E
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De vreme ce sărbătorile nu pot 
fi evitate, ele trebuie exploatate. 
Puse la treabă. „Ziua Culturii 
Naţionale” (zisă la Chişinău 
„Ziua Naţională a Culturii”) 
presupune nu doar etalarea 
culturii ca semn identitar, ci şi 
contribuţia noastră la cultura 
universală. A demonstra (doar) 
„performanţe” în însuşirea faptelor de cultură ale umanităţii e puţin. 
Contează performanţele absolute: paradigmele culturale propuse de 
„ai noştri”. 

Nu lipsim din virtualul „Dicţionar al culturii mondiale”. La capitolul 
„România” (sau: „Republica Moldova”; sau „Românii”), ne regăsim 
în fenomene pe care le etalăm noi înşine: Doina, Mărţişorul, Căluşarii, 
covorul naţional, ia; apoi: „nume exponenţiale ale culturii naţionale”: 
Alecsandri, Eminescu, Creangă, Grigorescu, Porumbescu etc. Dar există 
fapte şi transfuzii româneşti directe în cultura mondială. E cazul când 
consumatorul mondial află mai întâi despre fenomen, apoi: autorul, ţara, 
etnia ş.a.m.d. 

Timp de un secol – şi încă ce secol, al Luminilor! – Europa a cunoscut 
realităţile din Orient de la Dimitrie Cantemir. L-a aplaudat abatele de 

Prévost, publicându-i, în revista sa 
londoneză, fragmente din Istoria 
creşterilor şi a descreşterilor 
Curţii Otomane; S-a inspirat din el 
Voltaire pentru tragedia Mahomed; 
Victor Hugo pentru Legenda 
secolelor; Byron pentru Don Juan, 
Shelly pentru Revolta Islamului… 
Articolul „Turcia” din celebra 
Enciclopedie a lui Diderot şi 
d’Alembert (opera exponenţială a 
Iluminismului) se încheie cu reco-
mandarea (azi i-am zice „referinţă 
bibliografică”) de a consulta „în 
special, pentru istoria modernă a 
Turciei”, Istoria… lui Cantemir. E 
contribuţia noastră culturală! 

Modernismul în arta plastică 
e de neimaginat fără sculpturile 
lui Brâncuşi, iar muzica europea-
nă a secolului XX fără George 
Enescu sau Sergiu Celibidache 

(argumentul forte, la judecata de apoi a „contribuţiei culturale” îl vor 
aduce discipolii: sir Yehudi Menuhin, marele violonist, elev al lui G. 
Enescu sau marele pianist Daniel Barenboim, ucenic, pe timpuri, al lui 
S. Celibidache). Iar avangarda artistică a Europei e de neînchipuit fără 
Tristan Tzara (& Marcel Iancu, Victor Brauner ş.a.), urmat de magnificul 
suprarealist „franco-român” Gherasim Luca. 

Valabilitatea prospectivă a paradigmei lingvistice propusă de Eugeniu 
Coşeriu (atât în inversarea raportului dintre limbă şi vorbire, cât şi în cel 
al lingvisticii integrale şi al lingvisticii ca ştiinţă a culturii) o re-confirmă 
azi marii săi discipoli din Germania, Italia, Japonia, Franţa, România. Iar 
fără revoluţia limbajului propus de Eugène Ionesco nu ne putem imagina 
fenomenul teatral mondial de după război. Paradigma îşi afla temelia în 
teatrul lui Caragiale: prin Ionesco, „curat-murdarul” caragialesc devine 
piatră de temelie a teatrului absurdului.

Uneori şi regimurile au „contribuit” la culturalizarea lumii. Marele 
regizor de teatru şi film Lucian Pintilie (născut la Tarutino, în sudul 
Basarabiei) a fost exilat forţat, după ce i s-a interzis difuzarea filmu-
lui Reconstituirea (una dintre cele mai bune producţii româneşti). Şi 
regizorul a fost nevoit să-şi aplice meseria (să propună paradigme 
culturale!) montând pe scenele din Paris sau din oraşele americane. 
A revenit în forţă, cu De ce bat clopotele, Mitică, abia în 1989. Azi nu 
poţi vorbi despre evoluţia (şi paradigmele) cinematografiei mondiale fără 
să invoci „Noul Val Românesc” (minimalist, auster, de un realism dur, 
nefardat, necruţător), fără să rosteşti numele lui Cristi Mungiu, Cristi 
Puiu, Corneliu Porumboiu, Radu Jude, Cristian Nemescu et al. În actua-
litatea culturală imediată se înscrie, tot mai convingător, opera literară a 
lui Mircea Cărtărescu, azi cel mai cunoscut scriitor român peste hotarele 
ţării. 

 „Cultură” e în opoziţie cu „Natură”: produs cultivat în raport cu cel 
din flora spontană. În esenţă, cultura e sinonimă cu civilizaţia. Produsele 
culturale sunt fapte ale modernizării. La noi însă, „cultura” se confundă 
cu „tradiţia” (care, de altfel, nu trebuie ignorată, după cum nu trebuie 
ignorată natura). Parazitând însă pe ultima, riscăm să rămânem o cultură 
minoră (un coleg i-a zis: „primitivă”). Tradiţia e conservatoare, cultura e 
modernă. Contribuţiile noastre esenţiale la cultura lumii – de la Cantemir 
la „Noul Val” – ţin de modernitate. Q.E.D.

Două închipuiri contradicto-
rii au definit mai mereu părerea 
moldovenilor despre lumea de 
afară. Pe de o parte, “nimeni 
nu are nevoie de noi”, pe de 
alta, “totul se decide undeva în 
altă parte”. Premisa ambelor 
concluzii este, fără îndoială, 
fatalismul, “asta e”-ul mioritic: 
nimic nu e de făcut într-o lume 
în care deciziile tale sunt lipsite 
de importanță.

Bineînțeles, lucrurile nu 
stau tocmai așa. Deși RM 
nu este buricul geopolitic al 
Terrei, de poziția și de starea 
noastră se ține cont în acest 
moment cel puțin în anumite 
privințe. Strategii și politici 
europene, americane, rusești, 
de curând și chineze în regi-
une se construiesc în 
funcție de cine și (mai 
ales) cum guvernează 
la Chișinău. Și atâta 
vreme cât nimeni nu 
va dori să anexeze ce a 
mai rămas suveran și 
independent din acest 
teritoriu, situația nu se 
va schimba. Este ade-
vărat că depindem în-
tr-o mare măsură de ce 
fac sau nu vor să facă 
marile puteri în această 
parte a Europei, dar 
soarta nu ni se hotă-
răște în totalitate la 
Moscova, Berlin sau 
Washington. Des in-
vocatul târg al marilor 
puteri care a condus la 
apariția “monstruoasei 
coaliții” Sandu-Dodon 
nu s-ar fi soldat cu 
niciun rezultat dacă 
actorii locali nu aruncau și ei 
niște fise pe masa de joc.

Dramatică nu este însă nepu-
tința noastră de a sesiza con-
tradicția, ci starea de spirit care 
o generează. Apatia generală, 
dezinteresul față de destinul co-
mun, hleiul identitar, deficitul 
de civism, dar și de responsabi-
litate individuală, toate acestea 
se lasă, după cum s-a văzut, cu 
urmări dintre cele mai grave. 
Și mai rău e că această contra-
dicție nu este doar produsul 
felului nostru fatalist de a privi 
la lucruri, ci ea însăși o fatalita-
te. Căci era aproape inevitabil 
ca niște oameni cărora nu le 
pasă cu adevărat de țara în care 
trăiesc să pună totul în cârca 
străinilor. Și răul absolut, dar și 
binele absolut, și suferința cea 
mai neagră, dar și cea mai albă 
speranță.

De aici până la a decre-
ta geopolitica drept singura 

dimensiune reală, palpabilă a 
reușitelor și nereușitelor noas-
tre, nu era decât un pas. Pe 
care l-am și făcut, cu un vădit 
sentiment de ușurare, întru-
cât noțiunea a fost capabilă să 
cuprindă și să explice totul în 
RM: viciile clasei politice, dar 
și virtuțile unor lideri; incon-
gruența macroeconomică, dar 
și creșterea sporadică a PIB-
ului; dezastrul demografic, dar 
și rezistența celor rămași acasă, 
în condiții ostile; disfuncțiile 
sistemului, dar și succesul unor 
inițiative private etc. Cred că 
doar ciclurile cosmice nu au 
fost afectate de atotputernicia 
geopoliticului, în rest, nicio 
eroare fundamentală de care să 
ne facem vinovați și niciun cal-

cul corect pe care să-l fi făcut 
cu mintea noastră.

Un Celălalt malefic ne-a 
cășunat mereu și exclusiv 
necazuri și belele: Rusia a 
folosit Transnistria ca să ne 
țină departe de UE; minorită-
țile au votat etnic, cu gândul 
la Kremlin, și nu la incom-
petenții pe care i-au adus în 
Parlament sau în primării. De 
cealaltă parte, acuzați au fost 
“unioniștii”, care ar fi făcut 
imposibilă armonizarea țesu-
tului comunitar, sau, mai nou, 
“proeuropenii”, care vor să ne 
îndepărteze de Rusia-Mamă. 
Totodată, un Celălalt benefic 
ne mântuie mereu când căl-
căm pe buza prăpastiei: de la 
banii FMI și ai României, spun 
prooccidentalii pragmatici, la 
promisiunile unui viitor ca la 
Minsk sau Simferopol, afirmă 
prorușii visători.

Așadar, totul e sub semnul 

întunecatei sau, după caz, 
luminoasei străinătăți aici, în 
RM. Dar ce știm cu adevărat 
despre aceasta? Un test ele-
mentar va arăta că majoritatea 
absolută a populației are, în cel 
mai bun caz, o idee foarte vagă 
despre ce se întâmplă în afara 
țării. Încercați să-i întrebați 
chiar și pe rezidenții noștri din 
Italia ce părere au despre Beppe 
Grillo, iar pe locuitorii de aici, 

ce știu despre țara soră și frate, 
România. Răspunsul îi va uimi 
chiar și pe cei mai îndârjiți 
optimiști. 

Străinătatea, alteritatea în 
toate formele ei, este singurul 
reper (cultural, economic etc.) 
funcțional pentru cetățeanul 
RM. Din nefericire însă, rămâne 
un reper abstract, născut mai 
curând din respingerea propriei 
identități decât din cunoașterea 
Celuilalt. 

Presa de la Chișinău a negli-
jat, cred, programatic, analiza 
evenimentelor politice din 
afara RM, și o coloană-două de 
ziar nu vor remedia, în viito-
rul apropiat, această scăpare. 
Merită să încercăm, totuși, 
căci lumea care se întinde de 
la Lisabona la Vladivostok și, 
spre surpriza unora, chiar mai 
departe de atât, e mult mai 
complexă și mai aproape de noi 
decât vrem să acc eptăm.

A - P O L I T I C E

Cultură 
versus 
tradiție

Mircea V. CIOBANU 

Ei nu știu 
că e doar o 

senzație

Typi non habent 
claritatem insitam; est 
usus legentis in iis qui 
facit eorum claritatem. 
Investigationes Claritas 

est etiam processus 
dynamicus, qui sequitur 

mutationem. 
Nam liber tempor cum 

vghfu.

H a r t a  l u m i i

Fatalitatea Celuilalt

Adrian CIUBOTARU

În conformitate cu art.108 CPC, 2762 – 2764 
CPC , Judecătoria Orhei, cu sediul: mun. Orhei, 
str. V. Mahu 135, solicită pârâtului Gherman Igor 
cu adresa de domiciliu înregistrat în mun. Orhei 
str. Renașterii Naționale 5, ap. 1, în termen de 
30 de zile, calculat de la data publicării prezen-
tei citații, să prezinte instanței judecătorești şi 
reclamantului o referință, precum şi copii de pe 
înscrisurile necesare în susținerea poziției sale, 
în cauza civilă în procedura examinării cererii 

cu valoare redusă cu  nr. 2-1873/2019, intentată 
la cererea de chemare în judecată înaintată de 
Balan Svetlana împotriva pârâtului Gherman Igor 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de 
judecată.

Dacă pârâtul nu va depune referința în terme-
nul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul 
de a o prezenta ulterior și soluționarea cererii se 
va face în baza materialelor anexate la dosar.

     Judecător – Alina Balan

C i t a r e  p u b l i c ă 

Chișinău . Imobile vechi și noi. Toate cu bucluc 
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C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ăSă vezi cînd se oprește 
răsufl area ce importantă 
este clipa

Pe la 40 de ani mi-am dat 
seama că trăiam prea repede. În 
iureșul zilelor uitasem să trăiesc 
cuminte așa încît toată frumuse-
țea vieții și tihna treceau pe lîngă 
mine. Pînă cînd, într-o dimi-
neață cînd toți dormeau și eu 
priveam răsăritul doar cu gîndul la cît de multe am de făcut, fără să 
pot uita o clipă de asta, mi-am zis: ”Ho, nebuno! Unde alergi așa? 
Într-o zi îți rupi gîtul și-ai trecut prin viață ca gîsca prin apă”.

Alergăm ca chiorii către nicăieri în loc să mergem încet și cu 
bucurie. Hai să fim mai smeriți, oricum ultimul cuvînt nu-l are 
nimeni pe pămîntul acesta decît moartea. Nu vă sfiiți și nu uitați de 
ea. Totul, totul se poate schimba într-o clipă, iar sufletul poate lua 
oricînd calea spre vămile cerului. Faceți cumva să nu fie pustiu și 
gol. Auriți-l cu puțină bunătate, bucurie și grijă pentru viață.

Într-o zi vom lăsa totul baltă. Pe nepusă masă vom fi luați fără a 
fi întrebați: vrei să vii? Atunci vom simți pe pielea noastră cuvintele 
Părintelui Arsenie Papacioc: ”Să vezi cînd se oprește răsuflarea ce 
importantă este clipa”.

Cine iubește nu demolează, 
nu disprețuiește o altă cultură 
și un alt neam

Propunerea de redenumi-
re a străzii Octavian Goga în 
Suvorov, semnalată de consilie-
rul Ion Cebanu, nu e un element 
unic de manifestare a disprețu-
lui și lipsei de respect. Și nu a 
apărut peste noapte. De ani de 
zile se pregătesc multe fapte dezonorante și acum au și cu cine să 

le facă.
Se împlinesc trei ani de la 
plecarea la cele veșnice a 
Ministrului Culturii, Ion 
Ungureanu. Puține personali-
tăți le-au citat demolatorilor de 
pe meleagurile noastre ade-
văruri incontestabile din ma-
rii scriitori ruși. A cunoscut 
cultura rusă, a lucrat cu mari 
actori ruși, a fost apreciat la 
cel mai înalt nivel de adevărații 
ruși – cei care construiesc punți 
de comunicare. Ion Ungureanu 
a fost o asemenea Personalitate. 
Pentru că a iubit și a apreciat 
valorile, indiferent de etnie. Iar 
cine iubește nu demolează, nu 
disprețuiește o altă cultură și 
un alt neam. 

Pentru poporul său a avut 
curajul să readucă Monumentul lui Ștefan cel Mare la locul co-
rect: din mijlocul Grădinii Publice, în centru – cu fața și crucea 
spre oameni. A instalat Monumentul Lupoaicei, a susținut atri-
buirea de nume mari străzilor din Chișinău și din localitățile 
Moldovei. Propun să ascultăm un fragment din Balada lui Ciprian 
Porumbescu, pe care o admira mult Ion Ungureanu, în interpre-
tarea lui Ionel Manciu. La pian –japoneza Kaoru Wada. Palatul 
Culturii, Iași.

Aici nu permit nimănui să-mi 
vorbească țara de rău

(despre documentarul 
„One way ticket” realizat de 
JurnalTV.md)

Parcă a descris ce simt eu. 
Anii plecaț i de acasă au trecut 
ca o secundă. Și când vorbesc de 
Moldova am emoții și eu. Aici 
nu permit nimănui să-mi vor-
bească țara de rău și nu o fac nici eu. Am întâlnit oameni din țări 
în război, cu sărăcie mult mai mare decât la noi, dar nu am auzit 
pe nimeni să-și înjure locul de unde a venit. Moldova e locul unde 
mă simt cel mai bine psihic, unde mă simt la locul meu, cu toate 
bunele și relele ei.

 Luminița POPESCU

Ana Lucia CULEV

Mariana TICOLAZ

Recent am luat cunoștință 
de statistica oficială, care mi-a 
generat un sentiment de preo-
cupare – 1) dosare înregistrate: 
2017 - 94.916; 2018 - 100.157; 
2019 - 100.147; 2) dosare 
soluționate prin ordin: 2017 
- 85.307; 2018 - 47.157; 2019 
- 43.551; 3) dosare în lucru: 
230.389 (!).
Îmi aduc aminte de anii 2010–
2015, când am reușit, împreună 
cu autoritățile statului român 
și cu implicarea directă a dlui 
Președinte Traian Băsescu, să 
deblocăm redobândirea cetățe-
niei după o perioada mult prea 
îndelungată de “înghețare” a 
procesului respectiv. 

Chiar recent, un coleg parla-
mentar îmi solicita opinia vis-à-
vis de motivul real că din 2017 
până în prezent nu a mai fost 
invitat la București să depună 
jurământul pentru cetățenia 
română. Nu cred că, fiind 
parlamentar, ar trebui să aibă 

prioritate față de cei 230.388 de 
cetățeni care sunt în așteptarea 
“verdictului” de la București, 
dar și aflarea în “lista de aș-
teptare” tocmai din anul 2017, 
justifică întrebarea firească a 
colegului meu! 

Atunci Ministru a l Justiției 
era dl Cătălin Predoiu, căruia îi 
port respect pentru contribuția 
personală la intensificarea con-
siderabilă a colaborării în do-
meniul justiției dintre București 
și Chișinău. Și de această dată e 
necesară implicarea personală a 
Ministrului Predoiu și a noului 
președinte al ANC, lucru pe 
care-l solicit respectuos ambilor 
demnitari ai statului român.
Deopotrivă, consider că ar fi 
indicat, dincolo de dreptul legal 
și istoric al basarabenilor la 
redobândirea cetățeniei, să se 
purceadă la o evaluare exigentă 
a persoanelor care au compro-
mis, profanat și defăimat, în 
mod demonstrativ și sfidător 
atât România, cât și cetățenia 
română, chiar fiind deținătorii 

acesteia. Regretabil, dar “nu 
ducem lipsă” de cei care mai 
ieri operau cu cuvinte gen “frați 
români”, iar astăzi deja vorbesc 
de “ocupația română” doar ca 
să intre și mai mult în grațiile 
Moscovei. 

Dacă autoritățile de la 
București au vreo problemă în 
identificarea lor, vă asigur că 
basarabenii care au redobândit 
cetățenia părinților și a bunei-
lor noștri din respect, dragoste 
și mândrie față de Neam și de 
Țară vor ajuta să-i identifice pe 
cei care manifestă o atitudine 
profund ostilă și agresivă față 
de tot ce-i românesc aici, în 
Republica Moldova, și peste 
hotarele ei.

