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Țapul
de jertfă
s-a găsit

În timp ce președintele Igor Dodon
a primit mulțumiri din partea
președintelui Turciei, Recep Erdogan,
pentru extrădarea profesorilor
turci, în timpul unei vizite oficiale,
procurorul general, Alexandr
Stoianoglo, susține că în această
operațiune a fost găsit un singur
vinovat, ex-șeful SIS, Vasile Botnari.
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Ciocoi
spune
că Rusia
a oprit
Războiul de
pe Nistru

Bienala din Veneția, un festival-expoziție de artă contemporană, are o istorie de peste un secol.
Ca fapt divers: pavilionul Rusiei
e proiectat de Alexei Şciusev (arhitectul născut la Chișinău) încă
în 1910. Ediția recentă a Bienalei a avut ca slogan urarea: „Fie
ca timpurile în care trăiți să fie
interesante!”.
Dar cine se mai îndoieşte? Blestemul – chinezesc sau nu, dar care
sună explicit de amenințător: „Să
ajungi să trăiești în vremuri interesante!” – ne trimite la epocile
memorabile. Altele decât visul
dintotdeauna al britanicilor: „Cea
mai bună noutate e lipsa oricăror noutăți”. Hegel – ca să luăm
o sursă mai exactă decât altele –
spunea că „epocile fericite” sunt
pagini albe în istorie.
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Geta Burlacu:
„Nu e ușor să crești
copiii la distanță”
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A trăi în
vremuri
interesante

0°

Ministrul de Externe,
Aureliu Ciocoi, spune că
Federația Rusă a intervenit în Războiul de pe
Nistru pentru „oprirea
vărsării de sânge”.

2

U

neori, copiii noștri nu
au nevoie de multă
supraveghere din partea
noastră. Iar faptul că îi tot
sunăm să vedem cum le merge nu e
despre ei, ci despre noi. Trebuie să
le dăm copiilor mai multă libertate,
să le oferim spațiul necesar, iar noi
să ne ocupăm de ale noastre. Dar
ei totuși să răspundă atunci când îi
sunăm (zâmbește).

Elvira are 17,5 ani. Ea învață la o școală cu profil matematic. Și-i place mult filozofia. Se ocupă
profesionist și de muzică, de pian. Acum este la o
răscruce. Cugetă. O îndemn să facă o alegere intuitivă. Îi explic fiicei și feciorului că orice hotărâre
luată într-un anumit moment e cea mai corectă.
Elvira a aplicat la mai multe universități. A primit
aprobare. Se află la etapa când va alege la ce universitate va merge să studieze. Paralel, se va ocupa
și de studierea pianului.
Sebastian are 16 ani. E pasionat de chimie, biologie, fizică. Un profesor bun l-a făcut să învețe mult
la aceste discipline. Cântă excelent și la trompetă.
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Ciocoi spune că Rusia a oprit
Războiul de pe Nistru

M

inistrul de
Externe,
Aureliu
Ciocoi,
spune că Federația
Rusă a intervenit în
Războiul de pe Nistru
pentru „oprirea
vărsării de sânge”.
Ministrul a precizat
că aripa separatistă
transnistreană a
fost aprovizionată
cu armament din
depozitele a ceea ce s-a
numit armata a 14-a a
Uniunii Sovietice.

„A fost un conflict armat pe
Nistru, care, din păcate, a dus
la pierderi umane. Declanșat de

anumite forțe separatiste din regiunea transnistreană. Federația
Rusă a intervenit pentru a opri
rivalitatea armată, confruntarea
militară. Cu ceea ce a rămas din
fosta armată a 14-a, dislocată în
partea de Est a Republicii Moldova, a intervenit pentru oprirea
vărsării de sânge”, a declarat ministrul de Externe, ca răspuns la
întrebările jurnaliștilor prezenți
la o conferință de presă organizată
de MAEIE.
„Că între timp sau până la acel
moment, și avem semnale că aripa militantă a separatiștilor a fost
probabil aprovizionată cu armament din depozitele la ceea ce
s-a numit anterior armata a 14-a
a URSS din regiunea transnistreană e un alt punct de discuție,
dar, factologic, armata Federației
Ruse, dislocată în acea vreme pe
teritoriul Republicii Moldova, a
intervenit în forță, pentru a opri

vărsările de sânge”, a explicat Aureliu Ciocoi.
Întrebat dacă a reluat discuțiile ca armata a 14-a să părăsească
Republica Moldova, ministrul de
Externe a afirmat că ceea ce se află
acum în regiunea transnistreană
este un grup operativ al trupelor
ruse, care staționează ilegal pe
teritoriul țării noastre.
„Acolo nu este vorba de o
armată. Armata e un contingent
enorm. Este vorba de un grup
operativ al trupelor ruse, care
este ilegal pe teritoriul Republicii
Moldova și care evident trebuie să
părăsească teritoriul Republicii
Moldova. Evident că acest subiect
este pe agenda discuțiilor noastre
bilaterale cu Federația Rusă și cu
partenerii noștri de dezvoltare.
Totodată, un alt aspect sunt
pacificatorii care activează legal
pe teritoriul Republicii Moldova.
Și pacificatorii au în componența

lor nu doar ofițeri ai Federației
Ruse, dar au și ofițeri ai Ucrainei
și Republicii Moldova”, a mai spus
ministrul moldovean de Externe,
Aureliu Ciocoi.
Contactat de GAZETA de Chișinău, generalul Ion Costaș, ex-ministrul al Apărării și al Afacerilor
Interne, afirmă că declarația ministrului Ciocoi este una stupidă,
antinațională și umilitoare pentru
basarabeni. Ion Costaș menționează că Războiul de pe Nistru a
fost organizat de serviciile speciale
ale Rusiei.
„Expresia că armata a 14-a rusă
a oprit războiul de pe Nistru este
o dezinformare crasă a oamenilor naivi și creduli, în special
a tineretului. Este o declarație
stupidă, parșivă, antinațională și
umilitoare pentru poporul acestei
țări, pentru cei căzuți pe câmpul de
luptă, care au apărat integritatea
teritorială, onoarea și demnitatea

Natura e neinformată
Prin alte locuri a mai
Prognozele meteo pennins, dar la Chișinău
tru Chișinău, în zilele ce
zăpezile întârzie să vină,
vor urma, sunt îmbucurălăsând drumarii fără
toare, deoarece s-ar putea
ocupația lor preferată:
să vină mult așteptatele
căinarea că a venit iarna
ninsori. Așa, cel puțin,
pe neprins de veste. Pricred meteorologii, natura
măria Chișinău scapă deoînsă e de o cu totul altă păcamdată de o grijă imporrere. Ne dăruiește câte o zi
tantă, spitalul de urgență
cu soare de toată frumuseGheorghe BÂLICI
țea, ne alintă privirea cu
e mai puțin solicitat, popeisaje primăvăratice şi
liticienii nu patinează în
nu ţine cont de ce vrea şi crede omul care
mașinile care îi aduc şi îi duc de la serviciu.
ne informează despre cum va fi vremea.
Atâtea s-au schimbat timp de vreo 30-

Cadrele lui Mardari

40 de ani, atâta incandescență în certurile
celor ce ne conduc şi ne fericesc, încât, pe
lângă încălzirea globală care îi afectează
pe toți, Chișinăul are o sursă de căldură
proprie. Vanitatea, orgoliile şi prostia celor
ce s-au cramponat de putere şi s-au mâncat între ei au menținut o temperatură în
creștere, propice pentru venirea în scaun
a mult îndrăgitului nostru conducător cu
toată oastea lui de susținători. Să nu dea
Domnul să le permitem cumva aducerea
frigului de pe la ruși pentru echilibru climateric şi pentru judecata la rece a tuturor
cetățenilor.
Că de mai stai şi
chibzuiești, greșeala
meteorologilor în ceea
ce privește Chișinăul cu
încălzirea sau răcirea lui
nici nu este o greșeală
adevărată. Cum poți să
ştii cum va fi vremea
mâine, peste o săptămână sau o lună, dacă
undele de şoc, cu foc,
ale politicii autohtone
modifică permanent cadrul natural? E şi ea neinformată, sărmana, şi
nu ştie ce i se mai poate
întâmpla, ce transformări o să mai suporte
până la alegeri şi după
ce acestea se vor desfășura, din nou, cu același
succes, de fiecare dată
incontestabil.

basarabenilor. Războiul din 19901992 a fost organizat de serviciile
speciale ale Rusiei, cu implicarea
directă a armatei a 14-a, la ordinul
Moscovei. Imperiul rus a avut, are
în prezent și dorește să mențină pe
teritoriul Republicii Moldova armata de ocupație, care contribuie
mereu la separatism, la dezbinarea
și învrăjbirea cetățenilor Republicii Moldova. E trist și umilitor să
auzi din gura unui înalt „demnitar”
de stat aceste afirmații primitive
despre problema care sângerează
și astăzi”, a declarat generalul Ion
Costaș.
În iulie 2019, ex-ministrul de
Externe, Nicu Popescu, a declarat
că Războiul de pe Nistru a fost
unul civil. Ulterior, domnia sa
a recunoscut că a greșit făcând
această afirmație.

Natalia MUNTEANU

„Totuși, ce-i
scris cu penița,
nu tai cu
bărdița”
Cititorii salută apariția GAZETEI de
Chișinău. Am cules impresiile lor postate
pe facebook.
Ion Urușciuc: „Totuși, ce-i scris cu penița,
nu tai cu bărdița. Răsfoitul primului număr al
acestei „foi pentru minte, inimă și literatură”
mi-a umplut seara. Voci cunoscute, gazetă
bună, miros de cerneală…”.
Petru Macovei, director executiv API:
„O mare surpriză pe piața presei scrise: a
apărut un ziar nou – GAZETA DE CHIȘINĂU. Cu o echipă puternică și profesionistă,
jurnaliști care știu să facă presă de calitate.
Felicitări, Victoria Popa, Rodica Mahu și
celorlalți colegi! Să fie într-un ceas bun!”.
Alecu Reniță, președintele Mișcării
Ecologiste din R. Moldova: „Muzele să
vă binecuvânteze redacția și GAZETA de
Chișinău!”
Viorica Grecu, avocat: „Mă bucur mult
și-i doresc echipei GAZETEI de Chișinău
inspirație și vești bune pentru o educație
bună a societății”.
Simona Tabuncic, studentă ASEM:
„Începând de azi, în fiecare vineri, va apărea
„Gazeta de Chișinău” - „o publicație nouă,
independentă, făcută după toată regula”.
Mihai Burciu, jurnalist: „Să aveți succes! Drum lung! E frumos că se găsesc eforturi ca mirosul de tipar să nu moară. Dacă nu
voi mai găsi în oficiul poștal primul număr,
sper că veți păstra unul, l-aș dori.”
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Afacere
„verde” în
inima capitalei
în anumite momente ai teamă că
nu vei reuși să le faci pe toate la
timp”, relevă Anastasia Haraz.
Olanda – „raiul” plantelor
verzi
Anastasia aduce majoritatea
plantelor tocmai din Olanda,
dar unele le găsește și la Grădina Botanică din Chișinău. „În
Olanda găsești o diversitate de
plante. Atunci când îți dorești flori
speciale, te îndrepți spre orașele
olandeze, unde le găsești cu siguranță”, a spus tânăra.
Am întrebat-o dacă există anumite plante care nu s-ar adapta în
încăperile de la noi. „În principiu,
este posibil să creezi diferite
habitate pentru diferite tipuri
de plante, fapt care ne permite
să adaptăm o varietate mare de
plante la spațiile noastre. Dar sunt
plante din zone cu o climă mai
aridă, cum ar fi copacii de măslin,
care în casele sau birourile noastre nu ar rezista mult”, a precizat
Anastasia.