Din Apelul către Guvernul României și 
Autoritatea Națională pentru Cetățenie

Iurie RENIȚĂ

Învăluit de frigul din birou, 
lăcătușul se opri lângă vitrina 
plină cu cărți rămase de la 
guvernarea precedentă. Ridică 
privirea la fotografia de pe 
perete a noului președinte al 
țării. O coborî apoi asupra 
consilierului de la masa de 
sub ea, îmbrăcat în palton 
și cu cușma trasă pe urechi. 
Suflându-și în palme, întrebă, 
ca printre altele, dacă nu mi-aș 
dori mai multă căldură. Am 
înțeles. În dimineața urmă-
toare am adus o sticlă de votcă 
„Moskovskaya”. Uitându-se cu 
atenție la etichetă, lăcătușul 
o adânci în buzunarul de la 
salopetă. Extrase o cheie din 
trusă, se apropie de calorifer, 
răsuci ceva, după care, șuie-
rând o melodie populară, ieși 
din încăpere. Nu zăbavă, în 

birou se făcu o căldură bine-
făcătoare, ca la președintele 
de dincolo de perete. Bucuros, 
pentru prima dată în iernile 
marcate de crizele energetice 
inspirate din patria istorică a 
votcăi, mi-am scos paltonul 
și mi-am pus cușma în cui. A 
doua zi, am fost convocat la 
președinte pentru niște consul-
tări. Intrând, am avut surpriza 
să-l văd pe conducătorul țării 
adâncit în palton, cu urechile 
cușmei legate sub bărbie: lăcă-
tușul reorientase fluxul termic 
de la șef la subaltern. Peste câ-
teva zile, cuprins de remușcări, 
l-am întrebat dacă nu și-ar dori 
mai multă căldură. I-am spus 
și care este costul schimbului 
de temperatură. În dimineața 
următoare, secretara mi-a pus 
pe masă o votcă „Stolicinaya”, 
cu steaua Kremlinului pe eti-
chetă. L-am chemat pe lăcătuș. 

Șuierând aceeași melodie 
populară, s-a apucat de lucru: a 
răsucit și învârtit ceva la calo-
rifer, ieșind voios din încăpere 
cu rachiul în salopetă. Peste o 
jumătate de oră, la președin-
te se făcu cald ca la mine, iar 
la mine frig ca la președinte. 
Așa și tot așa, încălzindu-ne 
unul de la altul, până am ieșit 
din iarnă. Ne consolam însă 
la gândul că măcar un om din 
țara noastră, lăcătușul, toată 
iarna s-a bucurat de o căldură 
constantă de 40 de grade tărie. 
Cu atât ne ajutam și noi popo-
rul înghețat.

Lăcătușul 

Pavel PELIN

M R E A J A  R E Ț E L E L O R
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„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs pentru poștașii din toate localitățile Republicii 
Moldova.

Condițiile participării la concurs sunt următoarele:
Poștașii care vor perfecta pentru anul 2020, începând cu luna martie, un număr de abonamente 

pentru 3 luni și respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM 
21125/23 (pensionari, invalizi, studenți) vor beneficia de următoarele premii:

6 luni 3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei                               20 – 30 abonamente – 150 lei                               

31 – 40 abonamente – 400 lei 31 – 40 abonamente – 200 lei

41 – 50 abonamente – 500 lei 41 – 50 abonamente – 250 lei

51 – 60 abonamente – 600 lei 51 – 60 abonamente – 300 lei

61 – 70 abonamente – 700 lei 61 – 70 abonamente – 350 lei

71 – 80 abonamente – 800 lei 71 – 80 abonamente – 400 lei

81 – 90 abonamente – 900 lei 81 – 90 abonamente – 450 lei

91 – 100 abonamente – 1000 lei 91 – 100 abonamente – 500 lei

101 plus – 1200 lei 101 plus – 600 lei

Toți poștașii care vor perfecta 50 de abonamente pentru 6 luni la oricare din Indicii de abonare 
PM 21125 şi PM 21125/23 (pensionari) vor beneficia de un premiu de 500 de lei.

Poștașul care va perfecta nu mai puțin de 105 abonamente pentru 6 luni va primi 1200 de lei.
Poștașul care va perfecta 50 de abonamente pentru 10 luni va ridica un premiu de 1200 de lei.

Concurs pentru cei mai 
harnici poștași în 2020!

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

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

Din luna februarie 2020, 
poți perfecta un abonament la 
noua publicație, GAZETA de 
Chișinău, în paginile căreia 

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

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

Te  c a u t !

Un demers în acest sens a 
fost înaintat de președinte-
le fracțiunii PSRM, Serghei 
Afanasenco și președintele 
A.O. „Fraternitatea Cadeților”, 
Serghei Nazarenco, asociație 
care are drept obiectiv promo-
varea intereselor minorităților 
naționale, potrivit Biroului de 
Relații Interetnice, scrie deschi-
de.md.

În acest sens, șefa Direcției 
arhitectură, urbanism și relații 
funciare, Svetlana Dogotaru, a 
început procesul de modifica-
re a străzii. Aceasta a solicitat 
tuturor fracțiunilor din CMC 
să înainteze câte un membru în 
componența nominală a co-
misiei nominalizate, în scopul 
introducerii modificării în 
regulamentul propriu-zis și a 
reactualizării acestuia. 

GAZETA de Chișinău le-a 
solicitat unor oameni politici și 
scriitori să comenteze inițiativa 
socialiștilor.

Arcadie Suceveanu, poet, 
președintele Uniunii 
Scriitorilor din Moldova: 

Prin această acțiune socialiș-
tii încearcă să pună în aplicare 
programul lor de schimbare a 
simbolisticii naționale. Eu sunt 
șocat, stupefiat și oripilat de 
această veste. Consider că este o 
blasfemie. Oamenii de cultură, 
noi, scriitorii, vom protesta prin 

toate metodele. Ce are Suvorov 
cu noi? Ce a eliberat Suvorov? 
Suvorov este un nume străin 
pentru noi, pentru spiritul nos-
tru, pentru istoria noastră. El e 
bun în Rusia lor. Să numească 
acolo toate străzile în numele 
lui Suvorov”.

Vitalie Ciobanu, scriitor, 
publicist: 

„Intenția socialiștilor de a 
redenumi strada Octavian Goga 
în „Alexandr Suvorov” este o di-
versiune. Dodon și PSRM sunt 
incapabili să scoată Republica 
Moldova din criza profundă 
în care ne-a aruncat regimul 
Plahotniuc (prin contribuția 
lui Dodon însuși), să rezolve 
gravele probleme de gestiune 

a capitalei – căci pentru asta a 
fost votat Ceban! –, și au decis, 
într-un an electoral, să meargă 
pe panta confruntărilor inte-
retnice, să incite spiritele, să 
încalece mârțoaga geopolitică. 
Previzibil. Suvorov a fost un 
general sangvinar, care a luptat 
să extindă fruntariile imperiu-
lui rus pe seama altor popoare, 
inclusiv a românilor. A fost un 
măcelar, un călău, și-a mânat la 
moarte soldații în numele unor 
scopuri expansioniste. 

Fiindcă n-am reușit să reve-
nim la normalitate, restaurația 
sovietică își recapătă suflul. 
Până nu vom construi o soli-
daritate a tuturor cetățenilor 
acestui stat în jurul valorilor 
naționale și democratice, mon-
ștrii trecutului se vor întoarce 
mereu”.

Pavel Filip, presedintele 
PDM: 

„Considerăm că autoritățile 
din Chișinău trebuie să vină cu 
soluții concrete pentru ade-
văratele probleme din oraș: 
infrastructură (drumuri, parcări 
etc.), curățenie, construcții 
neautorizate ș.a.m.d., nu să se 
ocupe de chestiuni care dezbină 
societatea. Cei care locuiesc sau 
activează pe strada Octavian 
Goga, indiferent de denumirea 
acesteia, vor drumuri asfalta-
te, trotuare, iluminat stradal, 

„Suvorov este un nume 
străin pentru noi”

Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău vor să redenumească strada Octavian Goga din 
capitală, în strada A.V. Suvorov 

salubritate etc. Deși redenumi-
rea străzii e prerogativa CMC, 
primarul capitalei nu trebuie 
să uite că a promis în campa-
nie că se va ocupa de proble-
me concrete, nu de chestiuni 
care vizează limba, istoria, 
geopolitica”.

Vasile Nedelciuc, 
deputat în primul 
Parlament democratic al 
Republicii Moldova: 

„E o nebunie întreagă. Vorba 
lui Shakespeare: „Mi-s ochii 
plini de lacrimi, dar n-am orbit 
ca să nu-mi văd dușmanii”. E 
un rezultat al fărădelegilor, al 
ideii noastre de pe parcursul 

ultimilor 20-30 de ani. Dacă s-a 
ajuns ca statul să fie condus de 
niște oameni care vor să schim-
be până și denumirile străzilor, 
atunci e trist de tot. E o mizerie, 
e regretabil și e păcat că am 
ajuns aici. Dar atâta vreme cât 
oamenii din societatea noas-
tră consideră că e normal să-i 
conducă Igor Dodon, și să avem 
primari ca Ilan Șor și ca Renato 
Usatâi, atâta vreme cât preferă 
să se închine la aceiași lei la 
care s-au închinat în trecut, 
atunci e explicabil de ce cei mai 
mulți tineri talentați pleacă. Și 
tot mai mulți oameni doresc să 
fugă din țara asta”.

Victoria POPA 

Dreptul la indemnizație se 
acordă soțului supraviețuitor 
cu domiciliul în Republica 
Moldova în cazul decesului so-
țului care a beneficiat de pensie 
pentru limită de vârstă mai 
puțin de 5 ani după stabilirea 
dreptului la pensie. Totodată, 
este necesar ca soțul supra-
viețuitor să fi avut cel puțin 15 
ani de căsătorie cu persoana 
decedată.

În Monitorul Oficial a fost 
publicată Hotărârea Guvernului 
nr. 712 din 27.12.2019 pentru 
aprobarea Regulamentului cu 
privire la stabilirea și plata 
indemnizației în cazul decesului 
unuia dintre soți.

Potrivit documentului, 
indemnizația poate fi solicitată 
de către soțul supraviețuitor în 
termen de 3 ani de la data dece-
sului. Aceasta se acordă indife-
rent dacă soțul supraviețuitor 
este sau nu beneficiar de pensii 
în sistemul public de pensii.

Cererea pentru stabilirea 
indemnizației se depune perso-
nal de către soțul supraviețuitor 
la casa teritorială de asigurări 
sociale de la domiciliu. La 
cerere se anexează actul de 
identitate al solicitantului, cer-
tificatul de deces și certificatul 
de căsătorie.

Indemnizația se stabileș-
te din luna depunerii cererii. 
Cuantumul indemnizației se 
stabilește în mărimea pensiei 
pentru limită de vârstă aflată în 
plată la data decesului benefi-
ciarului de pensie, dar nu poate 
depăși suma a cinci salarii 
medii lunare prognozate pe 
economie pentru anul în care a 
avut loc decesul.

Plata indemnizației în cazul 
decesului unuia dintre soți, 
stabilită, dar neîncasată pe o 
perioadă de 6 luni de către soțul 
supraviețuitor, se suspendă și 
se reia din luna în care benefi-
ciarul a depus cererea şi actele 
ce îi atestă identitatea la Casa 
teritorială de asigurări sociale, 
aceasta fiind achitată retro-
activ de la data suspendării. 
Indemnizația neplătită la timp 
din vina organului de asigurări 
sociale responsabil de stabili-
rea şi plata indemnizațiilor se 
plătește retroactiv, fără nicio 
limitare în termen.

Sumele cu titlu de indemni-
zație plătite necuvenit din vina 
beneficiarului se rețin lunar în 
mărime ce nu depășesc 20% din 
cuantumul indemnizației. În 
cazul decesului beneficiarului, 
indemnizațiile plătite necuvenit 
nu se urmăresc.

SURSA: Monitorul fiscal 
FISC.md

Stabilirea și plata 
indemnizației în cazul 
decesului unuia dintre soți

 Octavian Goga
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Șantierul lui Dodon cu credite 
de la ruși și reabilitarea 
economiei moldovenești

Deși în vară a primit câteva 
împuterniciri suplimenta-
re, funcția de președinte al 
Republicii Moldova rămâne 
cu puține pârghii de influență 
asupra vieții oamenilor. În mod 
normal, pârghiile reale rămân 
la Legislativ, care împuterniceș-
te executivul să le implemen-
teze. Însă, așa cum președin-
tele Dodon, prin intermediul 
Partidului Socialiștilor, contro-
lează  aceste două puteri în stat, 
a găsit o modalitate de a-și aro-
ga impactul de imagine rezultat 
din acțiunile mai mult sau mai 
puțin populiste ale Guvernului. 
Este vorba despre tradiționalele 
deja, așa-zisele întâlniri de luni 
cu Președintele Parlamentului, 
socialista Zinaida Greceanîi, și 
Prim-Ministrul „tehnocrat” Ion 
Chicu. După care  președintele 
iese în fața presei să spună ce 
au decis ei „de comun acord” 
pentru „prosperarea” poporului.  

8,7 miliarde de lei pentru 
reabilitarea drumurilor

După ședința respectivă de 
luni, 27 ianuarie, Dodon a ieșit 
să vorbească despre șantie-
rul în care va fi transformată 
Republica Moldova în anul 
curent pe dimensiunea infras-
tructurii rutiere.   

El a anunțat că, în acest an, 

vor fi cheltuiți circa 8,7 miliarde 
de lei, din surse interne și ex-
terne, pentru reparația drumu-
rilor moldovenești. Lucrările ar 
urma să înceapă, „cel târziu, în 
luna mai”. 

„Din sursele interne și exter-
ne, 2,7 miliarde de lei – fondul 
rutier, plus încă un miliard 
pentru „Drumuri bune” – sunt 
3,7 miliarde, plus încă circa 5 
miliarde de lei din surse externe 
alocate pentru drumuri naționa-
le, acele segmente care au fost 
anunțate. Un astfel de program 
ambițios de reparație a dru-
murilor în Republica Moldova 
încă nu a fost”, a declarat Igor 
Dodon. Drept „surse externe” 
se subînțelege, în primul rând, 
creditul de 500 de milioane din 
partea Federației Ruse, anunțat 
anterior de premierul Chicu.  

De ce nu se iau credite 
mai avantajoase 
de la băncile UE

În raport cu creditul rusesc, 
ipotetic deocamdată, amba-
sadorul Uniunii Europene la 
Chișinău, Peter Michalko, se 
întreba pe bună dreptate, de ce 
nu se apelează la creditele euro-
pene, mult mai avantajoase din 
punctul de vedere al prețului. 

Doar că acestea sunt însoțite 
și de o serie de cerințe ale UE, 
care se conțin, de altfel, în acor-
dul de Asociere cu Republica 
Moldova și se referă la asigura-
rea statului de drept, în primul 
rând, dar și la reforme, care să 
asigure sustenabilitatea econo-
mică a țării. Altfel spus: vă dăm 
bani, dar reformați-vă, pentru 

Ion CHIȘLEA

a-i putea investi eficient și a-i 
rambursa lejer. Iată că aceste 
exigențe nu sunt pe placul lui 
Dodon. El împrumută mai bine 
de la ruși, care nu au prea multe 
întrebări și nu pun prea multe 
condiții.   

Guvernul „tehnocrat” va face 
tot posibilul pentru a încheia 
către toamnă reabilitarea unor 
drumuri naționale pentru ca 
președintele Dodon să taie mai 
multe panglici în preajma ale-
gerilor prezidențiale.  

Întrebarea este însă cine 
va rambursa aceste credite și 
din ce surse dacă nu se între-
zăresc la orizont și măsuri mai 
puțin populiste de relansare a 
economiei? 

Salariile cresc, 
productivitatea 
rămâne scăzută, 
investitorii sunt reticenți

Printre provocările princi-
pale cu care se va confrunta 
Republica Moldova în anul 
2020, Centrul analitic Expert 
Grup a constatat și înăsprirea 
condițiilor pieței forței de mun-
că. Scăderea populației duce la 
o ofertă mai scăzută pe piața 
muncii, însoțită și de o creștere 
în ultimii ani a cererii din partea 
companiilor. Numărul locurilor 
înregistrate de către Agenția 
Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă s-a majorat de 
la șase mii în 2016 la 12-14 mii 
în 2019. 

Printre consecințele deficitu-
lui forței de muncă se numără 
creșterea mai rapidă a salariilor 
decât a productivității muncii. 

Altfel spus, muncitorii mol-
doveni produc la fel de puțin, 
însă pretind salarii mai mari. În 
final, acest fapt conduce la scă-
derea atractivității țării pentru 
investitorii străini.

O nouă strategie pentru 
dezvoltarea economiei

Zilele trecute, a fost făcută 
publică strategia de dezvoltare 
a industriei Republicii Moldova 
pentru perioada 2020-2030. 

Viziunea strategiei se axează 
pe crearea unui mediu competi-
tiv în industrie, bazat pe inves-
tiții, sporirea productivității și 
modernizării tehnologice, care 
ar plasa Republica Moldova 
la nivelul mediu al țărilor din 
regiune. „Respectiv, un climat 
mai bun de afaceri, fi nanciar, 
instituțional și de reglementare 
în industrie ar implica o mai 
mare creștere, productivitate, 

rentabilitate, ocupare a forței 
de muncă și internaționali-
zare a întreprinderilor din 
Republica Moldova”, se spune în 
document.

Însă pentru a atinge aceste 
obiective trebuie să fie îmbună-
tățită  competitivitatea mediului 
de afaceri, sporite investițiile 
și volumul de finanțare în 
sector, intensificat gradul de 
instruire și ocupare a forței 
de muncă, crescut nivelul de 
inovare tehnologică în sectorul 
industrial. Până la urmă, toate 
aceste momente se regăsesc și 
în Acordul de Asociere dintre R. 
Moldova și UE. În context apare 
o întrebare logică: dacă condi-
țiile pentru creditele luate de la 
europeni sunt perfect  compati-
bile cu strategiile de dezvoltare 
ale Republicii Moldova, de ce 
aceasta împrumută bani în con-
diții obscure de la ruși? 

Două treimi din banii din 
bănci sunt ale populației

Două treimi din depozitele din bănci sunt ale populației, iar 
restul revin agenților economici, bugetului Republicii Moldova și 
bugetelor locale sau băncilor și instituțiilor financiare nebancare.

Potrivit statisticilor BNM, stocul depozitelor populației s-a 
majorat în 2019 cu aproape patru miliarde de lei (+ 9,4%), iar cele 
ale persoanelor juridice, cu doar un miliard (+ 4,4%). 

E de remarcat că depozitele în lei reprezintă 59% din total, iar 
cele în valută – 41%, fapt ce ar sugera o creștere a încrederii popu-
lației în sistemul bancar autohton și în leul moldovenesc. Totuși, 
să nu uităm că jumătate din aceste depozite sunt la vedere și pot fi 
retrase oricând de populație, dacă se întâmplă ceva pe piață.