O

tânără din Chișinău a transformat
pasiunea sa față de flori într-o
afacere de succes. De trei ani,
Anastasia Haraz înverzește
locuințele și oficiile din capitală,
oferindu-le un aspect mai
„sănătos”. Cei mai fideli clienți ai tinerei sunt
companiile mari de IT. Unele oficii devin
adevărate grădini botanice, după vizitele
antreprenoarei.

Ana SÂRBU
În momentul când deschizi ușa
casei în care locuiește Anastasia
te învăluie un aer proaspăt, iar
după câțiva pași parcă te transpui
într-o adevărată junglă. Ești înconjurat de plante exotice, unele
își au originile încă din perioada
dinozaurilor. Această oază verde
se află chiar în mijlocul forfotei
capitalei. „În doar cei 54 de metri
pătrați cresc peste 60 de soiuri de
plante, una dintre ele este Cactusul Euphorbia Trigona, care ajunge la înălțimea de peste 2 metri”,
a precizat Anastasia.
Și-a lansat afacerea cu plante
vii pe când avea doar 22 de ani,
după ce a activat într-o companie
telecom. „Am fondat afacerea în
2017, atunci când a apărut primul
client care știa despre pasiunea
mea față de flori. Ideea de a lansa
o astfel de întreprindere a venit
din dorința de a înverzi oficiile
și casele din Chișinău. Prin intermediul companiei mele încerc
să inspir societatea să facă lucruri
frumoase și din plăcere. Și, desigur, să-și urmeze visurile”, a
adăugat Anastasia Haraz.
Atunci când am început să vorbim despre procesul de muncă,
Anastasia a zâmbit pentru că,

Plantele verzi reduc stresul

spune ea, este un proces „special
care îi aduce o adevărată plăcere”.
Tânăra antreprenoare studiază
atent preferințele și necesitățile
clienților săi. „În momentul în
care vreau să înverzesc o încăpere,
fie că este un apartament, fie un
oficiu, analizez spațiul. Vreau să
văd care sunt condițiile: luminozitatea, umiditatea și modul de viață
al persoanelor. Este important
dacă în încăpere locuiesc copii
sau animale de companie. Unele
plante sunt toxice. Doar mai apoi,
achiziționez plantele, le sădesc și
le amenajez”, a precizat Anastasia
Haraz.
Provocările unei afaceri
„verzi” în Moldova
Sigur că orice afacere are și
provocări, despre care Anastasia
mi-a povestit în timp ce pulveriza
o plantă exotică din locuința sa.
„Provocările cresc odată cu creșterea afacerii. După fiecare succes
înregistrat, ne punem tot mai multe întrebări. O problemă pe care
am sesizat-o la mai multe companii autohtone a fost că plantele,
din cauza unei îngrijiri incorecte,
nu rezistau în timp sau aveau un
aspect neglijent. În final, plantele
mor și compania este nevoită să
investească din nou în achiziția
altor plante. Îmi doresc să cresc
longevitatea plantelor ajutându-i
pe clienți să le îngrijească”, a spus
Anastasia.
Tânăra antreprenoare recunoaște că acest tip de afacere este
mai popular în țările unde nivelul
de trai este ridicat, dar începe să
prindă forță și în Moldova. „În

special, în țările unde ceea ce-ți
oferă societatea te predispune să
îmbunătățești continuu condițiile
de viață”, conchide Anastasia.
Cele mai interesate de serviciile oferite de Anastasia sunt
companiile IT, ale căror oficii au
nevoie de o gură de aer proaspăt.
O reprezentantă a unei astfel de
companii din R. Moldova spune
că au apelat la serviciile tinerei
pentru a reîmprospăta aerul din
oficiu. „Oficiul nostru se află chiar
în centrul orașului și suntem chiar
lângă drum, într-o zonă nu prea
curată. De aceea ne dorim mai
multe plante în încăpere, dar știam că nu orice plantă se va putea
acomoda unui astfel de mediu”,

susține Alina Metreniuc, reprezentanta unei companii IT.
Aceasta nu este unica companie IT care a apelat la serviciile
Anastasiei. „Am vrut să avem o
amprentă verde, plină de energie și prospețime în oficiu și asta
am primit”, a recunoscut Alina
Scutaru.
Antreprenoarea spune că nu
au existat, deocamdată, proiecte
complicate. „Nu a fost complicat
un anumit proiect. Complicate au
fost unele situații cu care ne-am
ciocnit în procesul de muncă, cum
ar fi: stabilirea proceselor corecte
de lucru cu furnizorii, stocarea
materialelor de lucru, depășirea
barierelor psihologice, pentru că

Un aspect important pe care
tânăra de 25 de ani a ținut să-l
precizeze a fost că „plantele au un
efect terapeutic”. Anastasia spune
că, potrivit studiilor, plantele reușesc să sporească buna dispoziție,
concentrația, productivitatea și
creativitatea noastră. „Reduc stresul, oboseala, chiar și simptomele
care însoțesc migrena. Plantele
curăță aerul prin absorbția bacteriilor, poluanților și a prafului”,
a adăugat tânăra.
Chiar dacă este abia la început de cale, afacerea se dezvoltă
încet, dar sigur. „Compania înregistrează o creștere săptămânală
de 7%. Mai nou, am un partener
de afacere cu care ne implicăm
zi de zi să creștem afacerea, de
la contactarea clienților până la
lucrul cu pământul și tot ce implică procesul de înverzire. Oamenii doresc să lucreze în cadrul
companiei mele. Am primit mai
multe solicitări de angajare de la
persoane care doresc să se alăture echipei”, a recunoscut tânăra
antreprenoare.
Anastasia se află în proces continuu de studiere a domeniului
în care activează. Călătorește des
pentru a descoperi noi specii de
plante. „Am avut o vizită în regiunea Aalsmeer din Olanda, cel
mai mare loc de unde sunt aduse
plantele în toată lumea. Acolo am
luat cunoștință de procesele de
lucru, de livrare și de creștere a
plantelor”, a conchis Anastasia.
În doar trei ani de la lansare
afacerii, Anastasia Haraz a amenajat locuințele și oficiile de la noi
cu peste 1000 de plante.
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Moldovenii
în post-Brexit

M

area Britanie a părăsit
Uniunea Europeană (UE) pe
31 ianuarie 2020. În acest an
nu se schimbă nimic în relația
dintre UE și Marea Britanie,
deoarece există o perioadă
de tranziție care expiră la 31 decembrie 2020,
timp în care cele două părți negociază condițiile
de colaborare pe viitor. Moldovenii care dețin
cetățenia României pot intra pe teritoriul britanic
în următoarele 11 luni ca și până acum, fără
viză, cu pașaport românesc sau pe baza cărții de
identitate. Deținătorii de acte moldovenești au
nevoie în continuare de viză pentru a intra în
Marea Britanie (UK).

Natalia MUNTEANU
În lipsa unui tratat de colaborare dintre UE și UK, schimbările
pentru cetățenii basarabeni care
călătoresc în Marea Britanie, inclusiv pentru cei care muncesc
acolo, sunt greu de estimat. GAZETA de Chișinău a discutat cu
trei moldoveni stabiliți în Regatul
Unit. I-am întrebat care le sunt
așteptările și cum ar putea să se
schimbe lucrurile în UK după
Brexit.
Andrei Cebotari este un tânăr
din Chișinău stabilit la Londra,
unde lucrează producător în departamentul de post-producție din
cadrul companiei internaționale
„Unilever”. Andrei spune că așteaptă claritate. „Încă nu se știe
ce fel de tranzacții comerciale vor
face ambele părți (UE și UK). Sper
ca să nu se schimbe prea multe.
Familia surorii mele și cu mine
am obținut statutul de rezident
permanent, iar asta înseamnă că,
din punct de vedere legal, nu ne
facem griji”, susține basarabeanul
de la Londra.
Bărbatul precizează că pentru
a-și continua traiul în UK, a avea
acces la muncă, medicină, ajutor

financiar de la stat sau posibilitatea de a face studii după anul
2021, cetățenii statelor europene
trebuie să aplice pentru noul statut de ședere post-Brexit. Există
două variante. Cei care au locuit
în ultimii cinci ani în Marea Britanie sunt eligibili pentru statutul
de rezident permanent. Cei care
s-au aflat în UK o perioadă mai
scurtă pot obține statutul de stabilire provizorie.
Ce trebuie să știe
moldovenii care se află în
Marea Britanie
În pofida faptului că majoritatea basarabenilor stabiliți în Marea Britanie sunt cetățeni ai României, Andrei Cebotari se arată
indignat că „Ambasada Republicii
Moldova la Londra se face moartă în păpușoi, că nu vede și nu
aude nimic. Un fel de „satul arde
și baba se piaptănă”. Ar fi bine să
facă măcar o postare, pe pagina sa
oficială de facebook.com, despre
pașii care trebuie urmați de moldovenii stabiliți în Marea Britanie,
după ieșirea UK din UE. Înțeleg
că majoritatea moldovenilor sunt
aici cu pașapoarte românești, însă
nu cred că asta îi scutește de responsabilitatea pe care o poartă
față de cetățenii săi”, consideră
Andrei Cebotari.
GAZETA de Chișinău a verificat
mesajele de pe pagina de facebook.com a Ambasadei Republicii
Moldova în Marea Britanie, și
într-adevăr nu există nicio postare despre Brexit și ce trebuie

Ce înseamnă
Brexit-ul pentru
UE și partenerii
săi?
Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană (UE). Cele două părți au convenit
asupra unei perioade de tranziție, până la
sfârșitul anului 2020, timp în care Regatul

să cunoască moldovenii stabiliți
în UK.
Un alt emigrant moldovean de
la Londra cu care am vorbit este
Ștefan Bîrcă, originar din satul
Horodca, raionul Ialoveni. Acesta este muncitor pe șantierele de
construcții din capitala Regatului
Unit. Bărbatul speră că totul va
fi bine. „Sincer, nu știu ce va fi.
Oamenii spun că vor fi condiții
nefavorabile pentru muncitorii
moldoveni/români. Banii vor
fi insuficienți. Vor rămâne aici
doar cei care o duc mai bine. La
drept vorbind, eu vreau să revin în
Moldova. Un dor nebun mă atrage
acasă. Sunt aici cu familia. Dar,
când mă gândesc că acasă nu am
cum să obțin ce am aici, mă împac
cu gândul și mai rămân aici cât
este posibil de lucrat. Sper la un
viitor bun”, mărturisește Ștefan.
Va scumpi Brexit-ul viața
în Marea Britanie?
Tot în Marea Britanie locuiește
basarabeanca Tamara Șchiopu
care administrează o fermă eco
în localitatea Pangbourne. Aceasta crede că moldovenii care stau

Unit va continua să participe la Uniunea
Vamală, Piața Unică a UE și să aplice legislația UE. Între timp, UE și Marea Britanie
vor construi un nou parteneriat, iar acest
lucru va începe în câteva săptămâni, după
ce UE-27 va aproba mandatul de negociere
propus de Comisia Europeană, stabilind
termenii și obiectivele UE, scriu Josep
Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru
Afaceri Externe și Politica de Securitate,
și Michel Barnier, negociator-șef al UE
pentru Brexit.
„Vrem să avem rezultate bune în comerț

legal în UK de cel puțin cinci ani
– nu vor fi „atinși” de schimbările
post-Brexit. „Ei vor continua să
lucreze, să trăiască și să călătorească fără nicio schimbare. Cei
care au intrat în Marea Britanie
până la 31 decembrie 2020 – trebuie să-și facă număr social de
identificare. Astfel sunt incluși în
sistemul britanic și au dreptul să
aplice pentru cartea de rezidență.
Cei care vor intra în UK după 31
decembrie 2020 vor avea nevoie de viză și contract de muncă
prestabilit. Marea deosebire va
fi din anul 2021”, adaugă Tamara
Șchiopu.
Tamara Șchiopu nu așteaptă
nicio schimbare în defavoarea sa,
deoarece deține cetățenia Marii
Britanii. Oricum basarabeanca
mărturisește că democrația în UK
este una matură, indiferent cine
stă la putere în Regatul Unit. Femeia este sigură că oamenii din
Marea Britanie nu se vor pomeni
într-o zi că trăiesc într-un stat
dictatorial. Pe plan economic,
Tamara Șchiopu a observat că
lira sterlină este în creștere, iar
aceasta speră că valuta UK se va
întări în continuare.

și să lucrăm împreună pentru securitate și
apărare, domenii în care Marea Britanie
are experiențe și bunuri care sunt cel mai
bine utilizate ca parte a efortului comun.
Într-o lume a provocărilor și schimbărilor
mari, tulburărilor și tranzițiilor, trebuie
să ne consultăm reciproc și să cooperăm,
bilateral și în foruri regionale și globale
cheie, precum Națiunile Unite, Organizația
Mondială a Comerțului, NATO sau G20”,
susțin Josep Borrell și Michel Barnier.
Potrivit oficialilor UE, la baza proiectu-

Sectorul social are mult de
pierdut
Dezavantajul Marii Britanii
constă în faptul că spitalele și
centrele sociale rămân practic fără
finanțare de la stat. Se întâmplă
deoarece autoritățile britanice
vor să micșoreze deficitul bugetar. „Nu sunt de azi, dar de când
au intrat conservatorii la putere.
Vor să micșoreze deficitul bugetar.
Spitalele și centrele sociale rămân
fără finanțare. Descurcați-vă cum
știți. Găsiți bani. Sectorul social
are mult de pierdut”, povestește
Tamara Șchiopu. Salvarea acestui
sector vine de la cetățenii britanici
care donează într-adevăr foarte
mult pentru caritate.
Tamara Șchiopu mai spune
că, după Brexit, ar putea să se
majoreze prețurile la produsele
alimentare. Însă aceasta consideră că, chiar dacă prețurile vor
crește, nu vor duce la sărăcie în
Marea Britanie.
Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord a ieșit oficial
din UE, după 47 de ani de la aderare, fiind prima țară care iese din
blocul comunitar european.

lui UE se află ideea că sunt mai puternici
împreună; punerea în comun a resurselor
și inițiativelor UE este cel mai bun mod
de a atinge obiective comune. Brexit-ul
nu schimbă acest lucru și UE va continua
să meargă înainte, mai scrie în editorialul
semnat de Josep Borrell și Michel Barnier.
Împreună, cele 27 de state membre vor
continua să formeze o piață unică de 450
de milioane de cetățeni și peste 20 de milioanede afaceri.
N. M.
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Țara arde, iar guvernul
se pregătește de paradă

Î

n timp ce sectorul
zootehnic se
adâncește într-o
criză din care
nu se vede ieșirea,
iar pe piața muncii
avem un deficit tot
mai acut de mână de
lucru, Guvernul Chicu
a început cu trei luni
înainte pregătirile de
parada de 9 mai.

Ion CHIȘLEA

er în plină derulare. Investițiile nu
vor fi îndreptate spre domeniile
care au mai mare nevoie de ele, ci
în zone neconcludente, pentru a
crea iluzia unei creșteri economice
robuste.
Care sunt însă sectoarele care
ar necesita o atenție sporită a autorităților?
Sectorul agricol, tot
mai afectat de șocurile
climatice
Insuficiența de precipitații în
paralel cu temperaturile anormal
de înalte din această iarnă sporesc
riscul producerii unor calamități
de proporții în anul curent. Producția agricolă ar putea, drept urmare, să fie compromisă în mare
parte, iar în final forța de muncă
ocupată în sector să se reducă și
mai mult.
Nici anul trecut n-a fost foarte
bun pentru sectorul agricol. Potrivit datelor Biroului Național de

agricole poate schimba în curând
această stare de fapt. Iar dispariția
locurilor de muncă în agricultură
înseamnă moartea lentă a satului
moldovenesc.
De altfel, înrăutățirea situației
demografice în paralel cu înăsprirea condițiilor pe piața muncii reprezintă o altă sursă de provocări
la adresa creșterii economice.
În mod paradoxal, sunt înregistrate în același timp rate scăzute
de ocupare a forței de muncă și a
șomajului. Și asta deoarece crește
ponderea populației inactive, cauzată la rândul său de migrația externă. Totodată, crește ponderea
persoanelor de peste 60 de ani.
Toate aceste tendințe pun presiuni
pe piața muncii: oferta de mână
de lucru scade, iar cererea este
în creștere.
Deficit tot mai acut
al forței de muncă
Un indicator elocvent ce scoa-

Un holding din
Turcia pretinde
la portul
Giurgiulești

colaborare mai strânsă între sistemul educațional și angajatori,
atât la nivel de școli/universități și
firme, cât și la nivelul instituțiilor
publice (Ministerul Economiei și
Infrastructurii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării)”, se
menționează în publicația MEGA.
Guvernul se mobilizează...
pentru paradă
Între timp, în ședința de miercuri, 5 februarie, executivul a început pregătirile pentru marcarea
Zilei Victoriei Armatei Roșii în
cel de-al Doilea Război Mondial.
Guvernul a aprobat componența
grupului de lucru, dar și planul
național de acțiuni și îndeamnă
și autoritățile locale să găsească
bani pentru serbări în teritoriu.
Pe lângă miniștri, din echipă
vor face parte primarul capitalei,
bașcanul Găgăuziei, un reprezentant de la SIS, un șef de direcție
de la Ministerul Apărării, preșe-

De rău, de bine, în 2019 Republica Moldova a înregistrat o
creștere economică de 4,5-5%
inclusiv grație unor reforme ce
au redus presiunea fiscală asupra businessului. Efectul acestor
reforme, deși mai slab, se va face
simțit și în anul curent, urmând
să avem o creștere de 3,5-4%,
potrivit economiștilor de la Expert-Grup.
Însă veniturile generate de
creșterea economică nu ajung
acolo unde ar putea produce o
creștere economică durabilă pe
termen lung.

Potrivit experților, în anul
2020, cheltuielile publice vor
crește mai rapid decât veniturile
bugetare în contextul unui nou an
electoral. „Prognozăm că în anul
2020 veniturile totale ale bugetului public național vor crește cu
circa 1% față de anul precedent,
în timp ce pentru cheltuieli anticipăm o creștere de aproximativ
4%”, se spune în noua ediție a revistei de evoluții macroeconomice
MEGA, făcută publică săptămâna
trecută de Expert Grup.
De unde bani!? Deși a fost
reluată, finanțarea externă, este
parțială și lentă, condiționată de
o serie de obligații pe care Guvernul nu și le-a asumat cel puțin
formal. În aceste condiții, experții
anticipează că Guvernul va reduce
cheltuielile care depind direct de
sursele externe de finanțare. Posibil ca și indexările de pensii să
fie făcute la un nivel inferior celui
prognozat inițial. Până la urmă,
cheltuielile bugetare ar putea să
scadă cu aproximativ 5,2% față de
nivelul prognozat și, cel mai probabil, și cheltuielile investiționale
vor fi revizuite și implementate
selectiv, în funcție de impactul
politic (electoral) al acestora.
Altfel spus, investițiile vor fi
făcute astfel, încât să creeze iluzia
unei activități febrile, a unui șanti-

Foto: Andrei Mardari

Cheltuielile cresc mai
repede decât veniturile

Una din companiile holdingului
Yildirim (unul dintre cele mai mari
grupuri industriale din Turcia) ar fi
gata să preia dreptul de operare a
Portului International Liber Giurgiulești, scrie presa turcă.
Despre aceasta s-a discutat în
cadrul unei vizite la Istanbul a Irinei Vlah, bașkanul Găgăuziei, care
împreună cu ambasadorul Moldovei, Dmitri Kroytor, a participat
la întâlnirea cu șeful holdingului,
Yuksel Yildirim, care a avut loc în
Turnul Yıldırım, transmite Moldstreet.com.

Guvernul va
cere un nou
program cu FMI
În condițiile în care pe 20 martie se încheie actualul program cu
Fondul Monetar Internațional,
autoritățile de la Chișinău vor
solicita un nou program.
Premierul Ion Chicu urmează
să transmită către FMI o scrisoare
prin care să solicite ca, după luna
martie, în Republica Moldova să
vină o misiune care să efectueze
o evaluare în scopul pregătirii
noului program.
„În cadrul discuțiilor cu actuala
misiune a FMI, am agreat asupra
unor acțiuni, noi politici, care ar
finaliza acest proiect, într-adevăr, cu succes. Remarc din start,
politicile agreate în niciun caz
nu afectează interesele țării”, a
menționat Chicu.
La rândul său, Ruben Atoyan,
șeful misiunii FMI, a declarat că
obiectivele programului susținut
de FMI au fost realizate în mare
parte. Reformele ample au dus
la reabilitarea sistemului bancar, consolidând stabilitatea macroeconomică și cea financiară.
Progresul este apreciat și ținând
cont de peisajul politic instabil,
inclusiv schimbarea a trei guverne.
Pe de altă parte, el a menționat că
vulnerabilitățile instituționale și
cele legate de guvernanță sunt larg
răspândite și constituie o piedică
majoră în creșterea nivelului de
trai al populației.