Băncile moldovenești au 
obținut un profi t de 2,25 
miliarde de lei anul trecut

În 2019, băncile comerciale din Moldova au obținut un profit 
net de 2,25 miliarde de lei, cu 805,9 milioane de  lei mai mult față 
de anul precedent.

Potrivit  datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), mai mult 
de jumătate din profitul sistemului bancar a revenit primelor 
două bănci din sistem – Moldova Agroindbank (703,5 mil. lei) şi 
Moldindconbank (678,4 mil. lei). Față de 2018, prima și-a majorat 
profitul cu 172,1 milioane, iar cea de-a doua – cu 178,1 milioane de 
lei.

Exporturile de 
vin moldovenesc, 
cele mai mari din 
ultimii cinci ani. 
România, principalul 
importator

Potrivit Ofi ciului Național al Viei și Vinului, pe 
parcursul anului 2019, atât volumul exporturilor de 
vinuri moldovenești, cât și valoarea acestora au fost 
la cel mai înalt nivel în-
registrat din 2014 până 
în prezent. 

Republica Moldova 
a exportat, în 2019, 
aproape 157 de milioane 
de litri de vin, în crește-
re cu 9% (sau cu cca 13 
milioane de litri) față de 
anul precedent. 

Pe parcursul anu-
lui 2019, România 
continuă să fie o piață 
strategică și se află în 
fruntea clasamentului 
țărilor care importă 
vin din Republica 
Moldova, atât după 

volumul exporturilor, cât și în funcție de venituri-
le generate.

România a importat aproape 14 la sută din 
totalul vinului moldovenesc exportat sau șase mi-
lioane de litri. Urmează Polonia, cu cca 13 la sută 
sau peste cinci milioane de litri. 

Federația Rusă, mulți ani la rând principa-
lul importator de vin moldovenesc, ocupă locul 
trei în clasamentul Oficiului Național al Viei și 
Vinului, cu 12,7%, iar Ucraina e pe poziția a șasea, 
cu aproape 6 la sută.

Anul trecut, Republica Moldova a exportat vin 
în 67 de țări ale lumii, în valoare de cca 160 de 
milioane de euro, cu 9,2% (sau cu 13 milioane de 
euro) mai mult decât în anul 2018. 
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Mihaela Noroc: „Ești 
frumoasă așa cum ești”

Născută în 1985 la Chișinău, 
Mihaela Noroc s-a mutat la 

București împreună cu familia 
pe când avea șase ani. În 2013, 
fotografa a început un proiect 
inedit, „Atlasul frumuseții”, 
care a devenit unul de rezonan-
ță internațională. A călătorit 
prin aproape 60 de țări și a re-
alizat prima ediție a „Atlasului 
Frumuseții”, care include 500 
de portrete de femei din toată 
lumea, constituind un reper glo-
bal în promovarea diversității 
culturale. Cartea-album a fost 
publicată în mai multe limbi. 

Atlasul frumuseții conține 
500 de portrete de femei 
din toată lumea

Mesajul pe care îl transmite 
omenirii Mihaela Noroc im-
presionează prin forța sa: „Ești 
frumoasă așa cum ești pentru că 
frumusețea nu ține cont de modă, 
rasă ori de statut social. Mai mult 
ca oricând, lumea are nevoie de 
un atlas al frumuseții. În vremuri 
ale urii și intoleranței, acest atlas 
omagiază dragostea, autenticita-
tea și frumusețea”.

Cartea-album „Atlasul fru-
museții. Femeile lumii în 500 
de portrete” de Mihaela Noroc 
a apărut în limba română la 
editura Humanitas, în 2017. 
Atlasul frumuseții este o emo-
ționantă călătorie în imagini, 
cu povești de viață din toate 
colțurile lumii. În decurs de 
câțiva ani, acest atlas a devenit 
un adevărat fenomen online. 
Proiectul e urmărit de aproape 
un milion și jumătate de oa-
meni pe rețelele de socializare 
și e prezentat des în media 
internațională.

Elle, RAI, SKY News au pre-
zentat pe larg „Atlasul frumuse-
ții”, transformându-l în cel mai 
mediatizat proiect artistic creat 
de un român, în zilele noastre.

Mihaela Noroc a călătorit 
în peste 60 de țări rea-
lizând fotografii pentru 
Atlasul frumuseții

Potrivit Mihaelei Noroc, 
prima fotografie din acest 
proiect a fost făcută în Ethiopia: 
„În perioada aceea, lucram în 
alte domenii, încercam pur și 
simplu să-mi câștig existența, 
iar fotografia era mai degrabă 
un hobby. Tatăl meu e pictor și 
încă din copilărie am fost atrasă 
de culori și compoziție. În liceu 
am primit de la el prima cameră 
foto și așa a început totul”.

Călătoria în Ethiopia a fost 

Irina NECHIT

Elle, RAI, SKY News au prezentat pe larg „Atlasul frumuseții”, transformându-l 
în cel mai mediatizat proiect artistic creat de un român, în zilele noastre

du-l 

era în plină desfășurare. În acel 
moment m-am întrebat: dacă 
există atâta diversitate și atâtea 
povești într-o singură țară, oare 
ce o fi în restul lumii?”.

Cu această întrebare a înce-
put una dintre cele mai spec-
taculoase călătorii din istoria 
fotografi ei. „În Afganistan am 
ajuns într-o zonă izolată, în co-
ridorul Wakhan. Linia de război 
era foarte aproape, lucru care 
condamna acest loc la izolare. 
Oamenii trăiau acolo la fel cum 
trăiau strămoșii lor acum sute 
de ani, așa că fotografi a li se 
părea un miracol”, povestește 
Mihaela.

Noutatea nu i-a speriat 
însă, ea și aparatul ei foto fiind 
invitați în toate casele pentru a 
face poze cu fiecare membru al 
familiei.

„În Coreea de Nord am fost 
mereu însoțită de un ghid local, 
la fel ca orice străin care se 
decide să viziteze această țară. 
Dar am avut libertatea de a mă 
plimba pe străzi, de a interac-
ționa cu femeile de acolo, de a 
surprinde momente din traiul 
lor zilnic”.

După ce a interacționat cu 
atâtea culturi, Mihaela Noroc 
a cercetat mai atent și frumu-
sețea României: „Frumusețea 
României stă în milioane de 
chipuri, de povești, de locuri pe 
care uneori le ignorăm”.

Mihaela Noroc are rădăcini 
basarabene

Părinții Mihaelei Noroc, năs-
cuți în Republica Moldova, și-au 
făcut studiile la Chișinău. Iar bu-
nicii ei materni, Natalia și Vasile 
Cociu, au trăit până în 1987 în 
satul meu natal, Antonești, aici 
au activat ca pedagogi, făcând 
parte din elita intelectuală a 

regiunii. Primii doi ani de viață 
Mihaela i-a petrecut, așadar, în 
Antonești, raionul Cantemir.

Am contactat-o pe Mihaela 
Noroc și ea mi-a mărturisit că-
și amintește vag de Antonești: 
„Nu am foarte multe amintiri 
din satul Antonești pentru că 
bunicii s-au mutat de acolo 
când eram foarte mică. Îmi 
aduc aminte casa de acolo și 
grădina foarte mare. Mă du-
ceam cu bunicul și luam ouăle 
de gâscă din cuibar, culegeam 
cu el harbuji și zămoși. De ase-
menea știu că Antonești era un 
sat frumos pe malul Prutului, 
bunicul îmi spunea multe 
povești interesante despre acel 
loc”.

Am mai întrebat-o dacă 
a fost în vizită la Chișinău, 
în ultimii ani, și iată ce mi-a 
răspuns: „Nu vin foarte des în 
R. Moldova, ultima oară am 
fost în vara anului 2017. Atunci 
am avut ocazia să și fotografiez 
femei ale căror portrete le voi 
publica în următoarea ediție a 
cărții. Am fost foarte plăcut sur-
prinsă de naturalețea și căldura 
sufletească pe care le-am găsit 
în Moldova fotografiind pentru 
proiect”.

Cu mai bine de un an în 
urmă, Mihaela Noroc a deve-
nit mamă. Fetiței sale i-a pus 
numele Natalia. Împreună cu 
micuța Natalia a fost deja în 
câteva țări, continuând lucrul 
asupra proiectului. Fotografa 
pregătește cea de-a doua ediție 
a „Atlasului frumuseții”. Ea 
mai are un vis: vrea să des-
chidă un muzeu al Atlasului 
Frumuseții, într-un oraș din 
România. Acest spațiu unic va 
cuprinde cele mai bune foto-
grafii din proiect, printate la 
dimensiuni foarte mari, însoți-
te de poveștile lor. Muzeul va fi 
adresat atât comunității locale, 
cât și turiștilor care vizitează 
România.

Mihaela NOROC

punctul de pornire al „Atlasului 
frumuseții”. A văzut oameni în 
mediul lor natural, a urmărit cu 

uimire viața unui trib: „Vedeam 
aceste lucruri în timp ce în ma-
rile noastre orașe viața modernă 
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De-aș avea, Ce-aș fi fost, Și 
dacă, În august, Ce te legeni, 
codrule, Eu vin – în melodiile 
sale atât de diferite pulsează 
același temperament, aceeași 
sensibilitate acută, aceeași fer-
voare ce iau foc din lava fierbin-
te a talentului său exploziv. 

Un flux vulcanic și copleși-
tor de muzică vie, romantică, 
patetică și sentimentală, în 
variantele ei cele mai frumoase, 
scrisă de Anatol Chiriac, ori de 
Valentin Dânga, ori de Mihai 
Dolgan, ori de Liviu Știrbu, sau 
de Cornel Fugaru, autorul (din 
dreapta Prutului) al acelui blues 
senzual pe versuri eminescie-
ne – muzică pe care vocea sa o 
încarcă emoțional, o împinge 
în zonele visării, o face fier-
binte și adevărată. E, de fapt, 
acea valoare care nu se stinge 
niciodată. 

A cucerit întreg spațiul 
imperiului sovietic
Ștefan Petrache s-a lansat pe 

valul succesului și al populari-
tății imense de care s-a bucurat 
formația „Noroc” la sfârșitul 
anilor ’60. Tipare strivite, 
bariere desființate, ritmuri și 
sonuri, altele decât până la 
ei, erau apanajul unei trupe 

nonconformiste – dacă nu chiar 
rebele! – apărută într-o micuță 
republică periferică, RSSM, 
care însă a cucerit întreg spațiul 
imperiului sovietic: 2,5 milioa-
ne de discuri vândute doar în 
anul 1969 și turnee, cu un pu-
blic în delir, de la Marea Baltică 
până la Komsomolsk-pe-Amur 
și Iujno-Sahalinsk. 

Foamea de libertate și 
schimbare își crea idolii săi, 
„Norocul” lui Mihai Dolgan de-
venise un gen de „Beatles” din 
cușca URSS-ului, solistul său 
având curajul să cânte hituri 
englezești, franțuzești, italiene, 
care fac furori alături de acel 
Crede-mă, amore, crede-mă al 
lui Ion Aldea Teodorovici. 

Extaz, beatitudine aduse 
până la psihoză, cu scaune 
rupte într-o sală de spectacole 
incendiată de ovații și ropote de 
aplauze. Ștefan Petrache trium-
fă împreună cu „Norocul” său, 
desființat însă de autoritățile 
vigilente tocmai pe creasta suc-
cesului și tocmai pentru acest 
triumf calificat a fi „periculos 
pentru tânăra generație” ce nu 
avea voie decât să fie „cuminte” 
(nu și cu-minte?).

Desființat pe creasta 
succesului

Ce poate fi mai provocator 
pentru un tânăr ce piftește de 
talent și de propriul „eu” de 
abia ținut în frâu decât să se 
pună de-a curmezișul rigorilor 
puterii? El rupe demonstrativ 
în public biletul comsomolist, 

I N  M E M O R I A M

Ștefan Ștefan 
Petrache Petrache 
nu a nu a 
plecat plecat 
niciodată niciodată 

Nu am cunoscut un artist mai 
pasionat, contrariat, diferit și 
răzvrătit ca Ștefan Petrache. Un 
ghem de nervi și discreția se 
întâlnesc în aceeași voce ce tună 
și fulgeră, ori își invocă extaziat 

sentimentele, ori ia tenta catifelei baritonale, una 
atât de elegantă și plină de o nobilă strălucire 
cu care își învăluie cântecele sale. Cântece de un 
mare succes acum 30-40 de ani și care, în pofi da 
trecerii timpului, și-au păstrat prospețimea și 
ineditul care-l defi nesc fără greș pe interpretul 
lor inconfundabil: cântă Ștefan Petrache.

se echipează în blugi (primii 
purtați de cineva la Chișinău) 
și, cu o podoabă capilară 
coborând în bucle pe umeri, 
pe care agață o traistă cusută 
din lăicerul mamei, defilează 
desculț pe străzile capitalei, un 
loc potrivit și acesta pentru a se 
da în spectacol. De data aceasta 
în rol de „stileaga”. 

Doar că… Ochiul neadormit 
al regimului micului dictator 
și prigonitor al artiștilor acelei 
epoci, Ivan Bodiul, tresare, se 
revoltă și acuză: ce tupeu, ce 
nonșalanță, ce lipsă de respect 
să te comporți într-o asemenea 
manieră! În replică, tânărul 
solist, plictisit, nu speriat, îi în-
toarce spatele și pleacă în ma-
rele ocean al show-businessului 
rus, care îl menține pe linia de 
plutire în „Poiușcie ghitarî”, 
la „Lenkonțert”, în faimoasa 
orchestră de jazz a lui Anatoli 
Kroll, în „Sovremennik” de la 
Leningrad și „Sovremennik” 
de la Donețk, dar și în gru-
puri vocal-instrumentale mai 
puțin cunoscute, cum e cel din 
Magadan – peste tot având un 
câștig de vis, la acea oră, de 
2000 de ruble lunar. În compo-
nențe diferite, Ștefan Petrache 
prezintă, la acea oră, varianta 
cea mai sfâșietoare a șlagărului 
Margaretei Pâslaru: „Nu mai 
plânge, baby, /Uită tot ce-a 
fost./ Nu mai plânge, baby,/ 
Plânsul n-are rost...”

Revenit acasă, este solist în 
Orchestra de jazz simfonic a 
Radioteleviziunii moldovenești, 
în formația „Orizont” a lui Oleg 
Milștein și „Contemporanul”, 
alias „Norocul” rebotezat al lui 
Mihai Dolgan – trupe, care nu 
sunt, în anii ’70, doar locuri-
le de popas provizoriu al lui 
Ștefan Petrache. 

De la o formație la alta, una 
după alta, acestea sunt, mai 
degrabă, niște modalități de a se 
exprima pe sine însuși, mereu 
altfel, mereu în altă parte, ale 
unui artist care își vede împlinită 
frumusețea vocii, ambitusul ei 
generos, la fel și fervoarea pasio-
nală, de data aceasta și în ambi-
anța unei orchestre simfonice. Și 

astfel apare înfl ăcăratul cân-
tec-poem De-aș avea ce topește, 
într-o inspirație unicat, versul 
eminescian, freamătul romantic 
al muzicii lui Anatol Chiriac și 
propriul zbucium pasional: „De-
aș avea și eu o fl oare/Mândră, 
dulce, răpitoare...”. 

Traiectoria vieții mulată pe 
expresia talentului

Viața sinusoidală a lui Ștefan 
Petrache, destinul său artistic, 
într-o traiectorie mulată perfect 
pe expresia talentului, dar și a 
caracterului său (iată și confir-
marea vechiului dicton: stilul 
este omul), nu putea să nu cu-
prindă și un proiect de o ema-
nație proprie, în care directorul 
artistic, prezentatorul și inter-
pretul propriilor cântece – „un 
balaur” cu trei capete! – adună, 
orientează și stăpânește o trupă 
vocal-instrumentală lansată la 
Filarmonica Națională în anii 
’80: „Plai”. 

Trupa dă lovitura de grație 
cu un spectacol muzical-poetic, 
„Pledoarie pentru om”, care are 
o compoziție complexă, rigu-
ros structurată și regizată, are 
cultul poeziei de calitate (Pavel 
Boțu, Grigore Vieru, Vasile 
Romanciuc, Gheorghe Vodă, 
Nicolae Dabija) și muzica unor 
autori dornici, pentru moment, 
să se exprime într-o altă formu-
lă decât șlagărul uzual în vogă. 

Surpriză pentru unii și 
nedumerire pentru alții! Succes 
și entuziasm într-o sală de 
concerte și reticențe în alta, 
în care spectatorul așteaptă 
altceva decât o avalanșă năuci-
toare de Blesteme ori invocări 
incendiare provocate de Focul 
lui Prometeu. Solistul forma-
ției „Plai” vrea să fie mai puțin 
liric, mai puțin cald și intim ca 
altădată. Pătimaș, vehement 
și incisiv, el oferă adevărate 
cântece-apel, cântece-avertis-
ment, cântece-blestem, cânte-
ce-jurământ. Fără a fi emfatic, 
deși întins pe coarda expresiei 
extreme, spectacolul său, care a 
fost și unul de adio, identifică, 
poate, ca niciunul altul glasul 
său interior.

La nici 40 de ani împliniți, 
Ștefan Petrache părăsește sce-
na, izgonind din preocupările 
sale (nu și din sufletul său) mu-
zica, poezia, ansamblurile și or-
chestrele, care au fost aproape 
un sfert de secol parte din viața 
sa. El nu admite să fie plafo-
nat, ramolit, epuizat și reluat 
în scheme artistice epuizate, el 
vrea să fie complet altcineva: 
Ștefan Petrache-antreprenor în 
construcții imobiliare. 

Flori galbene de dor
Un diabet avansat și agresiv, 

însă, îl scoate pe linie moartă, 
în trei ani suportă șase inter-
venții chirurgicale, inclusiv în-
tr-un spital din Moscova, ceea 
ce îl face să renunțe la afacerea 
sa scurtcircuitată de suferință. 
Apoi și de foștii săi parteneri, 
cu care ajunge să se judece, 
asistat, cum mărturisește el 
într-o emisiune TV, „de o haită 
de hiene”, nu de justiție…

Omul necruțător cu sine și 
cu alții, aplicând biciul cu-
vântului fierbinte: „Nu sunt 
mulțumit de mine, cu atât 
mai mult de alții” sau și mai 
rău: „Sunt sătul de mine și de 
lume”. În mai 2019, operat din 
nou, după o cumplită amenin-
țare de atac cerebral, îi aud la 
telefon, în ziua când împlinea 
70 de ani, vocea-i robustă, 
plină de sarcasmul său in-
vincibil: „Moartea mă poate 
doborî doar dacă îmi aplică un 
spray... cu „dust”.” 

Lumini și umbre. E destul 
să asculți ultimul său CD, „Eu 
vin”, niște „flori galbene de 
dor”, cum numește el cântecele 
sale în cuvântul său însoțitor, 
să privești imaginea sa de pe 
copertă, cu o pipă „churchill” 
în mână, și privirea sa și aici, 
și întotdeauna ironică, e destul 
să te lași în voia zborului liber, 
sublimat de înălțimi, de fru-
musețea vocii și a cântecelor 
sale, ca să înțelegi nu doar că 
„eu vin”, că el, artistul, re-vine. 
Ștefan Petrache, pur și simplu, 
nu a plecat niciodată.  (Eseu 
publicat integral în revista 
„Moldova”, nr. 3, 2019)

Rodica IUNCU
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Orice viticultor ar trebui să 
cunoască importanța tăierii la 
cultura viței de vie. Este una 
dintre lucrările care dictează 
dezvoltarea lăstarilor, precum și 
cantitatea și calitatea producției 
de struguri.

Fără intervenții din partea 
agricultorilor, vița de vie, fiind 
o liană, va crește preponderent 
în lungime, va forma mai multe 
frunze și mai puține fructe. Mai 
mult decât atât, puținii struguri 
care vor crește, vor avea dimen-
siuni reduse și o concentrație 
scăzută de zahăr, deoarece re-
sursele plantei vor fi consumate 
de frunze și tulpini.

Tăierile bine executate vor 
da viței de vie o formă mai ușor 
de îngrijit (joasă, semi-înaltă, 
înaltă). Acestea se pretează 
lucrărilor mecanizate, vor per-
mite o dezvoltare mai puternică 
a butucului și vor duce la o 
producție superioară din toate 
punctele de vedere. Totodată, 
tăierile permit întărirea butu-
cului, făcându-l mai rezistent în 
fața bolilor, a dăunătorilor și a 
condițiilor meteo nefavorabile.

Pe scurt, această lucrare are 
drept scop principal optimiza-
rea creșterii și fructificării viței 
de vie. Explicăm mai jos câteva 
dintre noțiunile de bază pe care 
ar trebui să le cunoaștem cu 
privire la tăierea viței de vie.

Cepul – este formațiunea 
lemnoasă scurtă, ce rezultă din 
scurtarea coardei la 2-3 ochi. 
Poate fi cep de rod, înlocuire, 
siguranță sau de rezervă

Cordița – este formațiunea 
lemnoasă de mărime mijlocie ce 
rezultă din scurtarea coardei la 
4-7 ochi

Coarda de rod – este 
formațiunea lemnoasă de bază 
și poate fi scurtă (cu 8-10 ochi), 
mijlocie (cu 10-15 ochi), lungă 
(cu 15-18 ochi)

Veriga de rod – este cuplul 
format din cepul de înlocuire 
sau de rod și cordița sau coarda 
de rod.

Călărașul – este formați-
unea lemnoasă pe care o întâl-
nim de regulă la vițele conduse 
în forme joase și se recurge la 
această formațiune doar când 

butucul nu are brațe suficiente
Biciul – este formațiunea 

lemnoasă multianuală lungă 
care se termină în capăt cu o 
coardă de rod, se întâlnește la 
vițele în forme joase.

Tipuri de tăieri
Tipurile de tăieri ale viței 

de vie se clasifică în funcție 
de scopul urmărit și de vârsta 
butucilor. Luând în considerare 
aceste aspecte, tipurile de tăieri 
care se execută de obicei sunt: 
cele de formare, de fructificare, 
de regenerare și unele tipuri de 
tăieri speciale.

Tăieri de formare
Se fac în primii trei, până la 

cinci ani de la plantare pen-
tru a conferi o anumită formă 
butucilor.

Tăieri de fructificare 
(rodire)

Se execută pentru a influen-
ța procesele de creștere și de 
fructificare, avându-se drept 
obiectiv o recoltă de o calitate 
superioară. Este tipul de tăiere 
pe care viticultorii îl execută 

cel mai des de-a lungul vieții 
plantației.

Tăieri de regenerare
Sunt tăierile realizate în ca-

zul plantațiilor viticole bătrâne, 
devenite neeficiente. Se fac în 
perioada de declin pentru a re-
face butucii și pentru a le reda 
productivitatea.

Tăieri speciale
Se fac în cazul în care butu-

cii au fost afectați de condiții 
climatice dificile (grindină, ger, 
secetă).

Tăierea de rodire, cea mai 
importantă în viața unei 
plantații viticole

Tăierea de rodire, sau de 
fructificare, este cea mai impor-
tantă și se execută anual. Este 
o tăiere care se execută în uscat 
(în perioada de repaus vegeta-
tiv). Scopul acestei lucrări este 
repartizarea corectă în spațiu a 
elementelor viței, regenerarea 
și creșterea productivității.

Există trei sisteme de tăiere 
de fructificare, și anume:

 Sistem de tăiere 

scurt – Lăstarii pentru recoltă 
se taie la 2-3 ochi în fiecare an. 
În felul acesta, punțile de rod se 
lungesc anual cu un internod. 
De regulă, acest sistem este uti-
lizat pe plantații unde butucii 
au creștere slabă.

 Sistem de tăiere lung, cu 
arcuirea ulterioară a coarde-
lor – Se lasă corzi de rod de 
6-12 ochi, care apoi se arcuiesc 
la legat.

 Sistemul de tăiere mixt 
cu formarea verigii de rod – 
Include elemente și din siste-
mul scurt și din sistemul lung.

Tăierea de rodire se execută 
în perioada de repaus fiziologic 
al plantei, așadar de la căderea 
frunzelor toamna, până la dez-
muguritul din primăvară.

Dacă tăierea se face iarna, 
este recomandat să se lase o 
încărcătură pe rod mai mare, 
urmând să fie corectată în pri-
măvară în funcție de pierderile 
de muguri provocate de tempe-
raturile din timpul iernii.

E ușor de intuit că tăierea 
presupune retezarea, cu foarfe-
ca, a unor lăstari, însă asta nu 
înseamnă că ea poate fi făcută 

oricum. Câteva aspecte de care 
trebuie să ținem cont la tăierea 
viței de vie sunt:

La tăiere, elementele de rod 
să provină din coarde de un an 
formate pe lemn de doi ani

Înlocuirea anuală a coardelor 
care au rodit cu altele noi

Tăietura trebuie să fie nete-
dă, astfel încât foarfeca trebuie 
să fie poziționată cu lama spre 
butuc. Lemnul nu trebuie zdro-
bit, ci retezat.

Tăietura se face 
perpendicular

Dacă elementele tăiate au 
o grosime de peste 1 cm, ar 
putea fi necesare tratamente cu 
fungicide.

Reguli pentru tăierea viței 
de vie

Pentru o bună execuție a 
acestei lucrări, trebuie să ținem 
seamă de câteva reguli extrem 
de importante:

 Când se efectuează tăierea, 
se lasă coarde de rod cu o grosi-
me cuprinsă între 6 și 12 mm

 Scurtarea coardelor se face 
chiar deasupra ochiului

 Tăierile se fac numai pe 
o singură parte a lemnului 
multianual.

 Suprimarea coardelor se 
face la 2-3 mm deasupra punc-
telor de inserție

Cepul de înlocuire trebuie să 
fie în poziție inferioară față de 
coarda de rod, cât mai aproape 
de lemnul multianual

 Suprafața tăiată trebuie să 
fie cât mai mică

 În cazul în care lemnul este 
bătrân, se folosește ferăstrăul și 
apoi cosorul.

 Suprafața tăiată să fie cât 
mai mică și fiecare butuc nece-
sită o tăietură specifică.

Tăierea viței de vie este 
printre lucrările cele mai com-
plexe, dar și cele mai impor-
tante din viticultură. De suc-
cesul ei depind volumul, dar și 
calitatea strugurilor și vinului 
produs, astfel încât nu trebuie 
neglijată.

După https://www.agro.
basf.ro/

Tăierea viței de vie
Tipuri, reguli și perioade optime de tăiere

Tăierea viței de vie infl uențează în mare măsură calitatea și cantitatea strugurilor. Iată câteva reguli de aur și noțiuni de 
bază pentru a executa corect această lucrare atât de importantă

Ce contribuții 
la asigurările 
sociale de 
stat vor plăti 
zilierii

Casa Națională de Asigurări 
Sociale (CNAS) a publicat o 
notă explicativă privind parti-
cularitățile calculării şi achitării 
contribuțiilor de asigurări so-
ciale de stat obligatorii pentru 

anul 2020.
Documentul face şi precizări 

privind calcularea şi achitarea 
acestor contribuții de către 
persoanele fizice care exercită 
activități în calitate de zilieri. 
Potrivit legislației, zilierii virea-
ză contribuția individuală de 
asigurări sociale conform unei 
taxe fixe. 

Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2020 
prevede:  contribuția individu-
ală de asigurări sociale de stat 
obligatorii (taxa fixă anuală) 
pentru zilieri este stabilită în 

mărime de 2.736 de lei. Astfel, 
suma lunară a contribuției 
individuale de asigurări sociale 
constituie 228 de lei, indiferent 
de numărul zilelor lucrate în 
luna respectivă.

Potrivit CNAS, zilierii ur-
mează să vireze contribuția 
individuală de asigurări sociale 
de stat obligatorii, în bază de 
contract individual încheiat cu 
Casa Națională de Asigurări 
Sociale.

Sursa: 
https://agrobiznes.md/
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Simona Antonescu. 
Hanul lui Manuc. Roman 
istoric. Iași: Polirom, 2018.

Era previzibil să fim intrigați 
de titlul cărții și de prezenta-
rea celor șase ani de ocupa-
ție rusească a Principatelor 
Române (1806-1812) ca fiind o 
rememorare a „evenimentelor 
cruciale demult arhivate”, cum 
ar fi raptul Basarabiei de către 
cei care pretindeau că vor să 
reînvie Dacia.

Romanul ar putea fi încadrat 
și printre biografiile romanțate, 
dacă autoarea nu ar întrerupe 
firul, prudent, la 1812, fără a 
confirma multele variante ale 
sfârșitului vieții lui Manuc 
după retragerea acestuia în 
Basarabia ocupată de ruși, la 
Chișinău și apoi la Hâncești.

Spicuim din romanul 
Simonei Antonescu despre per-
sonajul istoric Manuc, agreat 
atât de ruși, cât și de turci și 
de domnii fanarioți. Pentru 
„deslușirile” sale în geopolitică, 
mai bine zis pentru talentele 
sale de agent dublu, ajunge 
negociator de pace între două 
tabere cu interese opuse.

Roman istoric sau biogra-
fie romanțată?

Născut în 1769 în orașul 
Rusciuc, Emanuel Mârzaian 
(numit pe scurt Manuc), fiul 
unui negustor de grâne, la 
vârsta de zece ani este victi-
ma unor atacuri ale bandelor 
de ieniceri care, pe timpul lui 
Pasvante, făceau legea între 
Vidin și Rusciuc. Scapă cu 
viață împreună cu prietenul său 
Mustafa, iar la 12 ani părinții îl 
trimit la Iași, în ucenicie la ne-
gustorul armean de stofe Zaven 
Calaigian. 

Avea 37 de ani când a venit 
la București. După ce colindase 
drumurile între Leipzig și Viena 
alături de caravanele sale cu 
mătase, bumbac și mirodenii, 
descoperi aici o nouă negusto-
rie: comerțul cu grâu. Domnul 
fanariot scosese la mezat 
vechiul palat voievodal, Curtea 
Veche, cu temelia pusă de Vlad 
Țepeș, împărțindu-l în parce-
le și vânzându-l negustorilor. 
Parvenitul paharnic Manuc, în 
1806, își cumpăra o parcelă pe 
malul Dâmboviței și începea 

construcția hanului cu prăvălii. 
Adevăratele sale îndeletniciri 
rămâneau însă ascunse chiar și 
celor apropiați. 

Manuc era foarte bine văzut 
de domnul fanariot C. Ipsilanti, 
mazilit de turci și refugiat la 
ruși. Țarul Alexandru I nu înce-
ta să-i trimită „dovezi de mul-
țumire”. În consecință, chiar 
din 1806, Manuc îl manipula pe 
rapsodul-iscoadă Ilarie, pentru 
a-i familiariza pe bucureșteni, 
în versuri, cu zmeii ruși, care ne 
vor elibera de turci.

Din 1807-1808, îl găsești pe 
Manuc în cabinetul de drago-
man de la Istanbul, timp în 
care obține titlul de noblețe de 
bei, deși nu era grec fanariot. 
Inexplicabilă ascensiune, când 
te gândești la soarta armenilor 
din Imperiul Otoman. 

După asasinarea sultanului 
Selim, care dorea „un imperiu 
europenizat”, Manuc ajută 
la ridicarea pe tron a fratelui 
acestuia în vârstă de 23 de ani, 

Mahmud al II-lea. Omul lui de 
nădejde era prietenul din copi-
lărie, pașa de Rusciuc, Mustafa 
Bairactar, ajuns mare vizir. 
Invidiat și suspectat, armeanul 
acesta putred de bogat se refu-
giază la Rusciuc după moartea 
prietenului său. Rușii îl întâm-
pină cu onoruri la Dunăre și-l 
aduc la București.

Crăciun însângerat și la 
1806

Autoarea ține să ne con-
vingă că Manuc voia să „facă 
pentru Principatele Române 
ceea ce nu reușiseră înaintașii 
lui să facă pentru Armenia”. 
Și că aceasta ar fi fost „chema-
rea care îl mai ține în viață”. 
Atunci cum se explică faptul că 
Manuc organiza aproviziona-
rea armatei ruse cu alimente? 

Atât de mult zel depunea încât 
nu numai țăranii, ci și boierul 
Miron Sămărghitan, care-i 
va găzdui familia, ca prieten 
și cumătru, sărbătorește cu 
grâu fiert Crăciunul în 1806, 
după ce rușii pustiiseră satele. 
„Polcovnicii” au rechiziționat 
toți porcii gata tăiați, toate 
rezervele de prin cămări și 
beciuri: făină, țuică, brânză, 
miere. Au bătut la tălpi pe șme-
cherii care ascunseseră într-o 
groapă găini cu pliscul legat, au 
batjocorit fete și femei. Cred că 
informațiile despre rechiziții, 
incluse în acest roman, rivali-
zează prin realismul lor cu pa-
ginile ce redau conținutul unor 
firmane sau alte documente 
găsite de Manuc la începutul 
construcției hanului pe locul 
Curții Vechi.

Oricât ar fi de romanțată 
biografia lui Manuc, autorul nu 
are dreptul să evite adevărul 
istoric. Atât de nemilos este 
lovit boierul tânăr Miron chiar 
de la începutul romanului, 
sugerându-se o încercare de 
incest, iar apoi umilindu-l prin-
tr-un „Zdravstvuite” în limba 
ocupanților care-l obligau să 
ducă birul cu propriile căruțe la 
București; și spionului Emanuil 
Mârzaian (nanu Manuc) nu i se 
găsește niciun viciu, nicio pată 
pe conștiință. 

„Crăciun însângerat” este 
un capitol care ne amintește de 
evenimentul din 1989 prin fap-
tul că, la fel ca atunci, bucureș-
tenii au fost amăgiți și doar s-au 
schimbat stăpânii. Populația 
rurală se ascundea însă în piv-
nițe, de ruși și de turci, ca și pe 
timpuri, de tătari.

Nemulțumiți de condiții-
le de lucru din crâșma de la 
Giurgiu, apoi din casa boie-
roaicei Corneasca, membrii 
delegațiilor de negociere trec 
în hanul lui Manuc. Martorii 
oculari ai negocierilor ru-
so-turce, chiar din Imperiul 
Rus fiind, P. Ciceagov și conte-
le A. de Langeron, au scris 
despre atmosfera de intrigă 
și trădare care le-a patronat. 
Langeron afirma că „doar 
turcii erau de bună-credință 
în acest adânc machiavelism”.  
Opunându-se constant unor 
cesiuni teritoriale în Caucaz 
(Gruzia, Imeretia, Kahetia, 
Abhazia) și în Tările Române, 
delegația turcă i-a determinat 
pe ruși să apeleze la convorbiri 
neoficiale ce se duceau paralel 
între M. Kutuzov și Galib. 

Aici autoarea îl introduce și 
pe Manuc, prin ochii neștiutori 
de perfidii diplomatice ai finei 

Dar nu veți 
rămâne ai 
nimănui    

Nina NEGRU

sale, Ruxandra Sămărghitan, 
care, din curiozitate, urmărea 
lucrul delegațiilor ascunsă 
într-o cămăruță secretă, nu 
mai mare decât un dulap. 
Scriitoarea utilizează acest 
personaj poate în scopul de a 
evita informațiile istoricilor 
referitor la rolul lui Manuc în 
finalul acestui mezat și la faptul 
că beiul, fără împuternicirea 
Porții, la cererea lui Kutuzov, 
și-a dat consimțământul ca 
armata rusă să ocupe ilegal, în 
afară de Bugeac, și teritoriul 
dintre Nistru și Prut. 

Adevărul istoric nu trebuie 
ascuns

Primul autor al unei mo-
nografii (1913) despre răpirea 
Basarabiei, basarabeanul Leon 
Casso, pe atunci ministru al 
instrucțiunii în Imperiul Țarist, 
scria pe baza documentelor 
de arhivă ruse: „Manuc, beiul 
Moldovei de Jos, mare între-
prinzător, funcționar turc, dar 
devotat Rusiei”. În roman, 
contele Langeron este implicat 
în falsificarea zapisului semnat 
în hanul lui Manuc, deși nu 
făcea parte din delegația care 
a semnat actul. Textul falsifi-
cat chipurile de Langeron, cu 
complicitatea dragomanului 
Dumitrache Moruzi, adică 
articolul 4, formulat la ședința 
a XVIII-cea, este dat de autoare 
în felul acesta:

„De comun acord și în pre-
zența întregului corp al dele-
gațiilor rusă și turcă, stabilim 
ocuparea de către Imperiul Rus 
a tuturor ținuturilor turcești 
dintre Nistru și Prut, anu-
me Bugeacul sau Basarabia 
și Raiaua Hotinului. Trupele 
rusești se vor retrage din toate 
celelalte teritorii.”

Langeron ar fi tăiat cu tocul 
muiat în cerneală neagră cuvin-
tele „turcești” și „Bugeacul sau” 
(evidențiate de noi cu italice) 

astfel atribuind, el primul, 
numele „Basarabia” nu doar 
Bugeacului, ci și jumătății de 
Moldovă dintre Nistru și Prut. 
Leon Casso arată că șiretlicul 
ce constă în individualizarea 
regiunii Bugeac, înglobată în 
Principatul Moldovei cu numele 
Basarabia, a fost lansat în 1807 
de cancelarul P. Rumeanțev. 

Însuși faptul că rușii din 
R. Moldova au făcut eforturi 
deosebite pentru reinstalarea la 
Cahul a bustului generalului P. 
Rumeanțev, după ce fusese dă-
râmat în 1992, vorbește despe 
conștiința importanței pe care 
i-o acordă ei acestui perfid joc 
de cuvinte diplomatice în rășlu-
irea unei jumătăți din teritoriul 
Principatului Moldovei.