Coronavirusul
coboară prețul
petrolului

9 mai 2019, Chișinău. Complexul „Eternitate”

Statistică, în 2019 producția globală agricolă s-a diminuat cu 1,9 la
sută. Cel mai mult a avut de suferit
sectorul zootehnic cu o scădere a
volumului de producere cu 6 la
sută. Producția de vite s-a redus
cu 5,6 la sută, iar cea de lapte, cu
10,6 la sută. În special este afectat sectorul laptelui. Moldovenii
renunță să mai țină vaci pentru
lapte, cirezile se micșorează, iar
procesatorii de lactate sunt nevoiți
să importe tot mai mult lapte din
exterior, în special din Ucraina.
Deocamdată, agricultura rămâne principalul angajator din
Republica Moldova, însă emigrarea perpetuă din spațiul rural,
cauzată de scăderea activităților

te în evidență amplificarea decalajelor dintre cererea și oferta
forței de muncă este numărul
locurilor vacante, înregistrate
oficial, care în perioada 2016 –
2019 s-a dublat. Migrația externă
a populației face să fie resimțit
nu doar deficitul forței de muncă
calificate, dar și al celei necalificate, ceea ce înseamnă o constrângere pentru extinderea afacerilor și atragerea investițiilor.
Experții recomandă autorităților
eficientizarea sistemelor de prognoză a cererii forței de muncă
din partea firmelor și adaptarea
sistemului educațional la prognozele respective.
„În general, este necesară o

dintele asociației „Organizația Veteranilor din RM”, președintele
companiei „Teleradio-Moldova”
și președintele Asociației „Clubul
istoric patriotic rus”.
În planul de acțiuni este menționată și restaurarea complexului
memorial „Eternitate”. Până la
finele lui februarie, trebuie evaluată starea memorialului și găsiți
bani pentru reparație. Până în mai
lucrările trebuie finalizate. Potrivit Institutului municipal de proiectări „Chișinăuproiect”, costul
reparației capitale se estimează
la circa patru milioane de lei. De
asemenea, un contingent militar
urmează să participe la parada
militară de la Moscova.

Prețurile la petrol au scăzut
luni la cele mai joase niveluri din
ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea și a provocat așteptări privind
noi diminuări ale producției de
către OPEC și aliații organizației, între care și Rusia, transmite
news.ro cu referire la Reuters.
Cotația petrolului Brent a scăzut
cu 2,17 dolari, respectiv cu 3,8%,
la 54,45 dolari pe baril, cel mai
redus nivel atins din iunie 2019.
Prețul petrolului West Texas
Intermediate (WTI) a coborât cu
1,45 dolari, la 50,12 dolari pe baril,
atingând un minim al ședinței de
49,91 dolari pe baril, de asemenea
cel mai redus nivel din iunie 2019.
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Deșeurile din plastic și reciclarea lor în Republica Moldova

Cum ne salvăm de gunoaie?

R

epublica Moldova este tot mai afectată
de poluare, inclusiv din cauza deșeurilor
din plastic. Aceste gunoaie le vedem în
special sub forma PET-urilor și pungilor
purtate de vânt pe dealuri, văi și drumuri.
Aruncate în natură, obiectele din plastic se
descompun lent și degajă microplastic toxic, care
ajunge în pământ, apă și aer. Astfel microplasticul
poate ajunge în alimente și în apa pe care o bem.

Natalia MUNTEANU
GAZETA de Chișinău a cercetat
cine colectează, sortează și reciclează
gunoiul și care sunt soluțiile pentru
a salva Republica Moldova de milioanele de tone de deșeuri. Situația
este catastrofală în satele și raioanele
Moldovei, unde lipsește managementul deșeurilor. Moldovenii duc încă
gunoiul la râpă sau la gunoiștea neautorizată de la marginea localității.
Chiar dacă la Chișinău există
tomberoane special amenajate pentru colectarea separată a gunoiului
(hârtie, plastic, sticlă), mulți locuitori
ai capitalei aruncă deșeurile reciclabile împreună cu cele menajere care
ajung la gunoiștea de la Țânțăreni.
Lipsa tomberoanelor de sortare lângă
blocul locativ, transportarea neselectivă a gunoiului de către autorități
și comoditatea de a arunca gunoiul
prin țeava de la etaj sunt motivele
invocate de cetățeni.
Am întâlnit oameni care sortează
gunoaiele, fie că sunt obligați la locul de muncă, fie din respect față de
natură. O femeie a spus că sortează
sticla și hârtia la serviciu, dar acasă
nu o face, deoarece nu ar exista tomberoane speciale în curtea blocului. O
tânără mi-a mărturisit că separă acasă
sticla, plasticul și hârtia de gunoiul
organic, dar firmele de colectare pun
deșeurile laolaltă.
Colectarea selectivă
a deșeurilor,
doar în Chișinău
Doar în Chișinău zilnic sunt colectate circa 600 de tone de deșeuri
mixte, iar 50% dintre acestea merg la
fabrica de sortare a gunoiului „ABS
Recycling”. Celelalte 50% din deșeuri sunt transportate la gunoiștea
din Țânțăreni, raionul Anenii Noi,
afirmă Grigore Roic, director adjunct
al întreprinderii municipale „Regia
Autosalubritate”. În același timp,
Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi strânge săptămânal circa
30 de tone de deșeuri adunate
în coșurile instalate în zonele verzi
din Chișinău.
Șeful întreprinderii municipale
„Spații Verzi”, Serghei Carp, susține
că în parcuri sunt câteva tomberoane
pentru separarea gunoiului, dar nimeni nu aruncă deșeurile pe categorii
(hârtie, plastic, sticlă). „Parcă n-ați
trăi în oraș! Nu este nicăieri așa ceva.

Nu se sortează la noi gunoiul. Nimeni
nu colectează separat gunoiul. Mixt
se colectează”, afirmă Serghei Carp.
De altă părere este Grigore Roic,
care dezminte informația precum că
gunoiul s-ar colecta mixt de către
autoritățile responsabile. „Nu-i chiar
așa. La prima vedere lucrurile par așa,
dar nu-i așa. Deșeurile sunt colectate
de mașini separate pentru hârtie, plastic și sticlă. Oamenii văd aceeași mașină și le pare că se adună tot gunoiul
împreună. Dar sunt rute speciale, care
strâng plasticul, apoi cartonul, sticla
și gunoiul organic. Cultura societății
noastre este așa cum este, iar gunoaiele nu pot fi colectate toate separat”,
explică directorul adjunct la „Regia
Autosalubritate”.
Roic spune că autoritățile vor
elabora un plan ca deșeurile să fie
colectate pe două categorii: gunoaiele
reciclabile și cele organice. Precizăm
că în Chișinău sunt 972 de platouri
comune pentru adunarea deșeurilor,
unde există 10579 de tomberoane,
dintre care 1570 pentru colectarea
plasticului.

Reciclarea plasticului la atelierul „Tinerii pentru Eco Plastic – TEP”

Despre soluțiile salvatoare
Pe lângă tomberoanele selective
instalate de „Regia Autosalubritate”,
în Chișinău vedem containere din
plasă metalică instalate de Fabrica
de sortare a deșeurilor, „ABS Recycling”, care reciclează lunar circa 180
de tone de plastic, cam 10% din cantitatea de plastic sau 3,1% din toate
deșeurile din Chișinău, aflăm de la
Vlada Balica, managerul companiei
„ABS Recycling”.
„Avem o linie de sortare pe categorii și trei linii mixte. Regia Autosalubritate ne aduce zilnic 400-600
de tone de deșeuri mixte”, spune șefa
„ABS Recycling”. Vlada Balica susține că oamenii pot fi responsabilizați
prin campanii de informare, transparență, infrastructură și credibilitate.
Referitor la problema locuitorilor
care aruncă gunoiul prin tuburile din
scările blocurilor, Vlada Balica ne-a
informat că Primăria Chișinău intenționează să sudeze aceste canale de
gunoi insalubre. „ABS Recycling”
reciclează plasticul de tip 1 (PET),
2 (HDPE) și 4 (LDPE).
Potrivit șefei de la „ABS Recycling”, Chișinăul ar putea fi salvat
de gunoaie dacă la „Regia Autosalubritate” s-ar schimba metoda de percepere a tarifului pentru gestionarea
deșeurilor în valoare de 9,25 de lei/
lunar, care este achitat de cetățeni.
„Să mărească tariful de la 9,25
de lei la 30 de lei, ca să-și poată
permite tomberoane, sortare etc.
Dacă nu măresc tariful, atunci să
schimbe metoda de tarifare. Sunt
multe datorii, deoarece lipsește
un mecanism de încasare. Știind
metoda de taxare din Marea Bri-

Sortarea deșeurilor la „ABS Recycling”

tanie, eu propun să fie tot 9,25 de
lei, dar cumva de responsabilizat
oamenii încât să fie plătit de toți.
Trecerea acestui tarif la impozitul pe imobil care vine direct în
bugetul Primăriei. Acolo există
sancțiuni pentru neplată”, consideră Vlada Balica.
Plasticul este cu adevărat un
pericol pentru natură și sănătatea
oamenilor. De acest lucru vrea
să ne convingă Ion Ermuratii, un
tânăr care a construit, împreună
cu prietenul său, Vladimir Ternavschi, un utilaj pentru reciclarea
plasticului. Astfel ei au decis să
schimbe percepția basarabenilor
față de plastic și să contribuie la
reducerea poluării.
„Mă frustrează oamenii care
lasă gunoiul unde s-au odihnit.
Dacă aruncă plasticul în natură,
sub acțiunea razelor ultraviolete,
acesta începe să se descompună în
microplastic care este mult mai periculos. Microplasticul nimerește
în sol, apă, aer și poluează. El are
capacitatea să absoarbă tot ce-i rău
(toxine, bacterii) și pătrunde prin
orice filtru”, argumentează Ion
Ermuratii, fondator al atelierului
„Tinerii pentru Eco Plastic – TEP”.

Sortați deșeurile,
astfel asigurați
reciclarea lor!
Tinerii de la TEP lucrează cu
plasticul de tip 2 (HDPE) și 5 (PP),
acestea sunt dure și au o densitate
mare. Pentru a identifica tipul de
plastic, verificați eticheta și găsiți
un triunghi cu cifra 2 (HDPE) sau
5 (PP). Potrivit Ecaterinei Țăruș
de la TEP, circa 50% din plastic
sunt nereciclabile (obiecte de
unică folosință, pungi subțiri,
tacâmuri etc). Tinerii strâng și
capacele de la sticlele de plastic.
În atelierul TEP sunt create
produse, de la suporturi pentru
pix, farfurii pentru fructe și până
la cercei. Plasticul este adunat la
evenimentele organizate lunar
de TEP. „Oamenii care ne aduc
plastic vor să contribuie la diminuarea deșeurilor în R. Moldova”,
povestește Ecaterina Țăruș.
Pentru a-i motiva să adune
plastic, tinerii activiști pentru
mediu le oferă câte un săpun natural. „Majoritatea nu înțeleg de
ce trebuie să colecteze plastic. Vor
să fie motivați. (...) De când am
început să dăruim săpun – vin

câte 60 de oameni, comparativ
cu 10-20 de persoane care veneau
înainte”, spune Ecaterina Țăruș
de la TEP.
Reciclarea plasticului nu e
singura soluție pentru a preveni
poluarea mediului. Oamenii pot
reduce cantitățile de plastic pe
care le achiziționează. Pot înlocui
pungile de plastic, caserolele pentru mâncare, bețișoarele pentru
urechi, vesela de unică folosință
cu pungi de pânză, veselă de ceramică, sticlă sau cu alte produse
prietenoase mediului. Acasă fiecare cetățean poate sorta deșeurile
în reciclabile (sticle de plastic,
sticle de la șampon și detergenți,
ambalaje de la iaurt, obiecte de
metal, aluminiu, hârtie curată,
carton etc.) și nereciclabile (șervețele igienice, sacoșe, produse
igienice din vată și alte ambalaje
subțiri), apoi să le ducă la cel mai
apropiat tomberon de colectare.
La nivel mondial, producția
de plastic a crescut exponențial, de la 1,5 milioane de tone în
anul 1950 la 322 de milioane de
tone de plastic în anul 2015, arată
datele publicate de Parlamentul
European.
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Dodon năzdrăvanul
și noul colaps
Voința lui Igor Dodon de a obține ce de-al doilea mandat la Președinție duce Republica Moldova spre un nou
colaps economic

I

gor Dodon este înzestrat cu puteri
miraculoase dacă ne luăm după mașinăria
media pe care o controlează. Numai
că grija sa subită și exacerbată pentru
cetățenii Moldovei nu poate să ducă decât
la situația în care a ajuns potentatul politic
de odinioară Vladimir Plahotniuc. Acest lucru nu
este rău deloc, am spune, doar că hatârul său de a
umbla la rezervele Băncii Naționale și cheltuielile
sociale exagerate – „Drumuri bune”, „Un doctor
pentru tine”, „Prima casă” – vor duce inevitabil
la un colaps economic în condițiile unei izolări de
partenerii de dezvoltare.

Ilie GULCA
„În acest an, în fiecare sat din
Moldova, vor fi construiți minimum 1.000 de kilometri de iluminare.” Asta înseamnă cam distanța
dintre Chișinău și Budapesta, nici
nu îi ajung sate Moldovei ca să
pună atâtea becuri. Am găsit această propoziție într-o știre publicată
de Postul NTV Moldova. Evident
că este o greșeală, dar acest enunț
ilustrează violența cu care posturile controlate de PSRM îi lustruiesc
papucii șefului statului.
Pe interfața site-ului NTV
Moldova am numărat miercuri
dimineață șapte știri despre președinte. Igor Dodon va ilumina
toate ulițele întunecate din cătunele moldovenești, Igor Dodon
hrănește toți copiii la școală, Igor
Dodon construiește drumuri, Igor
Dodon ține discurs în patru limbi
la Strasbourg. Toate campaniile
electorale moșite de PDM-ul lui
Plahotniuc – „Drumuri bune”,
„Un doctor pentru tine”, „Prima
casă” etc. – au trecut cu flori și
busuioc la PSRM.
Dodon, peste
Plahotniuc
„Accent TV”, „NTV Moldova”,
„TNT Exclusiv TV”, „Primul în
Moldova” și toată puzderia de
site-uri, la care se adaugă Sputnik, împrăștie zi și noapte știri
/ propagandă despre Dodon
năzdrăvanul. Mașinăria media
necesită cheltuieli considerabile, chiar dacă o parte bună din
content este gratuită.
Controlul asupra acestor posturi media a făcut din șeful statului
„un patron de media cu mai multe resurse mediatice decât însuși
Plahotniuc odinioară”, observă
Petru Macovei, director executiv
al Asociației Presei Independente.

„Emisiunile și buletinele de
știri ale acestor televiziuni prezintă realitatea dintr-o singură
perspectivă, se comportă practic drept agenți electorali ai PSRM-ului, deși nu suntem nici în
campanie electorală. Ele prezintă
trunchiat realitatea, exact cum se
întâmpla la holdingul lui Plahotniuc. Lucrurile nu s-au schimbat
în esență, s-au schimbat doar actorii”, constată expertul.
Și pentru că aceasta nu ar fi
îndeajuns, la cogeamite galerie
media, adaugă Petru Macovei,
s-a asociat de ceva vreme Postul
Public de Televiziune.
„Emisiunile cu participarea
lui Dodon sunt lipsite de esență
jurnalistică, moderatorii pun întrebări comode șefului statului.
Nu există elementare note critice
în raport cu guvernarea actuală.
Și asta demonstrează, o dată în
plus, că Consiliul de Supraveghere
a eșuat în edificarea unei instituții publice în adevăratul sens al
cuvântului.”
Premierul Yesman
Campaniile electorale moșite
de democrați și întreținute acum
cu vervă de Dodon se desfășoară
în condițiile în care se înregistrează cazuri când angajații unor
instituții de stat nu și-au ridicat
salariile pentru decembrie și ianuarie, în special cele din domeniul culturii și cercetării. Și deși
premierul yesman Chicu dă vina
pe contabili, cercetătorii nu se
liniștesc și se întreabă dacă vor
avea salarii pentru ianuarie.
Deși umblă Dodon și Chicu în
vizite la Moscova și în Kazahstan,
ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuță, așteaptă bani de la Uniunea
Europeană și Fondul Monetar Internațional. Pușcuță a spus acum
câteva zile că așteaptă o nouă
tranșă din partea Uniunii Europene, că R. Moldova și-a îndeplinit
angajamentele. Trebuie spus că
asistența UE este condiționată de
un acord cu Fondul Monetar Internațional, care expiră în martie
curent. Numai că despre aceste
probleme nu se vorbește deloc la
posturile de televiziune controlate

29 ianuarie 2020. Igor Dodon a avut o întrevedere cu co-raportorii APCE pentru Republica Moldova

de socialiști.
Mai nou, în căutare disperată
de bani, Dodon s-a gândit la rezervele Băncii Naționale. Însuși
guvernatorul Octavian Armașu,
fostul coleg al premierului Chicu
la finanțe, a calificat miercuri într-o conferință de presă, un astfel
de scenariu drept „inacceptabil”.
„O eventuală retragere a unor
resurse din aceste rezerve valutare ar duce la deprecierea leului
și la alte condiții nefaste care, în
primul rând, vor lovi în oamenii
cu venituri modeste. Nici legea
nu prevede acest lucru.”
În contextul lipsei de bani
pentru cheltuieli sociale, aceste
campanii, ceea ce înseamnă mai
multe cheltuieli de la buget, duc
ireversibil statul moldovenesc spre
o nouă incertitudine financiară.
Expertul în economie, Sergiu
Gaibu, susține că aceste campanii
cu caracter electoral ar putea să ducă
la aceeași situație în care s-a ajuns
la mijlocul anului trecut, când după
„Drumuri bune”, noul executiv condus de Maia Sandu a fost obligat să
acopere un deficit de aproape două
miliarde de lei.
„O incertitudine
financiară este
iminentă”
„Suntem în an electoral. Indiscutabil, partidele politice, din păcate,
au mesaje mai curând politice decât
economice. Din acest punct de vedere, campaniile organizate anterior de
PDM și preluate de zor de președintele Dodon nu pot să asigure o bună
stare durabilă statului R. Moldova.
Riscul ca să ne pomenim cu deficite
bugetare ca în anii precedenți este
iminent.”
Mai mult, subliniază expertul,
unele din aceste proiecte au fost
pregătite în grabă. „Orice proiect

investițional trebuie gândit foarte
bine. Trebuie evaluate sursele de finanțare, sustenabilitatea, contractele
de achiziții. Altfel, ne pomenim cu
lucrări de calitate proastă, inclusiv
cu proiecte interminabile de genul
Chișinău Arena.”
O parte din banii pentru „Drumuri
bune”, din moloz, de altminteri, au
fost obținuți de Guvernul Filip după
ce au fost închise mai multe instituții
de stat, bunăoară, Agenția de Turism,
cea care se ocupa de politicile în domeniul turismului rural.
„R. Moldova
nu înregistrează nicio
mișcare pe drumul său
de democratizare”
Vorbind despre cât de preocupat e
de bunăstarea cetățenilor moldoveni,
Chișinăul derapează din nou – a câta
oară! – la capitolul reforma justiției. Mai mult, se vorbește de tot mai
multe încercări ale lui Dodon de a
Caricatura la gazetă

pune mâna pe justiție.
„Deși nu avem abuzuri similare
celor din perioada regimului Plahotniuc, R. Moldova nu înregistrează
nicio mișcare pe drumul său de democratizare. Actualul guvern Chicu
a anunțat că vom reechilibra relațiile
noastre cu partenerii externi. S-a insistat că ne vom respecta angajamentele pe care Chișinăul și le-a asumat
anterior și, totodată, vom intensifica
relațiile cu Federația Rusă. Sub lozinca acestei echilibrări, avem de a face
cu o reorientare a politicii externe a
Republicii Moldova”, observă comentatorul politic Ion Tăbârță.
„Relațiile noastre cu partenerii
de dezvoltare au intrat într-o linie
moartă. Deocamdată, nu avem declarații dure la adresa R. Moldova,
dar totodată nu se atestă o evoluție
pe această direcție. Mai curând, UE
va încerca să găsească alți parteneri
în Republica Moldova. Mă refer aici
la autoritățile publice locale, la societatea civilă.”
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A trăi în vremuri
interesante
Cartoforii de
pe Downing
Street

D

ouă închipuiri contradictorii 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.

D

e aproape o
săptămână,
Marea
Britanie
nu mai face parte din
Uniunea Europeană.
Conservatorii,
ei bine, ce a mai
rămas din altădată
mărețul partid, au
definitivat divorțul de
continentali. Fără un
acord de liber schimb
care să reglementeze
relațiile ulterioare
cu UE, nod gordian
legat temeinic de
fostul legislativ
britanic și tăiat
voinicește de actualul
prim-ministru, în
uralele majorității
parlamentare.