„Manuc are scurte întâlniri 
cu sine însuși”, scrie autoarea în 
capitolul despre cele două râuri 
din aceeași albie. Dar mai bine 
ar fi scris despre cele două fețe 
ale lui, ca și ale lui Ianus.

Recitesc romanul, de la 
sfârșit. Cum să înțelegi acel 
final cu replicile cinice ale lui 
Manuc, date  finilor și cume-
trilor săi din Bărăgan? Manuc, 
nașul de botez al Ruxandrei, 
fiica boierului Miron 
Sămărghitean, la 1812 bote-
za deja pe fiul ei, Manoil. Se 
zvonea că rușii au pus hotarul 
pe Prut. Dar lucrurile „încă nu 
prinseseră coajă”; toți românii 
sperau să nu se adeverească. 

Boierii Sămărghiteni, în 
liniștea apăsătoare din cer-
dacul de la spatele conacului, 
îl întreabă pe Manuc: „De ce 
ne-ai dat? Ai știut că singurul 
pământ care aparținea turcilor 
și pe care ar fi putut să-l dea 
cuiva era Bugeacul”. Manuc: 
„Ai dreptate, dar ei au putere... 
Dar nu veți rămâne ai nimănui 
în urma acestor încleștări”. „Și 
noi ce facem atunci?” Manuc: 
„Să nu dormiți toți deodată, 
Vlaicule, faceți cu rândul”... 
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Salariile 
angajaților 
din domeniul 
Sănătății cresc 
cu 10%

Executivul a aprobat miercuri 
proiectul Hotărârii de Guvern ce 
prevede creșterea salariului de 
funcție cu 10% al angajaților din 
domeniul Sănătății. 

Aproximativ 49.400 de anga-
jați vor primi salarii puțin mai 
mari din luna aprilie.

Conform Hotărârii de Guvern 
aprobate, vor primi salarii majo-
rate medicii, personalul medi-
cal mediu, personalul medical 

inferior, personalul administra-
tiv-gospodăresc, dar și directorii 
instituțiilor medicale. Pentru 
aplicarea majorărilor va fi nevoie 
suplimentar de 299.000.000 de 
lei. 

Conform anexelor Hotărârii 
de Guvern Nr.837 din 6 iulie 
2016, după majorare, veniturile 
pentru diferite categorii de spe-
cialiști vor fi:

Medic de familie cu vechime 
de până la 10 ani – 7.160 lei; 

Medic urgentist cu experiență 
mai mică de 10 ani – 5.720 lei, și 
mai mare de 20 de ani – 6.880 
lei;

Medici, profil chirurgical, en-
doscopiști, anesteziști-reanima-
tologi, nivel republican, până la 
10 de ani de experiență – 6.880 
lei, nivel raional – 5.720 lei;

Medici psihiatri, narcologi cu 
o experiență de până la 10 ani – 
7.100 lei;

Alți medici specialiști, far-
maciști, instituții republicane, 
experiență de până la 10 ani – 
6.160 lei. 

Sănătate INFO a scris și ante-
rior că salariile medicilor rămân, 
chiar cu majorarea anunțată, 
mai mici decât salariul mediu pe 
economie aprobat în Republica 
Moldova, pentru numeroase cate-
gorii de specialiști, în timp ce sa-
lariile asistentelor medicale sunt 
chiar și de două ori mai mici. 

Anul trecut, Guvernul a 
aprobat acordarea unor sporuri 
salariale pentru medicii care 
fac ture de noapte, însă nu toți 
lucrătorii medicali s-au bucurat 
de majorări, deși fostul ministru 

al Sănătății promitea surprize în 
acest sens. 

Într-un interviu pentru 
Sănătate INFO ministrul Viorica 
Dumbrăveanu spunea că nu va 
anula sporurile pentru munca de 
noapte, deși ar exista numeroase 
pretenții formulate de medici. 

„Majoritatea intervențiilor 
chirurgicale complexe sunt 
efectuate ziua. Majoritatea in-
tervențiilor se fac ziua. Cei care 
muncesc ziua, mai rar pot lucra 
și noaptea din cauza epuizării, 
inclusiv fizice”, a spus Viorica 
Dumbrăveanu. 

Amintim că, pentru anul 
2019, salariul mediu lunar pe 
economie a fost stabilit la nivelul 
de 6.975 de lei, iar pentru anul 
curent va constitui 7.953 de lei.   

sanatateinfo.md

gata în termen de 5 zile, indi-
ferent dacă sunt pozitive sau 
negative. 

Dacă este negativ, te poți 
bucura – medicul nu a găsit în 
colul uterin celule anormale, 
care arată straniu. Astfel, nu vei 
avea nevoie de un alt test PAP 
până la expirarea celor 3 ani, 
când trebuie să îți faci testul 
următor. 

Dacă testul tău este pozitiv, 
acest lucru nu înseamnă neapă-
rat că ai cancer. E posibil să fie 
o inflamație la nivelul colului 
uterin sau o schimbare minoră 
a celulelor (medicul o va numi 
„displazie”). Pentru a clarifica 
aceste momente, medicul îți 
poate recomanda să iei o pauză 
și să efectuezi testul repetat, 
peste câteva luni. Dacă la cel 
de-al doilea test celulele „stra-
nii” nu vor dispărea, poate fi in-
dicată o altă procedură, numită 
colposcopie. 

Colposcopia este o meto-
dă de examinare, care începe 
cu introducerea în vagin a 
speculului (exact ca și în cazul 
efectuării frotiului vaginal sau 
a testului Papanicolau), pentru 

a-i permite ginecologului să 
vizualizeze suficient de bine 
colul uterin. Apoi în vagin se 
introduce colposcopul – un 
dispozitiv dotat cu lentile și cu 
lumină puternică, care îi permi-
te medicului să vadă mai bine 
ce se întâmplă la nivelul colului. 

Apoi medicul va trata colul 
cu o soluție specială, care va 
permite evidențierea unor zone 
suspecte. Aceste zone vor fi 
urmărite de medic cu ajutorul 
colposcopului. Dacă zonele îi 
vor părea în continuare suspec-
te, medicul va prelua o parte 
din celulele lui („biopsia”). 
Celulele colectate vor fi trans-
mise la laborator pentru analize 
ulterioare. După efectuarea bi-
opsiei, medicul va trata zona cu 
soluții speciale pentru a limita 
sângerarea.

Unde poate fi efectuat tes-
tul PAP?

Testul citologic PAP este 
gratuit, inclusiv pentru femeile 
fără asigurare medicală obliga-
torie și poate fi efectuat în cabi-
netul medicului de familie. De 
asemenea, el poate fi efectuat 

și contra plată în cadrul labora-
toarelor medicale specializate.

Pentru a beneficia gratuit de 
el, adresează-te medicului de 
familie. 

Cum să te pregătești de 
test?

Evită contactul sexual pe 
parcursul a 48 de ore înainte de 
efectuarea testului;

Adresează-te la medic peste 
10-14 zile de la începutul men-
struației; Eliminările de sânge 
pot arăta rezultate greșite. 
Astfel, în timpul menstruației 
testul nu se efectuează;

Evită orice tratament vaginal 
înainte de test;

Nu utiliza spermicide, lubri-
fianți sau alte substanțe intra 
vaginale. 

Ai grijă de sănătatea ta! 

Surse: https://www.
webmd.com/women/guide/
pap-smear#1 ;

https://ansp.md/index.
php/saptamana-europea-
na-de-prevenire-a-canceru-
lui-de-col-uterin/

Ce este testul Papanicolau?
După cum am menționat 

anterior, testul Papanicolau 
este un examen medical, utilizat 
de ginecologi pentru depistarea 
cancerului de col uterin la fe-
mei. De asemenea, acesta poate 
depista modificările în celulele 
colului uterin care se pot trans-
forma mai târziu în cancer.  

Care este diferența dintre 
testul Papanicolau și frotiul 
vaginal simplu?

Frotiul vaginal
Scopul – depistarea cauzei va-

ginitei – a infl amației vaginului, 
în cazul prezenței simptomelor de 
mâncărime, eliminări sau dureri. 
De asemenea, medicul va utiliza 
acest test pentru a afl a cauza vul-
vitei – a infl amației vulvei (pliuri-
le pielii situate în afara vaginului).

Ce se testează – microflora 
din interiorul vaginului (bacte-
rii sau fungi).

Cum se realizează – după 
introducerea speculului vaginal 
metalic sau plastic, ginecologul 
va examina vaginul și caracte-
rul eliminărilor (în caz că sunt 
prezente). Ulterior, medicul va 
colecta celule de pe pereții 
vaginali și îi va aplica pe un 
frotiu (o lamelă subțire de sti-
clă), amestecându-le cu soluție 
salină. Acest amestec va fi privit 
ulterior la microscop și va fi de-
terminată microflora vaginală.

Cât de frecvent e necesar 
– în lipsa simptomelor neplă-
cute, se recomandă efectuarea 
frotiului vaginal în fiecare an, 
în cadrul examenelor medicale 
profilactice.
Testul Papanicolau

Scopul – prevenirea 

cancerului de col uterin prin 
identificarea la timp a celulelor 
precanceroase.

Ce se testează – celulele pre-
canceroase sau canceroase din 
interiorul colului uterin.

Cum se realizează – după 
introducerea speculului vaginal 
metalic sau plastic, ginecologul 
îl va introduce sufi cient pen-
tru a cerceta pereții vaginali și 
colul uterin, situat mai profund. 
Ulterior, medicul va colecta 
celule din colul uterin, folo-
sind o spatulă mică, o spatulă și 
o perie sau un dispozitiv special 
ce le combină pe ambele. Celulele 
colectate vor fi  plasate într-o 
eprubetă cu o soluție specială 
și vor fi  transmise la laborator 
pentru analiză. 

Cât de des trebuie să-l faci 
– pentru femeile cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 61 de ani 
se efectuează o dată la 3 ani. 
După vârsta de 30 de ani, poți 
combina testul Papanicolau cu 
testarea la papilomavirus 
(Human Papilloma Virus 
– HPV), care este transmis pe 
cale sexuală și este asociat cu 
cancerul de col uterin.

În unele cazuri, medicul 
poate recomanda un test PAP 
mai frecvent:

Dacă în decursul testului 
precedent au fost găsite celule 
precanceroase;

Dacă este prezentă și infecția 
cu HIV;

Dacă sistemul imun este 
slăbit din cauza transplantului 
de organe, a chimioterapiei 
sau a administrării cronice de 
corticosteroizi.
Ce rezultate se obțin în 
urma PAP-Testului?

Rezultatele testului vor fi 

 

Testul Papanicolau 
Ce este și când trebuie să-l faci

Un examen medical obligatoriu pentru 
femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 
de ani, testul Papanicolau (PAP-Test) 
este destinat depistării și prevenirii 

cancerului de col uterin. În cele ce urmează, afl ă 
ce reprezintă acest examen, când și de ce trebuie 
realizat, unde să te adresezi, dar și care este 
diferența dintre Pap Test și frotiul vaginal simplu. 
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Aidoma lui Odiseu, eroul 
legendar al Eladei, care a intrat 
deghizat și pe neprins de veste 
în curtea propriei case pentru 
a-și săgeta dușmanii, la fel Dan 
Olaru a intrat ca un fulger în 
istoria acestui sport de o no-
blețe antică, numit tir cu arcul. 
Asemeni grecului din epopeea 
homerică, coarda arcului căruia 
niciun muritor nu era în stare 
s-o întindă, Dan Olaru pe plan 
național rămâne de neînvins și 
fără concurenți. 

Opțiunea vieții sale
Pentru prima dată a intrat 

în poligonul de tir când avea 
11 ani. A venit cu un prieten, 
mai mult din curiozitate. Aici 
erau bucuroși de oaspeți. L-au 
îndemnat să-și încerce pute-
rile și i-au dat în mână un... 
pistol. Da, mai întâi a făcut tir 
cu arma. Însă magia arcului îl 
atrăgea precum magnetul ce ca-
ută neîntrerupt să se înrudească 
cu tăria fierului. O chemare de 
alții neauzită îi anima sufle-
tul. Așa că timp de doi ani a 
cochetat și cu luciul metalic al 
pistolului, și cu coarda întinsă a 
arcului, ce zbârnâia atât de ade-
menitor când își lansa săgețile 
parcă atrase de magia punctului 
lovit de pe ținta panoului de în-
treceri. Îi plăcea mai mult însă 
să se afle în bătaia vântului și să 
fie înconjurat de prieteni, așa că 
a preferat spațiile deschise ale 
poligonului dominat de zodia 
săgetătorului în detrimentul 
sălilor liniștite și comode ale 
armelor cu trăgaci. 

Debut de vis
La 15 ani debutează la 

un turneu internațional, fi-
ind vorba de Campionatul 
European desfășurat în 2012 
la Amsterdam (Olanda), unde 
reușește un rezultat de-a drep-
tul fenomenal pentru această 
vârstă – cucerește medalia de 
bronz și se califică la Jocurile 
Olimpice de la Londra. Astfel 
devine primul arcaș care a 
reprezentat Republica Moldova 
la un turneu olimpic. La JO 
desfășurate în Marea Britanie 
stabilește un record național 

S P O R T

Sub zodia 
săgetătorului
Anul 2019, unul preolimpic, s-a dovedit a fi extrem de 
rodnic pentru sportul moldovenesc. Astfel, șapte atleți din 
Republica Moldova au obținut deja dreptul de a participa 
la Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo 2020: este vorba 
despre trei reprezentante ale disciplinei de atletism (Zalina 
Petrivskaya-Marghieva, aruncarea ciocanului, Dimitriana 
Surdu, aruncarea greutății, Lilia Fisikovici, maraton), 
precum și de Alexandra Mîrca, tir cu arcul, Tatiana 

Salcuțan, înot, și Anastasia Nichita, lupte; la această 
companie grațioasă a sportului feminin s-a alăturat și 
judocanul Denis Vieru, declarat Cel mai bun sportiv al 
anului 2019, în versiunea Asociației Presei Sportive din R. 
Moldova. De asemenea, în topul celor mai remarcabili 10 
atleți autohtoni a fost inclus arcașul Dan Olaru, cel mai 
tânăr sportiv moldovean care a participat vreodată la 
Olimpiadă, căruia îi consacrăm materialul de mai jos.

argintul la Cupa Mondială desfășu-
rată la Berlin.

Experiența olimpică i-a adus 
nu doar bucurii, ci și clipe amare, 
asemeni unor cataclisme care-i 
amintesc ființei umane de piedicile 
pământești ce o pândesc la tot pa-
sul. Proba de tir cu arcul este una 
foarte subiectivă, în sensul că o 
greșeală de ordin tehnic, pe care la 
prima vedere nici nu o remarci, îți 
poate compromite serios rezultatul. 

Epicentrul olimpic
„Timp de doi ani de zile, la 

distanța olimpică de tragere, de 
70 m, nu am avut rezultate bune 
din cauza unei defecțiuni la arc. 
Mi-a trebuit ceva timp să mă adap-
tez la noua armă. Este dificil și din 
punct de vedere psihologic, căci 
redobândirea încrederii în sine nu 
este un proces ușor”, mărturisește 
Dan Olaru.  

În ceea ce privește califi carea 
la Jocurile Olimpice de la Rio de 
Janeiro 2016, era bine pregătit și 
înainta prin sita competițională 
conform planului stabilit, până în 

Bronz 
pentru 
judocanul 
Nicolae Foca

 Conaționalul nostru, judoca-
nul Nicolae Foca, s-a învrednicit 
de medalia de bronz la Grand-
Prix-ul de la Tel Aviv, Israel, 
desfășurat în perioada 23-25 
ianuarie curent. De-a lungul 
traseului său competițional la 
acest turneu, atletul moldovean 
care a evoluat în categoria de 
greutate 60 kg, i-a surclasat pe 
Adonis Diaz (SUA), Gusman 
Kyrgyszbayev (Kazahstan), Jorre 
Verstraeten (Belgia) și Hakberdi 
Jumayev (Turkmenistan). În 
semifi nale, Nicolae Foca a fost 
învins de reprezentantul Turciei, 
Mihrac Akkus.

Sfârșit tragic 
al legendei 
NBA, Kobe 
Bryant

Baschetbalistul american de 41 de 
ani, Kobe Bryant, fi ica lui, Gianna, și 
alte șapte persoane au decedat într-un 
accident aviatic. Elicopterul cu cele 
nouă personae la bord s-a prăbuşit 
în apropierea orașului Calabasas, 
în California (SUA). Tragedia s-a 
produs pe 26 ianuarie a.c.

Kobe Bryant a făcut istorie 
în componenţa formaţiei Los 
Angeles Lakers, echipă cu care 
s-a învrednicit de cinci titluri 
NBA (Asociația Națională 
de Baschet din SUA) şi pentru care 
a evoluat timp de 20 de sezoane. 
Baschetbalistul se situează pe 
locul IV în clasamentul celor mai 
buni marcatori NBA din toate 
timpurile.

Campionatul 
Moldovei, 
în faza 
play-off 

 S-a încheiat etapa grupelor 
a Campionatului național de 
futsal feminin. Potrivit rezulta-
telor oglindite în clasamentului 
final, în faza eliminatorie au 
acces următoarele opt echipe 
(câte patru din fiecare grupă): 
Școala Sportivă nr.11 Real-
Succes,  Alga-PGU Tiraspol, ȘS 
Ciobruciu GTC, ȘS Anenii Noi 
(toate grupa A), Agarista Anenii 
Noi (campioană en-titre), 
Olimpia Bălți, FC Maksimum 
Cahul, FC Narta-ȘS Drăsliceni. 

Astfel, în sferturile de finală 
se vor confrunta următoarele 
formații: ȘS Real-Succes – FC 
Narta; Alga – FC Maksimum; 
ȘS Ciobruciu – Olimpia; ȘS 
Anenii Noi – Agarista. Este 
de menționat că în acest an 
Moldova va găzdui, în peri-
oada 5-10 mai, meciurile din 
cadrul turului preliminar al 
Campionatului European la 
futsal feminin, ediția 2021. 

(654 de puncte) și se clasează 
pe un onorabil loc IX, elimi-
nându-i pe americanul Jake 
Kaminski, vicecampion olimpic 
la Londra în concursul pe echi-
pe, și pe britanicul Simon Terry, 
medaliat cu bronz la JO de la 
Barcelona 1992.  