Acordul cu pricina abia
urmează să fie (re)negociat, dar
Boris Johnson e încrezător că,
la capătul acestui proces, MB își
va apăra interesele și va obține
tot ce își va dori. Sarcină nu tocmai ușoară, dată fiind insistența
și principialitatea Bruxelles-ului
în anumite privințe, în special
drepturile comunitarilor care
lucrează în Albion și legislația
de mediu. Totuși, se presupune
că foloasele pe care le-a adus
apartenența la o piață comună
nu vor fi uitate. Cel mai mare
avantaj este, fără îndoială,
libertatea de mișcare a mărfurilor, capitalului și serviciilor.
Îngrădirea acesteia prin tot soiul de taxe, tarife și cote ar comporta prejudicii greu reparabile
pentru ambele economii.
Johnson și ortacii săi știu
prea bine acest lucru, de aici
aplombul cu care tratează viitoarele negocieri. Poziția guvernului de la Londra este intransigentă și clară: liber schimb,
dar cu păstrarea suveranității
absolute a MB. Cu alte cuvinte,
niciun fel de aliniere la standardele și la legislația europeană,
circulație liberă a capitalului și

Adrian CIUBOTARU

bunurilor, dar nu și a persoanelor, limitarea accesului în apele
insulare a pescadoarelor sub
pavilioane UE etc.
Premisa care modulează
aroganța, iar unii ar spune chiar
impertinența lui Johnson, e la
fel de simplă ca tot ce a țâșnit
în ultima vreme din mintea
strategilor „independenței”:
Bruxelles-ul nu își va putea
dicta voința celei de a cincea
economii din lume dacă aceasta
se va slobozi din strânsoarea
legilor comunitare. Dependența
este, bineînțeles, reciprocă, întrucât și MB are nevoie de piața
UE, dar aici un rol important
îl joacă un stereotip psihologic
și, poate, cultural care domină
logica populiștilor de pe insulă:
liderii europeni ar fi prea slabi,
dezbinați și fricoși ca să riște
liberul schimb cu Londra de
dragul unor „principii”.
Solidaritatea de care au dat
dovadă statele-membre UE în
privința Brexitului în ultimii
trei ani nu i-a pus în gardă pe
britanici. Factorii pe care mizează cu adevărat Johnson & Co
sunt acum bluful și intimidarea
– atitudine care trimite mai
curând la hooligan-ul generic
din suburbiile Angliei decât la
cutezanța fermă, dar cumpănită
atent, a unor lideri din trecut,
precum Margaret Thatcher. Nu
se știe dacă această miză va fi
câștigătoare în fața unei Europe
ce pare să fi depășit șocurile
generate de valul migraționist
și de Brexit. Cert este că, cel
puțin deocamdată, în pânzele
conservatorilor suflă doar
optimismul piețelor financiare,
care au răspuns pozitiv la
încheierea debandadei din
Palatul Westminster.
Un vânt rece se anunță însă
nu numai dinspre Bruxelles, ci
și dinspre Edinburgh.

Epava vasului cu migranți naufragiat în Mediterană în aprilie 2015

Mircea V. CIOBANU
Bienala din Veneția, un festival-expoziție de artă contemporană, are o istorie de peste un secol.
Ca fapt divers: pavilionul Rusiei
e proiectat de Alexei Șciusev (arhitectul născut la Chișinău) încă
în 1910. Ediția recentă a Bienalei
a avut ca slogan urarea: „Fie ca
timpurile în care trăiți să fie
interesante!”.
Dar cine se mai îndoiește?
Blestemul – chinezesc sau nu, dar
care sună explicit de amenințător:
„Să ajungi să trăiești în vremuri
interesante!” – ne trimite la epocile memorabile. Altele decât visul
dintotdeauna al britanicilor: „Cea
mai bună noutate e lipsa oricăror noutăți”. Hegel – ca să luăm
o sursă mai exactă decât altele –
spunea că „epocile fericite” sunt
pagini albe în istorie.
Am văzut – și am mai și pus
umărul la producerea minunii
(vremurile interesante ni le facem noi, înșine) – cum se prăbușește un imperiu, unul ce părea
de neclintit. Am prins nesperata
libertate, care ne-a fascinat și ne-a
disper(s)at. Pe de o parte, pute(a)
m să penetrăm cortina de fier și să
cunoaștem lumea de dincolo. Pe
de alta, am descoperit că cel mai
greu e să demolăm zidurile din
noi înșine. Am văzut cât de diferiți

suntem cu vecinii de palier, dar
am mai văzut și cât de asemănători putem fi cu „antipozii” din
alt capăt al lumii.
Am trăit conflicte, războaie.
Am înghețat, am îndurat foame,
am prestat munci necalificate, ca
să supraviețuim. Ne-am făcut carieră, am atins performanțe, fără
garanții însă pentru viitor. Unii au
agonisit averi, care s-au dovedit
a fi inutile lor și copiilor. Alții au
adunat bani, care s-au devalorizat
sau, mai rău, au fost furați, confiscați etc., gloria și strălucirea
convertindu-se în umilință. Am
cunoscut o năucitoare dezvoltare,
în doar câteva decenii, a tehnologiilor, devenind produsul, nu doar
producătorul acestora.
Deschiderea cutiei faustice a
produs și drame. Părea că interesante erau doar vremurile demult
apuse. Istoria însă ne mai oferă un
paradox: tehnologiile și globalizarea, care ne fac familiară întreaga
lume, nu au produs o uniformizare
și surprizele sunt, dimpotrivă, tot
mai multe. Nu toate plăcute. Nu
ne-am ales veacul, dar ne ducem
crucea: suntem condamnați să
trăim vremuri interesante. Nu
știu pe cât e de bine (chinezii nu
degeaba invocau blestemul), dar
cu siguranță că nepoții noștri de
azi vor avea ce să le povestească,
mâine, nepoților lor.
Revenind la Bienala venețiană.
Unul dintre obiectele de atracție
din acest an a fost o instalație
intitulată Barca nostra, reprezentând epava autentică a unei
ambarcațiuni scufundate în 2015,
împreună cu sute de refugiați libieni (construită pentru un echipaj
de 15 oameni, ea a fost umplută cu
800 de persoane!), care încercau

să ajungă în Europa. Acum câțiva
ani (era cumva în 2015?) văzusem o instalație [doar] metaforică la Muzeul de Artă Modernă și
Contemporană din Saint-Etienne.
Nu am reținut numele autorului,
dar lucrarea – care, singură, ocupa
o sală enormă a muzeului – reprezenta o șalupă enormă, plină
vârf cu genți-sacoșe (din cele cu
dungi albastre-roșii, folosite de
vânzătorii din piețele noastre).
Instalația simboliza valurile de
emigranți și de colete trimise celor
dragi, împrăștiați prin lume. Iată
însă că metafora s-a răzbunat, și
obiect de artă a devenit ambarcațiunea-asasin însăși. Vremuri
interesante, ce să mai vorbim!
În pofida acestei imagini a timpurilor noastre (în paralel cu, să
zicem, revelațiile observărilor –
fixate fotografic! – a găurilor negre; cu uimitoarele descoperiri în
domeniul restabilirii unor fi ințe
dispărute în baza datelor ADN
sau al produselor farmaceutice
cu efecte mirifice; cu dezvoltarea
tehnologiilor uzuale și a supercalculatoarelor cuantice, față de care
actualul computer pare un abac
demodat etc.), eu nu aș blama acest
slogan, care sună ca o glumă macabră. Eu doar aș nuanța: profitați
de timpurile interesante! Veți avea
ce să povestiți nepoților. Pentru că
ideile interesante vin în timpuri
adecvate. În vremuri de criză!
Fatalitatea poate fi trăită în
feluri diferite. Am putea să ne
lamentăm, doinindu-ne jalnic,
drama și supliciul martirajului
(gen: „să ne ducem cu demnitate
crucea epocii memorabile”), dar
am putea alege și soluția eroică,
sfidătoare: să ne trăim interesant
șansa timpurilor interesante.
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Proiecțiile comunismului din mințile celor
ce-l priviseră de departe
Ana BLANDIANA
Mă întreb dacă, în caz că
aș fi știut atunci când am propus Consiliului Europei ideea

unui Memorial al Victimelor
Comunismului în ce măsură
această idee ne va confisca viața
și cât de complicat va fi următorul
sfert de secol, mă întreb dacă aș
mai fi avut curajul să o propun.
După cum mă întreb dacă – în
timp ce scriam visând, împreună cu Romulus Rusan, proiectul

Memorialului – speranțele și iluziile noastre îndrăzneau să fie pe
măsura realității de acum.
Cred că la ambele întrebări
răspunsul este negativ, pentru
că dificultățile și cantitatea de
muncă au fost mai mari decât
am fi putut să prevedem, iar impactul internațional și cozile de

tineri formate în stradă la intrarea
Memorialului nu aveam cum să
ni le imaginăm.
Această lipsă de imaginație are
cu siguranță legătură cu faptul că
lumea între timp s-a schimbat.
Este destul să îmi aduc aminte
cât de mirați, jenați, încurcați au
fost la început, când am predat

proiectul, cei de la Consiliul
Europei de sintagma „victimele comunismului”. Li se părea o
clonă neinspirată după „victimele nazismului”. Comunismul, ca
sistem, se prăbușise, dar nu și
proiecțiile lui din mințile celor
ce-l priviseră de departe.

Cum „susține” ministerul cultura
independentă
Sergiu BEJENARI
Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării din Republica Moldova (MECC), de la fondare, a trecut
prin diverse pseudo transformări,
dar în anul 2019 la conducerea sa
au stat tocmai trei miniștri.
Dacă în prima jumătate de an
vârful piramidei de la minister
era preocupat de deschiderea
festivalurilor și înmânarea diplomelor, sfârșitul anului a adus
la microfon o voce „diferită”, o

voce care vorbește cu citate din
filme. „Artistul trebuie să fie flămând”, glumea ministrul Corneliu
Popovici la sfârșitul lunii ianuarie despre faptul că artiștii de la
Teatrul Național de Operă și Balet
„Maria Bieșu” nu și-au primit la
timp salariile.
Și fiindcă energia adunată în
vacanța de iarnă trebuie cumva
utilizată cu efect de vizibilitate,
iar problemele ce țin de cultură au
fost soluționate, domnul ministru
Popovici o face pe inspectorul de
la Sanepid și merge neinvitat într-o vizită la câteva organizații
de cultură independente care își

desfășoară activitatea în Muzeul
Zemstvei.
Indignat de cele văzute în
clădirea Zemstvei (de exemplu:
artiștii fac focul într-o sobiță improvizată pentru a se încălzi),
pe care MECC a lăsat-o să degradeze ani la rând, ministrul,
fără să vină cu alternative, cere
inițiativelor culturale să plece.
Toate acestea în contextul în
care organizațiile în cauză s-au
descurcat timp de opt ani fără
susținere financiară din partea
statului.
Conștientizarea situației create devine și mai tristă când ve-

dem cum a alocat Guvernul în
anul 2019 doar 4 milioane de lei
(aprox. 200000 euro) pentru proiecte culturale la nivel de țară, dar
arată din deget unor inițiative care
aduc proiecte cu finanțare externă.
În același timp cultura „de stat”
se „dezvoltă” supraviețuind între
pereții (reci și pe timp de vară) ai
caselor de cultură de la sate. Copiii
fiind nevoiți să folosească veceurile
medievale din ogradă, apoi același
actor (instituția de stat) încearcă
să lase fără de acoperiș inițiative
culturale care au făcut față dificultăților de-a lungul activității lor
fără a fi susținute de MECC.

Nivelul de competență și aptitudini manageriale ale unor
departamente din cadrul instituțiilor publice responsabile de
domeniul culturii, cu greu poate
fi supus unor critici, pentru că rezultatele muncii dumnealor se văd
ca printr-o ceață densă de iarnă.
Tentativele de a lăsa artiștii
flămânzi și fără de acoperiș, de
către ministerul care de fapt ar fi
trebuit să vină ca un apărător al
culturii, este un exemplu (demn de
demisie) de inhibare și îngrădire
a dreptului la dezvoltarea și diversificarea culturii în Republica
Moldova.

S-a stins din viață Leons Briedis

Ana BANTOȘ

La 1 februarie a. c. s-a stins
din viață LEONS BRIEDIS (n.
16.12.1949), scriitor și traducător, mare promotor al literaturii
române în spațiul leton.
Autor a peste 30 de cărți originale (poezie, proză, eseuri,

cărți pentru copii). A tradus 48
de volume. A editat, împreună
cu regretata Maria Briede-Macovei (22. 10. 1947-18.07.1947)
revista „Kentaurs XXI”. LEONS
BRIEDIS a publicat volume
traduse din: T. Arghezi, N. Stă-

nescu, L. Blaga, M. Sorescu, Șt. A.
Doinaș, A. Blandiana, G. Naum,
L. Damian, I. Mălăncioiu ș.a.
DUMNEZEU SĂ-L IERTE ȘI SĂ-I
FIE AMINTIREA LUMINOASĂ!
Condoleanțe celor doi feciori.

Biznăs moldovnesc

Ilie-Răzvan ȚURCANU
A venit timpul să-mi trimit
chitara și bagajul mare la Iași,
cu autobuzul care merge spre
Chișinău. Am ales varianta asta
pentru că e mai sigură decât o cală
de avion, capabilă să transforme
instrumentele în terci.
Ajung cu bagajele lângă Chateau

de Vincennes, unde stau în rând
vreo 10 autobuze cu direcția Chișinău, frumos, arhipline, cu toate portierele deschise, inclusiv cele pentru
bagaje. În dreptul fiecărui autobuz,
poți observa tot felul de personaje: de la devoratori de semințe care
scuipă cojile în mod sincronizat,
până la cercuri mai cultivate, care
stau în jurul unei lăzi răsturnate, pe
post de masă, discutând cu interes
despre câștigurile din 2019, în timp
ce trag câte o dușcă de vodkă ieftină
și mușcă cu poftă din scrumbie. Pe
ici, pe colo, câte un „uăi Vanea, dă
o țgarî” sau câte un „cumătru’, sa-

natati sî șibî”, îmbibate în muzică
populară și voie bună.
Oamenii au mai multe motive
să sărbătorească:
Revin acasă de sărbători, după
luni muncite;
Vine Crăciunul;
E sâmbătă;
Trebuie să binecuvânteze drumul cumva;
Pur și simplu, „viața-i una”.
Mi se pare comică discrepanța
asta dintre apucăturile din Est și Parisul elegant. Când le pui în același loc,
parcă-i o scenetă de-a lui Caragiale.
Șoferii stau în spatele cântarelor

pentru bagaje, cu aer de căpetenie
și chelia-n ploaie, așteptându-și
prăzile. Anterior, vorbisem la
telefon cu unul dintre ei, urmând
să-mi ia bagajul în seara asta, dar
atunci când l-am întâlnit, a spus
că nu mai e valabilă înțelegerea,
sub pretextul că „în bagajnic îi
***deț” (a se înțelege că nu mai
era loc). Am căutat pe altcineva,
iar după câteva încercări eșuate,
am și găsit șoferul ideal.
Domnul s-a prezentat sub numele de „nenea Vologhea”, mi-a
zis că ia 1€/kg și a cântărit bagajul.
45 kg. Și tot insista pe ceva de

genul „da’ balalaica treb’ sî șadî
la mini în cabinî, c-apu’ a s-o chiflișiascî valizîli dac-o pun jios”.
Eram oarecum liniștit, dar ceva
nu mirosea a bine. Imediat mi-am
dat seama și ce anume. Mi-a mai
garantat de vreo trei ori că chitara
mea o să fie tratată regește și a zis:
„Vedz’ cî eu îs di treabî, da’
pintru padzășinși di kili cu tăt cu
olincliuziv, a sî coasti șindzăși di
euro. Merji?”
Ce să-i mai răspund după toată
aventura asta cu căutarea șoferului ideal?
Merji, merji...

Ce păcat că suntem atât de dezbinați!

Ana Lucia CULEV
E iar scandal printre elitele din
România. De data asta s-au năpustit peste Tudor Gheorghe. Vreau să
vă reamintesc că unul din cele mai
frumoase cântece din repertoriul

lui Tudor Gheorghe este „Au înnebunit salcâmii”. Versurile aparțin
poetului basarabean Arhip Cibotaru. Cu tinerii din ansamblul
„Concertino” de la Chișinău susține concert după concert. Asta
înseamnă frăție, susținere, recunoaștere a talentelor și valorilor.
Nu a fost personalitate în România să nu fie contestată, detestată
sau luată la rost. La înmormântarea lui Adrian Păunescu, unii
se întrebau:

- Dar ce, mă
rog, a făcut, de
este condus cu
onoruri militare?
În stilul său
inconfundabil,
maestrul Tudor
Gheorghe zice
că, daca îl aude pe
vreunul să pună
aceeași întrebare
la înmormântarea sa, se ridică

și-i zice:
- Măi frate, am scos poezia din
cărțile poeților și am pus-o pe muzică. Am făcut sute de cântece,
care dau forță, vigoare și mândrie românilor, oriunde s-ar afla.
Mândria că avem o limbă ca un
fagure de miere, o Țară coborâtă
din Rai, iar sufletul acestei Țări
sunt poeții, artiștii, tinerii studioși
și înzestrați.
Ce păcat că suntem atât de
dezbinați!
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Țapul de jertfă s-a găsit

Î

n timp ce președintele Igor Dodon a
primit mulțumiri din partea președintelui
Turciei, Recep Erdogan, pentru extrădarea
profesorilor turci, în timpul unei vizite
oficiale, procurorul general, Alexandr Stoianoglo,
susține că în această operațiune a fost găsit un
singur vinovat, ex-șeful SIS, Vasile Botnari.

argumentele pentru demiterea
guvernului Maia Sandu a fost și
situația aceasta – crima comisă în
vânzarea contra plată a cetățenilor
turci, în stil medieval și bizantin”.

Curtea a obligat Guvernul de la
Chișinău să achite câte 25.000 de
euro pentru fiecare dintre cei cinci
cetățeni turci ale căror drepturi au
fost încălcate și care s-au adresat
la CtEDO.

În timpul aceleiași conferințe,
Stoianoglo și-a cerut scuze în limba turcă de la profesorii expulzați
și familiile lor.
„Îmi pare foarte rău că statul
Republica Moldova nu a fost în
stare să vă apere drepturile fundamentale. Sper că acest caz va fi
o lecție pentru toți”.
Despre scuzele publice ale lui
Stoianoglo, Oazu Nantoi a spus
că „procurorul general iese deja
a doua oară cu scuze în fața unor
categorii de cetățeni. Dar totul tre-

Analistul politic Oazu Nantoi
consideră că Vasile Botnari este
desemnat ca „paratrăsnet pentru
toată situația asta și țap ispășitor
simbolic”. Iar soția unuia dintre
profesorii turci expulzați, Galina
Tüfecci, susține că „tot ce se întâmplă în acest dosar este încă o
palmă, o scuipătură, pe care neam obișnuit să le primim în tot
acest timp”.
Singurul vinovat de expulzarea
profesorilor turci în septembrie
2018 se face fostul director al Serviciului de Informații și Securitate
(SIS), Vasile Botnari. Acesta și-a
recunoscut vina în cazul expulzării celor cinci profesori turci și urmează să apară pe banca acuzaților
pentru abuz de serviciu, a spus într-o conferință de presă procurorul
general, Alexandr Stoianoglo.
Potrivit lui, procedura de îndepărtare a profesorilor a fost organizată și dusă până la capăt de
către SIS, iar singura autoritatea
care avea acest drept – Biroul de
Migrațiune și Azil (BMA), nu ar
fi fost informată.
Cercetările procurorilor au
arătat că întreaga operațiune a
fost dirijată de fostul șef SIS, iar
adjuncții au executat ordinele,
fără să știe că acestea ar fi ilegale.
În aceste condiții, acum două
săptămâni, prin ordonanța procurorilor, foștii vicedirectori ai
SIS, dar și directoarea BMA au
fost scoși de sub urmărire penală, iar ex-directorul SIS, pus sub
învinuire și deferit justiției.
Stoianoglo a mai spus că fostul
democrat a colaborat cu ancheta,
iar acum este cercetat în stare de
libertate.
Ex-directorul SIS, Vasile Botnari, a declarat că a procedat conform legii și a asigurat securitatea
națională.
Stoianoglo a mai relevat că „ancheta nu a stabilit nicio legătură
cu șeful statului, Igor Dodon, nici
cu alte persoane în acest caz”.
În cazul când va fi găsit vinovat,
fostul șef al SIS riscă până la șase
ani de închisoare, cu privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcții
sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la cinci la
zece ani.
Amintim că, la 11 iunie 2019,
Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CtEDO) a condamnat R.
Moldova pentru încălcarea drepturilor cetățenilor turci expulzați,
în septembrie 2018, în Turcia.

Găsirea unui singur vinovat
în expulzarea profesorilor turci

pundă în fața justiției din statul
lor, Turcia.
„Vă reamintesc că soțul meu e
de 25 de ani în R. Moldova, și nu
în Turcia. Soțul meu a fost luat
ca un cățeluș din duș de vreo
zece oameni. Au intrat în curte
ilegal. Erau angajați ai SIS, iar
unii făceau parte din securitatea
lui Plahotniuc. Ei ne-au umilit și
nimicit moral. Soțul meu este un
om foarte inteligent și foarte cumsecade, e doctor în economie. Mi-e
milă de oamenii care au participat
la acele ilegalități. Nu-și imaginează prin ce trecem! Suferința
noastră nu poate fi acoperită cu
nimic. Dumnezeu să-i judece.”
În prezent, guvernul, conducerea Moldovei nu vor să descopere
aceste ilegalități, susține Galina
Tüfecci.
Ea vorbește cu soțul ei în fiecare săptămână. „El mă susține.

caz, îmi amintesc de Jonathan
Swift, care, într-un pamflet din
sec XIX, spunea: „Cu părere de
rău, în mreaja păianjenului ajung
doar muștele mici, iar cele mari
zboară prin ea. Timpurile nu se
schimbă”, a spus cu tristețe Galina
Tüfecci.

Copiii noștri suferă mult.”
Și ceilalți șase profesori sunt
închiși, fiind condamnați la termene diferite, de la 6 la 12 ani
de detenție.
Soții Tüfecci au patru copii,
trei fii și o fiică. „Eu lucrez, dar
în tot acest timp, noi nu trăim, ci
existăm. Dar trebuie să fiu tare
pentru cei patru copii. Guvernul
și conducerea Moldovei au distrus
viața copiilor mei, născuți aici.
Cel mai apăsător e că nu știu ce
va fi cu noi mâine. Și e îngrozitor
când patria te trădează. Iar patria,
din păcate, a luat chipul vitreg al
acestui guvern crud”.