Triumf în doi
Reuşitele realizate pe melea-

gurile Albionului – patria regelui 
Artur și a spiritului cavaleresc 
caracteristic purtătorilor de spade 
și de arcuri, spirit ce a animat în-
treaga epocă medievală – continuă 
cu obţinerea în 2016 a titlului de 
campion european la Nottingham, 
la dublu mixt, în tandem cu cona-
ţionala noastră Alexandra Mîrca. 
În traseul lor triumfător spre titlu, 
reprezentanţii Moldovei au trecut 
de adversari redutabili din Franța, 
Italia, Finlanda și Turcia, ţări cu 
tradiţii puternice în domeniu. În 
același an, echipa formată din Dan 
Olaru și Alexandra Mîrca câștigă 
turneul de seria Grand Prix din 
Bulgaria, iar în 2019 îşi adjudecă 

ziua în care se decidea obținerea 
cotei olimpice. Atunci nu-i ajungea 
ba un pic de încredere, ba un dram 
de noroc. Chiar dacă nu s-a califi cat, 
din această experiență a ieșit mai că-
lit și mai puternic. Dovada? În anul 
2018 reușește, în premieră pentru un 
arcaș moldovean, să devină vice-
campion european printre seniori la 
individual, obținând o performanță 
istorică pentru țară în această probă 
învăluită într-o atmosferă romantică 
caracteristică timpurilor cavalerești 
de mult apuse. 

 „Nu las regretele să mă domine, 
ci îmi stabilesc obiective noi de 
atins. Vreau să menţionez că, afl ân-
du-te pe podium, când vezi cum se 
ridică drapelul țării tale, te inundă 
sentimente de mândrie și mulțu-
mire. Sentimente copleșitoare care 
persistă în viața ta lăuntrică și nu se 
uită. Așa că voi persevera în con-
tinuare, obiectivul meu primordial 
fi ind accederea la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo 2020”, a punctat vădit 
emoționat Dan Olaru.   

Sportivul nostru este ghi-
dat pe calea succesului de Irina 
Cecanova, Antrenor Emerit al 
Republicii Moldova, tehnicia-
nul reprezentativei naționale. 
Dumneaei este cea care l-a an-
trenat de mic pe Dan și practic 
l-a format ca sportiv de înaltă 
performanță, nivelul ei profesional 
în domeniu fiind în afara oricărei 
concurenţe la noi în republică. 
Toate rezultatele de răsunet obți-
nute de arcaşii moldoveni pe par-
cursul a cel puțin un deceniu sunt 
meritul ei exclusiv. Iar atletul este 
acea oglindă în care se reflectă lu-
crul antrenorului, parcursul plin de 
elan al lui Dan Olaru fiind cel mai 
elocvent exemplu în acest sens. 

Dan Olaru

Alexandra Mîrca și Dan Olaru, campioni la dublu mixt la Europenele 
de la Nottingham 2016

Iulian BOGATU
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Bulă merge la film. La casierie cum-
pără două bilete. După câteva minute 
se întoarce, mai cumpără două. Mai 
cumpără două. Până la urmă casierița îl 
întreabă: 

- Măi băiete, spune câte bilete vrei?
- Păi mi le tot rupe unu’ la intrare.

Care este semnificația lui 90-60-90 ?
Înseamnă că treci pe lângă o mașină 

a Poliției rutiere…

– Cum ai reușit, domnule, să intri în 
șanț?

– Păi, domnule agent, eram sub in-
fluența ființelor psihotrope.

– Vrei să spui „substanțelor”?
– Nu, nu, eram cu soacră-mea și 

nevasta în mașină.

Chelnerul:
– Îmi pare rău, dar nu am să vă dau 

restul…
Clientul:
– Nu-i nimic! Plătesc altăd ată!

Proverb: Calculatorul tace, da’ femeia 
ba’...

TEATRE

Teatrul Național „Mihai 
Eminescu”

31.01 „Aveți ceva de declarat?” de 
Georges Feydeau, ora 18.00.

01.02 „Filumena Marturano sau 
divorț în stil italian” de Eduardo de 
Filippo, ora 18.00.

02.02 „Livada de vișini” de A. P. 
Cehov, ora 18.00.

06 – 07.02 „Joisărbătoare” de Katalin 
Thuroczy, ora 18.00.

Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”

31.01 „O istorie foarte simplă” de 
Maria Lado, ora 19.00.

01.02 „Capra cea bună, Lupul cel 
rău, Iedul cel mic și cumătra caprei” de 
Matei Vișniec, ora 19.00.

02.02 „Iosif și amanta sa” de Val 
Butnaru, ora 19.00.

Teatrul Satiricus 
„I. L. Caragiale”

31.01 „Maestrul și Margareta” de 
Mihail Bulgakov, ora 18.30.

01.02 „Neața, treci înapoi în pat” de 
Anton P. Cehov, ora 18.30.

02.02 „Ce vrăji a mai făcut soția 
mea?” după John Tobias, ora 18.30.

Teatrul „Geneza Art”
31.01 „Parfumierul” de Patrick 

Suskind, ora 19.00.
01 – 02.02 „Toc” de Laurent Baffie, 

ora 19.00.
04.02 „Coco Chanel – oglinzi” de 

Edmond Charles-Roux, ora 19.00.
05.02 „De vorbă cu Emma” de Vitali 

Cipileaga, ora 19.00.

06.02 „Cutia neagră” de Philippe 
Bologna și Paolo Costella, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă şi Balet 
„Maria Bieșu”

02.02 „Nabucco”, operă în patru acte, 
de Giuseppe Verdi, ora 17.00.

09.02 „Dama de Pică”, operă în trei 
acte, de P.I. Ceaikovski, ora 17.00.

Teatrul Republican 
de Păpuși „Licurici”

30.01 „Vârcolacii au furat luna” de 
Emilia Plugaru, ora 11.00.

02.02 „Cenușăreasa” de Frații 
Grimm, ora 11.00.

Teatrul Municipal de Păpuși 
„Guguță”

01.02 „Ziua de naștere a motanului 
Leopold” de A. Hait, ora 11.00.

02.02 „Pădurea de argint” de 
Veronica Boldișor, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT

Filarmonica Națională 
„Serghei Lunchevici” 

31.01 Abonament muzical pentru 
liceeni și studenți. În program: cântece 
și dansuri populare – „Evantai folclo-
ric” cu Orchestra de muzică populară 
„Folclor”. Director artistic și prim-diri-
jor – Petre Neamțu, ora 19.00.

Sala cu Orgă
01.02 Recital de orgă – Valeria 

Balahovskaia /Ucraina/ prezin-
tă un recital de orgă. În program: 
creații de J.S.BACH, J.C.KERLL, 
V.PETRALI, M.DUPRE, M.E.BO SSI, V.
GONCHARENKO, ora 18.00.

A f i ş

Rubrica 
„Mica 
publicitate”

Rubrica „Mica pu-
blicitate” din GAZETA 
de Chișinău îți oferă 
posibilitatea de a 
publica anunțuri de 
vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anun-
țuri de larg interes 
trimise de cititorii 
GAZETEI de Chișinău 
și vei putea intra ușor 
în legătură cu autorii 
lor.

Pe „Mica publi-
citate” 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 taxabil al 
redacției: 090010050.

Rubrica „ Mica 
publicitate” va putea 
fi găsită și pe pagina 
online a publicației – 
gazetadechisinau.md.

- Ioan, ce se întâmplă 
acolo la voi în lume, mai 
ales în Răsărit? Cum 
vine Boboteaza, îi văd 
pe oameni scufundân-
du-se în produfuri cu 
apă rece ca ghiața. O 
stropitură cu aghiasmă 
nu-i oare de ajuns pen-
tru ei? Căci Volga nu-i 
Iordanul. Nu ți-e milă 
de ei? 

- Ba chiar deloc, Doamne! Știi bine că 
cei mai barosani dintre noii habotnici 
sunt niște boaite fățarnice din neamul 
tâlharilor, al ucigașilor și al trădătorilor, 

care Ți-au hulit Numele. 
Dar totul e după voia 
Ta, Doamne!

- Totuși, ce mai orân-
duială e asta – statul în 
copcă?

- Nici eu nu înțeleg 
prea bine, însă de cum 
treci Prutul înspre 
Soare-Răsare, acolo 
acum, într-o limbă sla-
vă, obiceiului i se spune 

Додонъ в проруби.
Atunci acestora le voi opri iarna. 

Curăță-se, ducă-se cu apa devale! (i.n.)

Statul în copcă

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

I n t e g r a m a

S u d o k u
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Această săptămână este 
definitorie pentru tine. 
Ai parte de schimbări în 
plan profesional, persoa-
na iubită te încântă cu 
dedicarea și implicarea în 
relația pe care o aveți, iar 
prietenii sunt acolo pentru 
tine, indiferent de ceea ce 
trăiești. 

Ești mai determinat ca 
niciodată să atingi apogeul 
propriei cariere. În plan 
personal, faci alegeri fără 
sens și consecințele nu vor 
întârzia să apară. Venus 
va fi destul de agitat în 
zilele următoare și va 
reuși să te scoată din zona 
de confort.

Dacă ești singur, vei fi 
într-o continuă dispoziție 
de flirt. Reușești să te lași 
impresionat de anumite 
persoane. La birou nu se 
întâmplă lucruri pentru 
care merită să te consumi. 
Cel puțin, nu în această 
perioadă.

Echilibrul interior este 
ceva ce doar tu vei reuși să 
„reconstruiești”. Acordă-
ți timp și răbdare pentru 
acest proces laborios. 
Modul în care te-ai simțit 
în ultima perioadă te-a 
ajutat mult să fii mai de-
terminat în ceea ce privește 
schimbările din viața ta.  

Intențiile tale sunt 
greu de descifrat, ceea 
ce te face un adversar 
de temut și de evitat. 
Majoritatea relațiilor 
din viața ta îți „acoperă” 
nevoia de afecțiune și 
siguranță emoțională. În 
plan profesional, se cere 
mai multă organizare. 

E posibilă o schimbare 
radicală benefică în plan 
psihic. Ești nerăbdător 
și faci lucrurile în grabă, 
neluând în considerare 
riscuri evidente. Suspans în 
raport cu anumite aspecte 
din viața ta, chiar dacă ai 
senzația că nimic nu te mai 
poate surprinde.

Confirmarea socială de 
care ai nevoie în perma-
nență ajunge să îți dicteze 
toate acțiunile. În orice 
punct te-ai afla în relația 
personală, îți dorești mult 
mai mult de la cel de lângă 
tine. Așteptările tale sunt 
chiar ireale.

Indiferent că este vorba 
de viața personală sau de 
carieră, totul suferă modi-
ficări substanțiale. Odată 
ce îți faci prieteni noi, e 
important să nu te grăbești 
în a-ți modela o părere 
despre ei. 

E important ca tot ceea 
ce gândești să fie expus în-
tr-o manieră cât mai auten-
tică. Zilele următoare vor fi 
caracterizate de aventură și 
riscuri. În plan profesional, 
e posibil să fii prea grăbit 
în inițiative și să faci lucru-
rile dezorganizat.

Ai mari probleme la capi-
tolul decizional. Nesiguranța 
de sine implică o stare de 
spirit îndoielnică și anxioasă. 
În plan profesional, reușești 
să îți expui punctul de vedere 
într-o manieră diplomată, 
indiferent de replicile acide 
care ți se adresează. 

Învață odată pentru 
totdeauna că tu ești cel 
mai important în viața ta. 
Vechile iubiri trebuie să fi e 
pentru tine o sursă de inspi-
rație. Astrele te ajută să îți 
menții încrederea în iubire, 
chiar dacă este de înțeles că 
este greu să faci asta.

Unele situații de la birou 
te forțează să îți pătezi 
integritatea. Această stare 
de sine devine principala ta 
motivație în găsirea unui alt 
loc de muncă. Ești ambiguu 
în tot ceea ce întreprinzi. 
Oferi dovezi de afecțiune 
doar în plan social.

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

În rest, în cuplurile care 
s-au format din mare dragoste, 
iubirea trece ușor în obișnuință, 
atașament prietenesc, în niște 
relații care presupun responsabi-
litate și obligații comune față de 
familie. Dar pot să și greșesc.

Deși istoria Marinei și a lui 
Igor mă face să cred că am totuși 
dreptate. S-au întâlnit cei doi 
când erau ambii căsătoriți. Igor 
creștea și doi copii. Ambii, pe-
dagogi într-o școală din raionul 
Nisporeni. Igor era cu zece ani 
mai în vârstă decât Marina, care 
venise să lucreze în satul de baș-
tină al soțului. 

S-au îndrăgostit și s-au 
speriat

Spuneau că s-au îndrăgostit 
de la prima vedere, că a fost des-
tul ca ochii lui să întâlnească pri-
virea ei și s-au simțit atrași unul 
de altul nemaipomenit de mult. 
Și s-au speriat! Și unul, și altul 
aveau familie, s-au luat parcă din 
dragoste și acum ce se întâmplă, 
Doamne?! Igor își programa ziua 
ca să fi e mereu în școală, Marina 
își găsea și ea ocupații ca să se 
întoarcă acasă cât mai târziu și 
se întâmpla o parte din drum să 

o parcurgă cu Igor. 
Erau copleșiți tinerii de ceea 

ce li se întâmpla – se doreau la 
nebunie și ar fi  fugit în același 
timp unul de altul ca să nu creeze 
neplăceri partenerilor de viață. 
Marina îl tot pisa pe bărbatul ei 
să se mute din localitate – fi e la 
Chișinău, fi e în centrul raional, 
dar nici vorbă s-o asculte Mitică! 
Era unicul copil la părinții lui 
care, fi ind înstăriți, i-au construit 
în sat casă aproape de ei și visau 
la ziua când nepoțeii vor trece 
drumul să vină la bunei… 

„Ce-ți lipsește, femeie, ca să fi i 
fericită? Ai de toate, la lucru în 
gospodărie nu te pun, mama și 
tata ne ușurează viața la amân-
doi. Îl cauți pe dracu’!” Cum avea 
Marina să-i spună despre ce se 
întâmplă în sufl etul ei!? Un an de 
zile s-a tot pârjolit femeia. Și iată 
că se întâmplă un lucru care a 
dezlegat într-un fel situația asta. 
A fost trimisă tânăra specialistă 
la niște cursuri de califi care la 
Chișinău pentru trei luni de zile. 

De unde copii dacă 
nu-l iubești?

Bucuroasă, a ieșit din casa 
soțului. Avea de gând să caute 
ceva de lucru la Chișinău: „Mă 
angajez și vedem noi ce facem – 
ori vine soțul după mine, ori di-
vorțăm”. De când i-a căzut drag 
Igor, Marina nu-l mai dorea în 
patul ei pe Mitică. De unde să se 
mai nască copii în situația asta? 

În lipsa Marinei, Igor nu-și 

L A  N O I  A C A S Ă 

Fericirea iubirii e scurtă
găsea locul. Certurile în casa lor 
porneau din senin. A cerut el 
un mic concediu pentru a trece 
un control medical. Pentru că 
era un pedagog bun și pentru că 
până atunci directorul școlii nu 
a avut probleme cu el, directorul 
a consimțit. Acasă, Igor a spus 
același lucru. Și, până-n seară, a 
și plecat din sat. S-a dus direct 
la centrul de perfecționare a 
cadrelor didactice s-o vadă pe 
Marina. 

Când a zărit-o, a luat-o de 
mână și o târa după el ca pe-o 
creangă. Femeia se împiedica în 
mersul ei, îl ruga să se oprească, 
dar Igor a tras-o după colțul clă-
dirii și i-a zis: „De azi înainte nu 
te mai scap din ochi. Indiferent 
ce-o să se întâmple, suntem și 
vom fi  împreună mereu!”. 

„Obrăznicătura” 
divorțează

Curioasă treabă și asta, o 
dată n-a venit la Chișinău soțul 
Marinei s-o vadă și nu și-a 
bătut capul soția lui Igor de ce 
acesta nu vine acasă. Dar nici 
ei, nici satul n-au bănuit o clipă 
că între cei doi e o relație de 
iubire. Marina, cum și-a pus în 
gând, așa a și făcut – și-a găsit 
de lucru la Chișinău. I-a scris 
soțului un răvaș: ori vine să 
trăiască cu ea, ori divorțează. 
Lucru care l-a pus pe jar pe 
Mitică: uite tu obrăznicătură 
de nevastă, după ce i-a creat 
condiții ideale și a purtat-o pe 
brațe, acum mai îndrăznește 
să-i pună condiții? Mitică nici 
nu i-a răspuns măcar. Dacă 
vede Marina că n-o caută soțul, 
în trei luni, înaintează actele 
la divorț și se trezește femeia 
singură. 

Cu Igor însă era altă poves-
te. Bărbatul s-a întors în sat și 
acolo, lângă nevastă și copii, 

și-a zis el că ar mai trebui să 
îngăduie, că nu e lucru simplu 
să o părăsești pe femeia care ți-a 
adus pe lume doi fi i. Mai erau și 
nănașii, mai erau părinții, gura 
satului, într-un cuvânt, el mai 
că ar fi  dat înapoi. Și apoi jarul 
acela din sufl et i se mai molco-
mise după ce a avut-o pe Marina 
cum i-a dorit inimioara. Asta nu 
înseamnă că nu o mai vedea pe 
Marina. Cel puțin de trei ori pe 
săptămână venea la Chișinău la 
iubită. 

Marina își dădea seama ce 
se întâmpla în sufl etul bărba-
tului, simțea că-i vine greu să 
pună capăt unei căsnicii în care 
cresc deja copii. Dar o și speria 
într-un fel faptul că el nicioda-
tă n-a mai pomenit de divorț. 
Un an de zile Igor a tot venit la 
Chișinău. De câte ori îl întreba 
nevastă-sa încotro ține calea de 
trei ori pe săptămână, bărbatul 
îi spunea că umblă în raion la 
niște cursuri de șoferie. Femeia 
a intrat la bănuieli. 

Amanții prinși
 în cuibușor

Într-o zi, s-a luat după el și 
a ajuns unde se ducea și Igor – 
la casa Marinei. Nu i-a trebuit 
mult ca să pună cap la cap niște 
lucruri. S-a întors în sat și s-a 
dus drept la casa lui Mitică: 
„Prost ești mata, dar nebună 
sunt și eu! Știi de ce te-a lepădat 
Marina? Pentru că e în dragoste 
cu bărbatul meu! I-am prins eu 
sărutându-se pe prag!”. 

Mitică era bărbat aprins 
de fi re. Cum a ieșit din casă 
soția lui Igor, s-a și pornit la 
Chișinău. Avea în buzunar adre-
sa Marinei și în sufl et sete de 
răzbunare. I-a găsit în cuibușor 
pe cei doi amanți. L-a bătut pe 
Igor atât de tare, crezându-l 
cel mai vinovat în distrugerea 

căsniciei lui, încât Marina a che-
mat urgența și aceia, la rândul 
lor, poliția. Firește că Igor nu 
s-a mai întors acasă la nevasta 
lui. Știa că nu-l așteaptă zile 
bune. A trimis la școală o scri-
soare, în care și-a cerut demisia 
și a rugat ca toate actele lui să 
fi e trimise pe adresa Marinei. 
În același timp, o soră de-a lui 
s-a dus la nevastă-sa acasă și i-a 
împachetat toate lucrurile. 

S-a ploconit până 
l-a iertat

S-ar părea că, odată cu 
întâmplarea asta, s-a rezolvat 
și problema acestor iubiți. 
Departe de așa ceva, fraților! 
Din momentul când a încasat 
bătaie, lui Igor îi pierise dra-
gostea pentru Marina. O credea 
vinovată pentru toate ce i s-au 
întâmplat. Ajunsese s-o învi-
nuiască că i-a distrus căsnicia, 
că nu e decât o curvă, care i-a 
făcut ochi dulci și l-a momit cu 
intrigi muierești, că de fapt el 
n-a vrut-o niciodată de nevastă, 
dar ea s-a ținut scai și l-a culcat 
în patul ei. 

Suferea mai mult femeia, care 
n-a mai încercat să-i spună ibo-
vnicului că e gravidă și că peste 
jumătate de an va fi  mamă. 
Sătulă de învinuirile amantu-
lui, l-a alungat într-o zi.  Unde 
credeți că s-a dus Igor? Corect 
gândiți, la nevasta lui acasă. 
S-a umilit, s-a ploconit până l-a 
iertat. Aveau doi copii împreună 
și o viață înainte. 

Marina, când i-a venit so-
rocul, a născut un fi u. Dacă se 
întâmplă ca cineva să vorbească 
în prezența ei despre iubire, 
despre „sentimentul acesta care 
schimbă fața lumii”, ea tace. Știe 
că fericirea iubirii are o durată 
scurtă, iar durerea iubirii ține 
toată viața.

Cine spune că iubește viața întreagă și 
odată cu anii sentimentul e tot mai 
puternic, mă face să zâmbesc, pentru 
că doar în două situații se menține 
starea de euforie și adorație pentru 
omul drag – când nu-l ai de soț sau 

soție, sau când persoana iubită a murit înainte de 
a-ți trece iubirea pentru ea.

Lidia BOBÂNĂ
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LUNI, 3 FEBRUARIE

TVR Moldova

06.00 Actualitatea TVRi
07.00 Drumul lui Leşe
07.50 DiaspoRadar
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Discover Romania
09.00 Politică şi delicateţuri
09.50 Discover Romania
10.00 Obiectiv comun
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Romania 9 Talk-show
21.50 Câştigă România!
23.30 Avocatul Dumneavoastră
01.00 Cantec si poveste
01.55 Diaspo Radar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 1989 - Decembrie roşu
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 #Creativ
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor, Etapa 
16: Dobrogea Sud - Dinamo
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Down the Road. Aventura
23.00 Istoria mafi ei irlandeze
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Zigzag prin istorie
01.00 Replay
01.55 Istoria mafi ei irlandeze
02.45 Profesioniştii…
03.35 M. A. I. aproape de tine
04.00 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
05.00 Zigzag prin istorie
05.25 #Creativ
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Mic dejun cu un campion
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Îngerii păzitori
22.00 Documentar: Secrete de război
23.00 Câştigă România!
00.10 Film: Războinicul singuratic
01.50 Documentar: Secrete de război
02.40 Regatul salbatic
03.05 E vremea ta!
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Patrimoniu de Moldova
10.25 Poezii
10.45 Bună seara!
10.55 Evantai folcloric
11.45 F/d
12.15 Serial Robinson Crusoe
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.40 Reporter pentru sănătate
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)

17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Consecinţele dragostei

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Manou aventuri în zbor
10.10 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Barbie Mariposa
14.50 Masha şi ursul
15.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
15.30 Micul meu ponei: Prietenia este magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul meu ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie şi delfi nul magic
21.40 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV cu Suada Karkouki
07.00 Stirile Pro TV
09.15 Gusturile se discută
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
13.30 Stirile Pro TV cu Patricia Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 Teleshopping
15.15 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seara perfecta
19.00 Stirile Pro TV
21.00 Film Sase gloante
23.15 Pe bune?!
00.15 Stirile Pro TV
01.55 Film X-Men: Cei dintai
03.55 Lectii de viata
04.55 La Maruta
05.55 Vorbeste lumea

Jurnal TV

06.00 Jurnalul saptamanii
07.00 Retete si Retele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Cabinetul din umbra
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecata
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Patrula
18.00 Retete si Retele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Ce mai fac vedetele
22.00 Colectie Ora de ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Paparazzi
05.00 Три миллиона

TV8

06.00 Politiсa
07.30 Неделя
08.00 Такое утро
09.00 Муз/ф Прогулка по солнечному свету
10.55 Teleshopping
11.10 Битва виноделов
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Замерзшая из Майами
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Человек ноября
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Человек ноября
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Т/с Конец парада
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Галвестон
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Т/с Конец парада
00.15 Настоящее время.  Вечер
01.15 Stirile TV8
02.00 Politiсa
03.00 Stiri
03.30 Cutia neagra

04.30 Америка. Большое путешествие
05.00 Новости
05.30 Америка. Большое путешествие

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Pretul dragostei
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Serial
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Film: E greu să spui te iubesc
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 611
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 30
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 142
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 31
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 145
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 612
21.00 Film: DOVEZI FATALE
23.00 Film: LUPTÂND CU DIAVOLUL
01.00 Cei 7 ani de masă
01.15 Poamă acră
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Serial: Запретная Любовь
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Сашка
13.30 Teleshopping
14.10 Serial: Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Запретная Любовь
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial: Запретная Любовь
21.00 Serial: Дежурный врач 2
22.00 Serial: Сашка
23.00 Serial: Дворняжка Ляля
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: Дворняжка Ляля

STS Mega

06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на СТС
09.00 Уральские пельмени. Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
19.30 Т/с Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.                        
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
02.30 Muzica la STS

TNT 

06.00 ТНТ. Best
07.00 Exclusiv news
07.30 ТНТ. Gold
08.30 Соседи
09.00 Дом 2. Lite
10.05 Дом 2. Остров любви
11.00 Teleshopping
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь
13.30 Т/с Реальные пацаны
15.00 Т/с Универ. Новая общага
16.00 Т/с Интерны
17.30 Stiri
17.40 Echipa 902
18.00 Т/с Полицейский с                                
Рублевки
19.00 Т/с Год культуры
20.00 Stiri
20.30 Где логика?
21.30 Однажды в России
22.30 Новости
23.00 Дом 2. Город любви
23.55 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый                                     
микрофон

MARȚI, 4 FEBRUARIE

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Drumul lui Leşe
07.50 DiaspoRadar
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Discover România
09.00 Politică şi delicateţuri
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati in Romania
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec si poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
21.50 Câştigă România!
23.30 Investiţi în România!
01.00 Cantec si poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 Cooltura
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 România 9
22.00 Festivalul Sanremo, ediţia 70
02.00 Revizie tehnică
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Reţeaua de idoli
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n fi lme
22.00 Documentar: Secrete de război
23.00 Câştigă România!
00.00 Gala umorului
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 La datorie
10.15 Vector european
10.45 Rapsodia satului
11.15 Musafi rul
11.45 F/d
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Dialog social
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Clubul cumăpărătorilor din Dallas

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Manou aventuri în zbor
15.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
15.30 Micul meu ponei: Prietenia este magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Lacul lebedelor
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV
09.15 O seara perfecta
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
13.30 Stirile Pro TV cu Patricia Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 Teleshopping
15.15 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seara perfecta
19.00 Stirile Pro TV
21.00 Las Fierbinti
23.00 Film Australia
00.40 Stirile Pro TV
01.20 Film Sase gloante
03.00 Lectii de viata
04.00 La Maruta
05.00 Vorbeste lumea

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Retete si Retele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Ora Expertizei
13.00 Top Gear
14.00 Lampa fermecata
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 M-Adam
18.00 Retete si Retele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Cealalta Basarabie
22.30 Doi Noi. 4 с.
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 О нас
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Colectie Ora de ras

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Stirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Т/с Конец парада
11.15 Check in
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Галвестон
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Муз/ф Охотник на лис
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Охотник на лис
17.30 Stiri
18.00 Т/с Конец парада
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Предчувствие
21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Т/с Конец парада
00.15 Настоящее время. Вечер
01.15 Stirile TV8
02.00 Cutia neagra
03.00 Stiri
03.30 Politiсa
04.30 Америка. Большое путешествие
05.00 Новости
05.30 Check in

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
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13.45 Teleshopping
14.00 Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Pretul dragostei
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar invins
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 612
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 31
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 143
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 32
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 146
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 613
21.00 Film: MASCA DE ARGINT
23.15 Film: DOVEZI FATALE
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Serial: Запретная Любовь
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Сашка
13.30 Teleshopping
14.10 Serial: Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Запретная Любовь
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial: Запретная Любовь
21.00 Serial: Дежурный врач 2
22.00 Serial: Сашка
23.00 Serial: Дворняжка Ляля
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: Дворняжка Ляля

STS

06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на СТС
09.00 Уральские пельмени. Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
19.30 Т/с Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
02.30 Muzica la STS

TNT
06.00 Exclusiv news
06.30 Stiri
07.00 ТНТ. Gold
08.30 Новости
09.00 Дом 2. Lite
10.05 Дом 2. Остров любви
11.00 Teleshopping
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь
13.30 Т/с Реальные пацаны
15.00 Т/с Универ. Новая общага
16.00 Т/с Интерны
17.30 Stiri
17.40 Echipa 902
18.00 Т/с Полицейский с Рублевки
19.00 Т/с Год культуры
20.00 Stiri
20.30 Импровизация
21.30 Шоу Студия союз
22.30 Новости
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый микрофон

MIERCURI, 5 FEBRUARIE

TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Drumul lui Leşe
07.50 DiaspoRadar
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Discover România
09.00 Politică şi delicateţuri
09.50 Discover România
10.00 Obiectiv comun
11.00 Natura si aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova

13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Destine ca-n fi lme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
21.50 Câştigă România!
23.30 Articolul VII
01.00 Cantec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura si aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Aventura urbană
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Volei Feminin CEV Champions League
19.00 Fan/Fun urban
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Festivalul Sanremo, ediţia 70
02.00 Volei Feminin CEV Champions League
03.40 Sport
04.00 Discover Romania
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei Sport
04.50 Destinaţia Eurovision
05.00 Constructorii de visuri
05.25 Fan/Fun urban
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Destine ca-n fi lme
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 Handbal feminin Liga Florilor etapa 16
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Baladă din valea morţii 
95’
22.00 Documentar: Secrete de război
23.00 Câştigă România!
00.10 Film: Îngerii păzitori
02.00 Documentar: Secrete de război
02.50 Regatul salbatic
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Memorialul Durerii
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.10 Focus. Europa
12.40 Eroi printre oameni
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.15 La noi în sat
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Super motanul: La început
10.10 LEGO Friends: Fetele în Misiune

10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Barbie şi delfi nul magic
14.30 Masha şi ursul
15.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Manou aventuri în zbor
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV
09.15 O seara perfecta
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
13.30 Stirile Pro TV cu Patricia Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 Teleshopping
15.15 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seara perfecta
19.00 Stirile Pro TV
21.00 Film Dreptate la inaltime
23.00 Pe bune?!
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Afaceri necurate
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Retete si Retele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 О нас
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecata
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Colectie Dora Show
18.00 Retete si Retele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Bilet intr-o singura directie. 5 с.
22.00 Colectie Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Mc Mafi a. 3 с.
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Cutia neagra
07.15 Stirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Т/с Конец парада
11.15 Arts 21
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Предчувствие
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Орел девятого легиона
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Орел девятого легиона
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Т/с Конец парада
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Теория хаоса
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Т/с Конец парада
00.15 Настоящее время. Вечер
01.15 Stirile TV8
02.00 Politiсa
03.00 Stiri
03.30 Cutia neagra
04.30 Ждем в гости
05.00 Новости
05.30 Arts 21

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins

21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Pretul dragostei
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar invins
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 613
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 32
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 144
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 33
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 147
20.00 Film: STRATTON: AMENINŢARE 
MORTALĂ
22.00 Film: CĂRĂUŞUL
00.15 Film: MASCA DE ARGINT
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Serial: Запретная Любовь
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Сашка
13.30 Teleshopping
14.10 Serial: Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Запретная Любовь
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial: Запретная Любовь
21.00 Serial: Дежурный врач 2
22.00 Serial: Сашка
23.00 Serial: Дворняжка Ляля
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: Дворняжка Ляля

STS

06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на СТС
09.00 Уральские пельмени. Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
19.30 Т/с Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
02.30 Muzica la STS

TNT

06.00 Соседи
06.30 Stiri
07.00 ТНТ. Gold
08.30 Новости
09.00 Дом 2. Lite
10.05 Дом 2. Остров любви
11.00 Teleshopping
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь
13.30 Т/с Реальные пацаны
15.00 Т/с Универ. Новая общага
16.00 Т/с Интерны
17.30 Stiri
17.40 Echipa 902
18.00 Т/с Полицейский с Рублевки
19.00 Т/с Год культуры
20.00 Stiri
20.30 Однажды в России
21.30 Где логика?
22.30 Новости
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый микрофон

JOI, 6 FEBRUARIE

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Drumul lui Leşe
07.50 DiaspoRadar
08.00 Mic dejun cu un campion
09.00 Politică şi delicateţuri
10.00 Obiectiv comun
11.00 Drumuri aproape
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
01.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Garantat 100%

16.50 Discover Romania
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Romania 9
21.50 Câştigă România!
23.30 A doua Roamnie
01.00 Cântec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Drumuri aproape
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Martha Bibescu - doamna cu trandafi ri
12.45 Parlamentul României
13.10 Izolaţi în România
13.35 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
16.45 Europa mea
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Festivalul Sanremo, ediţia 70
02.00 Nadine
02.50 Martha Bibescu - doamna cu trandafi ri
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
05.00 Levintza
05.25 Europa mea
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Iarna amintirilor
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 Handbal masculin. Liga Zimbrilor etapa 
17
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Vară indiană
21.55 Poate nu ştiai
22.00 Documentar: Secrete de război
23.00 Câştigă România!
00.10 Telecinemateca Baladă din valea morţii 
95’
02.00 Documentar: Secrete de război
02.50 Regatul salbatic
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Zona ARS
10.20 C. Moscovici. Alături de prieteni
10.45 Butonul roşu
11.45 F/d
12.10 Purtătorii de cultură
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 Eroi printre oameni
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film: Afaceri neterminate

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 My Little Pony Equestria Girls
09.50 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
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11.10 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Barbie în Lacul lebedelor
15.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV
09.15 O seara perfecta
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
13.30 Stirile Pro TV cu Patricia Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 Teleshopping
15.15 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seara perfecta
19.00 Stirile Pro TV
21.00 In Profunzime
22.00 Las Fierbinti
00.20 Stirile Pro TV
01.00 Film Soldatii destinului
03.00 La Maruta
04.00 Vorbeste lumea

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Retete si Retele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Secretele Puterii
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecata
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Asfalt de Moldova
18.00 Retete si Retele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbra
21.30 Mc Mafi a. 3 с.
22.30 Filme si Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 Cabinetul din umbra
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Stirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Т/с Конец парада
11.15 Tomorrow today
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Теория хаоса
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Криминальная фишка от Генри
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Криминальная фишка от Генри
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Т/с Конец парада
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Карательница
21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Т/с Конец парада
00.15 Настоящее время. Вечер
01.15 Stirile TV8
02.00 Cutia neagra
03.00 Stiri
03.30 Politiсa
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet

22.00 Serial Pretul dragostei
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar invins
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 33
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 34
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 148
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 614
21.00 Film: PIEDONE COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ
23.15 Film: STRATTON: AMENINŢARE 
MORTALĂ
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Serial: Запретная Любовь
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Сашка
13.30 Teleshopping
14.10 Serial: Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Запретная Любовь
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial: Запретная Любовь
21.00 Поле Чудес
22.00 Serial: Сашка
23.00 Serial: Дворняжка Ляля
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: Дворняжка Ляля

TVC-21
STS
06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на СТС
09.00 Уральские пельмени. Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
19.30 Т/с Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
02.30 Muzica la STS

TNT

06.00 Zigzag show
06.30 Stiri
07.00 ТНТ. Gold
08.30 Новости
09.00 Дом 2. Lite
10.05 Дом 2. Остров любви
11.00 Teleshopping
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь
13.30 Т/с Реальные пацаны
15.00 Т/с Универ. Новая общага
16.00 Т/с Интерны
17.30 Stiri
17.40 Echipa 902
18.00 Т/с Полицейский с Рублевки
19.00 Т/с Год культуры
20.00 Stiri
20.30 Шоу Студия союз
21.30 Импровизация
22.30 Новости
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый микрофон

VINERI, 7 FEBRUARIE

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Drumul lui Leşe
07.50 DiaspoRadar
08.00 Mic dejun cu un campion
09.00 Politică şi delicateţuri
10.00 Obiectiv comun
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover Romania
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi

19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Pe urmele istoriei
21.30 Daruieste Romanie!
23.00 Film: Jocul lacrimilor
00.50 Discover Romania
01.00 Cântec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover Romania
03.00 Film: Jocul lacrimilor
04.50 Discover Romania
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Dispăruţi fără urmă
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
16.45 Lumea azi
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Festivalul Sanremo, ediţia 70
02.00 Nadine
02.50 Dispăruţi fără urmă
03.40 Sport
04.00 Discover Romania
04.10 Telejurnal
05.00 Izolaţi în România
05.25 Lumea azi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Ferma
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n fi lme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Tezaur
10.25 Poezii
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.15 Purtătorii de cultură
12.45 Chişinău: ieri şi azi
12.55 F/d
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Barbie în Spărgătorul de nuci
10.00 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea noastră
12.10 Curiosul George

13.10 Masha şi ursul
13.25 Pettson şi Findus
14.50 Masha şi ursul
15.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Super motanul: La început
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV
09.15 O seara perfecta
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
13.30 Stirile Pro TV cu Patricia Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 Teleshopping
15.15 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seara perfecta
19.00 Stirile Pro TV
21.00 Romanii au talent
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Proscrisul
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Retete si Retele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Cabinetul din umbra
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecata
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Retete si Retele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cealalta Basarabie
21.00 Bilet intr-o singura directie. 5 с.
21.40 Mc Mafi a. 4 с.
22.30 Три миллиона
23.30 Colectie Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
01.30 Bilet intr-o singura directie
02.00 Retete si Retele
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Три миллиона
05.00 Colectie Ora de ras

TV8

06.00 Cutia neagra
07.15 Stirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Т/с Конец парада
11.15 Global 3000
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Карательница
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Муз/ф Боец
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Боец
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Т/с Конец парада
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Слушатель
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Т/с Конец парада
00.15 Настоящее время. Вечер
01.15 Stirile TV8
02.00 Politiсa
03.00 Stiri
03.30 Cutia neagra
04.30 Drive it
05.00 Новости
05.30 Global 3000

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Pretul dragostei

23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar invins
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 614
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 34
15.45 Vouă
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, ep. 146
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 35
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 149
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 615
21.00 Film: MOTOCICLISTUL
23.00 Film: CĂRĂUŞUL
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Serial: Запретная Любовь
10.00 Реальная мистика
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Сашка
13.30 Teleshopping
14.10 Serial: Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial: Запретная Любовь
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial: Запретная Любовь
21.00 Поле Чудес
22.00 Serial: Сашка
23.00 Serial: Дворняжка Ляля
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: Дворняжка Ляля

STS

06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на STS
09.00 Уральские пельмени. Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на STS
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
19.30 Т/с Девяностые. Весело и громко
22.30 Уральские пельмени. Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica la STS

TNT

06.00 ТНТ. Best
06.30 Stiri
07.00 ТНТ. Gold
08.30 Новости
09.00 Дом 2. Lite
10.05 Дом 2. Остров любви
11.00 Teleshopping
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь
13.30 Т/с Реальные пацаны
15.00 Т/с Универ. Новая общага
16.00 Т/с Интерны
17.30 Stiri
17.40 Echipa 902
18.00 Т/с Интерны
19.00 Comedy Woman
20.00 Stiri
20.30 Комеди клаб
21.30 Comedy Баттл
22.30 Новости
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый микрофон

SÂMBĂTĂ, 8 FEBRUARIE

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover Romania
08.00 Ferma
08.50 Discover Romania
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Lumea Azi
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover Romania
11.00 Teatru Naţional de Televiziune
12.35 Regatul salbatic
13.00 Documentar: Parjolirea Lumii
13.50 Discover Romania
14.00 Telejurnal Meteo
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Drag de România mea!
17.00 Down the Road. Aventura. Editia 2
17.50 Discover Romania
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover Romania

P R O G R A M E  T V
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20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Chipurile Romaniei
21.50 Discover Romania
22.00 Film: Flacari pe comori
00.45 Discover Romania
01.00 Down the Road. Aventura. Editia 2
01.50 Discover Romania
02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Discover Romania
03.00 Film: Flacari pe comori
04.45 Discover Romania
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică şi delicateţuri
08.30 Aventura urbană
09.30 Constructorii de visuri
10.00 Vreau să fi u sănătos!
11.00 România veritabilă
11.30 Down the Road. Aventura
12.30 Handbal masculin Liga Zimbrilor, Etapa 
17: Dinamo - Poli Timişoara
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Kids Fashion Week
14.55 Live stadion
15.00 Rugby Europe Portugalia - România
17.10 Festivalul Ioan Macrea. Partea a-III-a
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Festivalul Sanremo, ediţia 70
02.00 Teleenciclopedia
02.50 Discover Romania
03.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.50 Viaţa satului. Partea I
05.05 Viaţa satului. Partea a II-a
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: 360°-GEO
08.00 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit. Best of
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Vibe By Ioana Voicu
12.30 Cap compas Egeene
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Inima lui David
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Zile cu stil
00.30 MotorVlog
01.00 Memorialul Durerii
02.00 Serial: Păcatul şi ruşinea
03.40 Telejurnal
04.10 Serial: Fiica oceanului
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Chibi Maruko Chan
10.55 F/d
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
12.30 Musafi rul
13.00 Miezul zilei
13.30 In memoriam A. Dumitraş
15.45 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art-club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.30 Loteria Naţională a Moldovei
20.05 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film Ce - şi doresc femeile
23.15 Ştirile (rus.)
23.30 Zapovednik
23.45 Ştiri Externe

Minimax

06.00 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
06.10 Thomas Şi Prietenii Săi
06.25 Lassie şi prietenii
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Masha şi ursul
08.30 Barbie şi uşa secretă
09.50 Barbie: Prinţesa perlelor
11.00 Barbie Dreamtopia
11.40 Barbie: Dreamhouse Adventures
12.10 Curiosul George
13.10 Super motanul: La început
14.35 Manou aventuri în zbor
16.00 Holly Hobbie
17.00 Vafă, câinele minune
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
20.30 O aventură americană: Aventură în Vest
21.50 Masha şi ursul

22.00 Holly Hobbie
23.00 Maggie şi Bianca în lumea modei
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV Chişinău
07.00 Stirile Pro TV
08.45 O seara perfecta
10.00 Teleshopping
10.15 Film Bodyguard pentru fi ul presedintelui
12.00 In Profunzime
13.15 Teleshoping
13.30 Romanii au talent
17.30 Teleshopping
17.45 Gusturile se discută
19.00 Stirile Pro TV
20.00 Stirile Pro TV cu Suada Karkouki
21.00 Film Alba ca Zapada si Razboinicul 
Vanator
22.45 Film Justitiarul: Zona de razboi
01.00 Stirile Pro TV cu Suada Karkouki
01.40 Serial Triplusec
02.40 Film Proscrisul
03.40 Film Bodyguard pentru fi ul presedintelui

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 M-Adam
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Retete si Retele
11.15 Fii Sanatos
12.45 Din lumea fi lmelor
13.15 Colectie Ora de Ras
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Paganell
16.00 Savoare la Maximum
16.45 Teleshopping
17.00 Paparazzi
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul saptamanii
20.00 Dora Show
21.00 Ora de ras
22.00 Doi Noi. 5 с.
22.30 Din lumea fi lmelor
23.00 Film
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Stirile TV8
08.00 Америка. Большое путешествие
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Т/с Конец парада
11.15 Ждем в гости
11.45 Teleshopping
12.00 Reporter de garda
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Помпеи
16.00 Пятое время года
16.30 Internetu graieste
18.00 Битва виноделов
19.00 Х/ф Сити-Айленд
21.00 Итоги
21.30 Х/ф Легенда
00.00 Битва виноделов
01.00 Internetu graieste
02.30 Autoblog
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Iubeste viata
04.45 Reporter de garda
05.00 Америка. Большое путешествие
05.30 Autoblog

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Pretul dragostei
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar invins
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 147
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 324
12.00 Stan şi Bran - momente  de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: DETECTIV CU GREUTATE: YO YO
16.15 Film: PIEDONE COMISARUL FĂRĂ 

ARMĂ
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite,  ep. 150
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Поле Чудес
09.00 Loteria Moldovei
09.30 Teleshopping
10.00 Жить здорово
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Дежурный врач 2
19.00 Roata norocului
20.00 The doctors
21.00 Поле Чудес
22.00 Serial: Сашка
03.30 Vorbe bune cu Lilu

STS

06.00 М/с Три кота
06.30 Про100 кухня
07.30 Т/с Два отца и два сына
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Рогов. Студия 24
13.30 Саранхэ
14.00 Шоу Уральских пельменей
17.00 Loteria nationala
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу выходного дня
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la STS

TNT

06.00 ТНТ. Best
06.30 Stiri
07.00 ТНТ. Gold
08.30 Новости
09.00 Т/с СашаТаня
10.30 Teleshopping
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
12.30 Комеди клаб
16.00 Однажды в России
19.00 Zigzag show
19.30 Однажды в России
20.00 Павел Воля. Большой stand up
22.00 Женский стендап
23.00 Exclusiv news
23.30 Дом 2. Город любви
00.15 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый микрофон

DUMINICĂ, 9 FEBRUARIE

TVR Moldova

06.00 Politică şi delicateţuri
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Documentar: Parjolirea lumii
13.50 Discover Romania
14.00 Telejurnal Meteo
14.30 La un pas de Romania
15.00 Festivalul Ioan Macrea
16.45 Discover Romania
17.00 Ora regelui
17.50 Discover Romania
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Documentar: Parjolirea lumii
22.50 Discover Romania
23.00 Film: Sexy Harem Ada-Kaleh
00.50 Discover Romania
01.00 Ora regelui
01.50 Discover Romania

TVR 1

07.00 Universul credinţei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal feminin Liga Florilor, Etapa 16: 
SCM Craiova - SCM Gloria Buzău
17.00 Trei decenii de război
17.55 Live sală
18.00 Handbal feminin
19.35 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.10 Festivalul Ioan Macrea
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Trei decenii de război
02.00 Tezaur folcloric
02.55 Vorbeşte corect!
03.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo

TVR 2

07.00 Documentar: 360°-GEO
08.00 România… în bucate

08.30 Vibe By Ioana Voicu
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n fi lme
12.00 Generaţia FitBest of
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Buletin de Bucureşti
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reţeaua de idoli
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Căsătorie cu repetiţie
22.10 Film: de artă Marele maestru
00.25 Reţeaua de idoli
01.20 Film: Buletin de Bucureşti
02.50 Sport
03.05 Telejurnal
03.40 Film: Căsătorie  cu repetiţie

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafi rul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Ştiinţă şi inovaţii
13.00 Miezul zilei
13.30 Discuţii
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.10 Serial Robinson Crusoe
21.00 Ştirile
21.15 Prin muzică în Europa
22.15 Ştirile (rus.)
22.30 Zapovednik
22.45 F/d

Minimax

06.00 Enchantimals: Poveşti din Everwilde
06.10 Thomas Şi Prietenii Săi
06.25 Lassie şi prietenii
06.55 Transformers: Academia Salvatorilor
07.35 Masha şi ursul
08.30 Barbie: Prinţesa perlelor
09.40 Barbie şi uşa secretă
11.00 Barbie Dreamtopia
11.40 Barbie DreamHouse Adventures
12.10 Curiosul George
13.10 My Little Pony Equestria Girls
14.30 Thomas şi prietenii săi: O lume mare! 
Aventuri mari!
16.00 Holly Hobbie
17.00 Vafă, câinele minune
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia este magică
19.00 Curiosul George
19.30 Kung Fu Panda - Ghearele Destinului
20.30 Barbie în Spărgătorul de nuci
22.00 Holly Hobbie
23.00 Maggie şi Bianca în lumea modei
00.00 Masha şi ursul
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Masha şi ursul
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg

ProTV

06.00 Stirile Pro TV cu Suada  Karkouki
07.00 Stirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Film Danseaza cu mine
12.45 Film Robin Hood: Barbati  in izmene
14.45 Teleshopping
15.00 Film O noapte la muzeu 2
16.45 Teleshopping
17.00 Film Coana mare: Asa tata, asa fi u
19.00 Stirile Pro TV
20.00 Stirile Pro TV cu Suada Karkouki
21.00 Film Cod rosu la Londra
23.45 Film Destinatie fi nala 5
00.30 Stirile Pro TV cu Suada Karkouki
01.10 Serial Triplusec

Jurnal TV

06.00 Jurnalul saptamanii
07.00 Uimitoarele  anotimpuri
08.00 Paparazzi
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Retete si Retele
11.45 Fii Sanatos
12.45 Filme si Staruri
13.15 Colectie Ora de Ras
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Paganell
16.00 Bilet intr-o singura                                      
directie
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show

21.00 Ora de ras
22.00 Doi Noi. 6 с.
22.30 Filme si Staruri
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Итоги
06.25 Internetu graieste
07.40 Х/ф Тарзан
09.05 Check in
09.30 Х/ф Париж подождет
11.10 Битва виноделов
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Возвращение в Брайдсхед
16.25 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Глубокое синее море
19.00 Муз/ф Человек, который познал 
бесконечность
21.00 Неделя
21.30 Х/ф Братья Систерс
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagra
03.00 Politiсa
04.00 Итоги
04.30 Неделя
05.00 Пятое время года

Pro 2

05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Dragoste de contrabanda
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Pretul dragostei
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Muzica tradarii
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica tradarii
19.00 Serial Un celibatar invins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Pretul dragostei
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar invins
02.00 Serial Dragoste de contrabanda
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica tradarii

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 148
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: DETECTIV CU GREUTATE: YO YO
12.30 Stan şi Bran - momente de exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 151
20.00 Film: ATENTATUL
23.00 Opriţi timpul
01.45 Poamă acră
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.45 Serial: Запретная Любовь
13.50 Teleshopping
14.25 Serial: Запретная Любовь
13.50 Teleshopping
14.30 Serial: Запретная Любовь
20.00 Модный приговор
00.00 Serial: Дворняжка Ляля

STS

06.00 Про100 кухня
06.30 Рогов. Студия 24
07.30 6 кадров
08.00 Т/с Два отца и два сына
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Рогов. Студия 24
13.00 Teleshopping
13.30 Супермамочка
14.30 М/с Царевны
15.00 Шоу выходного дня
17.00 Шоу Уральских  пельменей
23.00 Супермамочка
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la STS

TNT

06.00 ТНТ. Best
06.30 ТНТ. Gold
08.30 Exclusiv news
09.00 Т/с СашаТаня
10.30 Teleshopping
11.00 Comedy Woman
12.00 Т/с Универ
20.00 Соседи
20.30 Т/с Универ
22.00 Stand up
23.00 Дом 2. Город любви
23.55 Дом 2. После заката
01.00 Stand up

P R O G R A M E  T V
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Indice       1 lună              3 luni              6 luni              9 luni             12 luni

PM 21125 (pers. fizice)      35,20               105,60             211,20           316,80            422,40
              
PM 21125/23 (pens., inval., stud.)     32,20                96,60              193,20           289,80         386,40  

PM 21125/24 (pers. juridice)      40,0                  120,0               240,0            360,0          480,0

Optați pentru 
„GAZETA de 
Chișinău” în 2020!

Abonați-vă și părinții, rudele, pe toți cei rămași acasă!         

Optimism

Când hoții, prin efort și vrere,
Ajung cu toții la putere,
Nu disperați, zâmbiți frumos,
Că îi vor da bandiții jos!... Gheorghe BÂLICI

Ce poți face în cel mai 
sigur oraș din România

Cluj-Napoca este cotat, în 
2020 ca cel mai sigur oraș din 
România. O spune baza de 
date Numbeo. Totodată, „The 
Guardian” a făcut un top 10 
lucruri pe care le poți face în 
Cluj-Napoca. 

Cluj-Napoca are o rată de si-
guranță de 80,31% şi depășește 
orașe precum Helsinki, Tokyo, 
Viena sau Copenhaga. De altfel, 
Clujul se situează pe locul 13 
în topul celor mai sigure ora-
șe din lume, potrivit site-ului 
Numbeo, care este, de fapt, un 
agregator de baze de date, care 
procesează răspunsuri la sonda-
je, informează rfi.ro.

Conform celor de la Numbeo, 
Cluj-Napoca este urmat de 
Brașov, cu o rată de siguranță 

de 77,65%, şi de Timișoara, cu 
76,04%, în timp ce Bucureștiul 
ocupă abia locul al cincilea pe 
România, la nivel de siguran-
ță, cu 72,60%. Totuși, trebuie 
menționat că sondajul nu a luat 
în calcul decât cinci orașe din 
România.

Rata de siguranță este baza-
tă pe o formulă ce ia în calcul 
detalii precum numărul de cri-
me comise, numărul de jafuri, 
numărul de spargeri date, de 
furturi de mașini, furturi din 
buzunare, numărul de amenzi 
date etc.

La nivel mondial, cel mai 
sigur oraș din lume este consi-
derat Abu Dhabi, din Emiratele 
Arabe Unite, cu o rată de 
siguranță de 88,67%. Urmează 
Doha, din Qatar, cu 88,52% 
rată de siguranță, şi Taipei, 

din Taiwan, cu 85,8% rată de 
siguranță.

„The Guardian” a făcut un 
top al celor mai bune 10 lucruri 
pe care le poți face în Cluj. 
Publicația britanică menționea-
ză festivalurile – Electric Castle, 
Untold, Jazz in the Park, TIFF, 
dar și așteptatul Form Days din 
Gilău, un festival de muzică și 
alte arte, a cărui primă ediție e 
programată în acest an într-o 
comună de lângă Cluj-Napoca. 

Piața Unirii din Cluj-Napoca 
mai este menționată cu hote-
lul Melody și Muzeul de Artă. 
Numărul mare de galerii de artă 
e și el pe listă. 

În același top apare și 
grădina botanică întemeiată 
de Alexandru Borza, dar și… 
second hand-urile din centrul 
orașului.

Petru cel Mare nu ducea 
paharul la ureche. Din nordul 
Europei, el a adus și a împă-
mântenit în Moscovia pro-
ducția și consumul de votcă. 
Rușilor le-a plăcut atât de tare 
această băutură încât beția a 
devenit cu-
rând o ade-
vărată idee 
(„scoabă”) 
națională, 
fiind îm-
brățișată 
până azi cu 
toată pute-
rea bez-
meticului 
suflet rus. 
Mărturie 
stă, de 
asemenea, 
letopisețul lui Neculce, care 
descrie grandiosul banchet 
dat în iulie 1711, de Sânchetru, 
în tabăra de la Seimeni de pe 
malul stâng al Prutului, în 
ajunul bătăliei de la Stănilești. 
La ospăț au participat deopo-
trivă moscali și moldoveni. 
Zice Neculce: „...s-a băut atât 
de mult, încât au mărmurit 
toți de beți... Și nu știu cum 
au dormit în acea noapte, și 
domnul, și boierii”. Și cum 

darul suptului este însotit și 
de alte daruri, Axinte Uricarul 
precizează: „Peste noapte mai 
n-am scăpat nici un boiaru 
fără pagubă și nefurat de mos-
cali”. Despre corul călugărilor 
de la Căpriana cronicile nu 
spun nimic.

După usturătoarea înfrân-
gere de 
pe Prut, 
Petru își ia 
de seamă 
și, pentru 
a curma 
beția cur-
tenilor săi, 
în 1714, 
instituie 
medalia За 
Пьянство
(Meritul 
alcoolic
– cum ar 

veni). Aceasta reprezintă o 
stea cu opt colțuri turnată în 
fontă, prevăzută cu un lan-
țug cu lacăt, pe care țarul o 
prindea cu dragoste de gâtul 
preacinstiților săi sfetnici 
și boieri. Numai steaua, 
fără lanț, cântărește 6,8 kg. 
Medaliații erau datori s-o 
poarte cu demnitate cam vreo 
zece zile. 

La merite grele, medalii 
grele. (i.n.)

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Meritul alcoolic

Premiile 
Grammy 
2020. Billie 
Eilish, marea 
câștigătoare!

Billie Eilish a câștigat aproape tot 
ce era de câștigat, luni-noapte, reușind 
să-și atribuie cele patru trofee de la 
categoriile principale ale Premiilor 
Grammy 2020. Ea a câștigat în total 

cinci premii din cele șase la care fusese 
nominalizată, scrie libertatea.ro.  

Billie Eilish a câștigat premiul 
pentru piesa anului cu ”Bad Guy”. A 
mai primit premiul pentru cel mai bun 
album vocal pop pentru ”When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go?”. Și-a 
adjudecat şi trofeele pentru cel mai 
bun artist nou, înregistrarea anului şi 
albumul anului.

Spectacolul a fost deschis cu un 
recital susținut de Lizo, artista cu cele 
mai multe nominalizări. Un moment 
special a fost dedicat baschetbalistului 
Kobe Bryant. Lizzo a ridicat și trofeul 

pentru cea mai bună interpretare pop, 
pentru ”Truth Hurts”. Artista a fost 
nominalizată la opt categorii. A câștigat 
în total trei premii, fi ind laureată în 
prima parte a zilei şi pentru cea mai 
bună interpretare R&B tradițional, 
ca şi pentru cel mai bun album urban 
contemporan.

Billie Eilish (17 ani) este cea mai 
tânără artistă nominalizată în fi eca-
re dintre cele patru mari categorii în 
același an. Recordul a fost deținut până 
acum de Mariah Carey, care, la 20 de 
ani, în 1990, a fost selectată în aceleași 
categorii.