FOTO: Liliana Barbăroșie (RFE/RL)

Victoria POPA

Oazu Nantoi: „Botnari, desemnat drept paratrăsnet,
pentru afacerea aceasta
murdară”

„Președintele R. Moldova
să-și ceară scuze în fața
acestor cetățeni”

se întâmplă în acest dosar este
încă o palmă, o scuipătură, cu care
ne-am obișnuit în tot acest timp”.
Potrivit Galinei Tüfecci, „tot
ce a întreprins până acum conducerea Moldovei este îngrozitor.
Despre o justiție echitabilă nici nu
poate fi vorba. Ironia sorții, s-au
împlinit exact 18 luni din acea zi.
În acest răstimp, am auzit atâta
murdărie despre cei mai corecți
și mai cumsecade oameni pe care
i-am cunoscut în viața mea, inclusiv despre soțul meu.
Ei se fac de râs cu această versiune, în care este găsit vinovat
un singur om. Și eu râd ca să nu
plâng, cum a zis scriitorul Pierre
Beaumarchais. Dacă însumezi anii
de pușcărie pe care i-a dat Turcia
profesorilor nevinovați, se adună
59,5 ani. Iar aici procurorul cere
pentru cel care a condus operațiunea ilegală doar șase ani. În acest

a fost comentată pentru GAZETA
de Chișinău de analistul politic
Oazu Nantoi.
„Dacă ținem cont de prezumția
nevinovăției, Vladimir Botnari
încă nu este condamnat. Dacă
ne antrenăm memoria, atunci ne
aducem aminte cum, în ziua de 28
septembrie 2017, un oarecare Vlad
Plahotniuc s-a întâlnit la Ankara
cu Recep Erdogan. Lumea făcea
speculații în ceea ce privește prezența lui Putin în aceeași zi la Ankara. În opinia mea, Botnari este
desemnat ca paratrăsnet pentru
toată situația asta și țap ispășitor
simbolic. În special, ținem cont
de consecințele deosebit de grave ale crimei pe care a comis-o
regimul lui Plahotniuc împotriva
acestor cetățeni. Suntem la curent
că și clădirea președinției a fost
reparată din banii Turciei. Și că
președintele Dodon, care de o bucată de timp se declară mai că nu
Ceaușescu, numărul doi, hotărăște
și vede totul, dar se face mort în
popușoi”.
Analistul politic a mai spus că
„în cazul când Vasile Botnari este
desemnat drept singura persoană
responsabilă pentru expulzarea
celor șapte profesori turci, apare
întrebarea: „Care e motivația lui
Vasile Botnari?„”.
Nantoi crede că „unul din

buie să fie cu măsură. Bine ar fi ca
președintele statului R. Moldova
să-și ceară scuze în fața acestor
cetățeni. Acel președinte căruia
Erdogan personal i-a mulțumit
pentru extrădarea cetățenilor
turci. Or, președintele Dodon, în
decembrie 2019, când s-a aflat
la Ankara, a tăcut mâlc. Mă rog,
e mai bine să stai într-o clădire
renovată din banii Turciei, decât
să demonstrezi că ești președinte
de țară”.
Galina Tüfekci: „Anunțul
procurorului general l-am
primit ca pe-o palmă și ca
pe o scuipătură”
Galina Tüfekci (Tiufecci), soția directorului Liceului Teoretic
„Orizont” din Ceadâr-Lunga, Feridun Tüfekçi, unul din profesorii turci expulzați din Republica
Moldova în septembrie 2018,
condamnat în octombrie 2019
de o instanță din Turcia la șapte
ani și cinci luni de închisoare, a
declarat pentru GAZETA de Chișinău că este „recunoscătoare procurorului general pentru scuzele
publice. Stoianoglo este singurul
om din stat care și-a cerut scuze
de la familiile celor expulzați în
acel moment tragic. Dar anunțul
făcut azi de domnia sa și tot ce

„Mi-e milă de oamenii
care au participat la acele
ilegalități”
Dodon e ridicol când spune în
Turcia că cetățenii expulzați nu
pot să se întoarcă în R. Moldova
ca să se prezinte în fața instanțelor, deoarece ei au comis încălcări
grave în Turcia și trebuie să răsTe c a u t !

„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 gânduri, 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.
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Interviu cu fondatorul laboratorului ZARD ART

Arta conceptuală și
dezvoltarea personalității

I

onuț este din București, acolo a copilărit, a
studiat și a obținut licența în domeniul artei
conceptuale și masteratul în psihologie. Apoi
a urmat un stagiu de practică în domeniul
psihologiei vârstelor în Marea Britanie și alt
stagiu pentru studierea limbii ruse la Moscova.
La Chișinău a venit acum doi ani și a deschis un
laborator de creație pentru copii, neobișnuit
și foarte diferit de orice alt centru existent în
prezent. Studiază limba arabă pentru a cunoaște
oameni noi și o cultură milenară. Este într-o
continuă căutare și explorare a tot ce este
perceput de majoritatea drept ciudățenii.

- Ionuț, de ce te-ai decis să
vii în Republica Moldova?
În Republica Moldova am venit din câteva motive. În primul
rând, pentru că mama mea este
originară din Chișinău și este o
oportunitate de a petrece mai mult
timp cu ea. În al doilea rând, îmi
era foarte interesant să ajung
într-un loc, cum se zice, „slab
dezvoltat”, de unde multă lume
pleacă. Curiozitatea însă nu a durat foarte mult, dar pot să zic că
este o experiență faină.
- La Chișinău ai fondat un
laborator de creație. De
unde a venit ideea, ai analizat cumva piața pentru a
afla că cetățenii din Republica Moldova duc lipsa de
astfel de laboratoare?
Nu trebuie să faci mare analiză aici, pentru că de fapt nu este
nimic în acest domeniu. Totul ce
se face aici pentru copii (dar și
în România) pe la școlile de artă,
cercurile de creație unde fac tot
felul de meșteșuguri, este în mare
parte o pierdere de timp și cred că
mai util ar fi să stea acasă. Nu fac
mare treabă, pun accente pe chestiuțe drăguțe standarde care plac
tuturor, activități de pe youtube,
deci nimic deosebit. Am observat
că deși toată lumea are acces la
informație, copiii sunt educați
și preiau niște comportamente
rigide de la adulți, iar pentru o
dezvoltare a personalității la copii
sunt necesare abordări și metode
mai proaspete, care să permită o
deschidere la minte, ieșirea din
șabloane.
- Cine vine la centru și cum
sunt percepute activitățile desfășurate aici? Cum
faceți față stereotipurilor
despre artă și educație?
Când vine prima oară la centru, lumea se uită cumva ciudat la
oamenii care sunt aici, la lucrările
confecționate de copii, absolut totul. Nu avem nici un semn efectiv
de normalitate care s-ar încadra în
valorile lor. Eu, sincer, nu înțeleg
de ce vin ei aici. Când mă gândesc
și încerc să analizez mentalitatea
și modul lor de viață, teoretic, nu
ar trebui să ajungă aici. Dar, din
câte am vorbit cu părinții, aceștia zic că totuși au văzut rezultate
la copiii lor, iar picii s-au simțit
bine, aceste detalii îi fac să revină

din nou.
Desigur că viziunile despre artă
și cum trebuie să fie o activitate
pentru copii, în accepția majorității, întotdeauna sunt fie legate
de una sau câteva femei și de un
mod de abordare mai aproape
de dădăceală și excese legate de
grijile față de copii. Aici avem
traineri, și bărbați, și femei, toți
au un comportament ca între prieteni cu minorii, chiar și cu cei de
șase ani care sunt mici. Această
abordare îi sperie pe unii adulți și
li se pare ciudată, dar percepțiile
astea există din motiv că nu au cu
ce compara.
În procesul de învățare a copiilor începând cu grădinița,
continuând cu clasele primare,
la fel nu sunt bărbați, în cel mai
bun caz poate fi un nene obosit
la educația fizică sau tehnologică
pentru băieți.
Părinții s-au obișnuit ca copiii
lor în educație să aibă contact doar
cu femei, deci este un gen tipic de
comunicare, iar când ajung la laborator și văd că sunt mai mulți
băieți, se uită straniu. Problema
este că nici copiii nu sunt pregătiți
de acasă, mulți bărbați fie sunt
plecați la muncă peste hotare și
își văd copiii odată pe an, fie nu
acordă suficientă atenție educației copilului, iar la grădiniță, la
școală și acasă interacționează cu
mama, bunica și alte tanti, peste
tot femei.
Atunci când ajung aici bănuiesc
că pot fi un pic stresați, iar dacă un
copil începe să plângă, noi îi vom

Ionuț, fondatorul laboratorului ZARD ART

zice prietenește să se liniștească
și îi vom spune că nu are rost să
plângă pentru fleacuri. Este un alt
tip de comunicare, care exclude
excesul de dădăceală. Dar se găsesc părinți care consideră că nu
trebuie să le permitem copiilor
prea multă libertate și că trebuie
să le arătăm ce să facă (cum ar
fi, să-și spele mâinile), însă noi
încercăm să dezvoltăm la copii
să fi mai independenți.
Dădăcitul ăsta nu ajută la nimic, nu sporește dezvoltarea și
evoluția copilului.
- Ce, din ce și cum confecționează copiii lucrările?
Noi punem accentul pe arta
conceptuală. Arta conceptuală
este cea care nu se focusează doar
pe obiectul pe care îl obții la final,
dar și pe proces și pe ideea care o
are în spate. Mai întâi sunt analizate materiale foto, video, sunete,
obiecte reale.
85% din materialele folosite
sunt obiecte reutilizate, din cele
noi, vopseaua și ceramica sunt
organice.

Un obiect de ceramică, creat de copiii de la laboratorul ZARD ART

Toate subiectele au o nuanță de
dezvoltare personală. Copilului i
se propune să analizeze diverse
obiecte, apoi să le reprezinte așa
cum și le imaginează, din acest
motiv ele pot arăta un pic mai
primitiv. Însă ceea ce pentru noi
este considerat original și nonconformist, pentru alții poate fi
straniu și de speriat.
- Cine vine la laboratorul
ZARD ART? Mulți părinți
își permit să aducă copiii
la voi?
Serviciile noastre sunt un pic
cam scumpe, dar asta este bine,
pentru că poți să-ți dai seama că
omul care a venit este gata să plătească acești bani care sunt mulți
pentru el, înseamnă că e ok. Cel
care plătește mai puțin, deseori
nici nu-și dă seama de fapt pentru
ce plătește, nu simte calitatea ser-

viciilor. Întotdeauna lumea zice că
este foarte scump, dar totul variază în funcție de numărul de ore
frecventate și proiectul pe care îl
alege copilul. Vine destul de multă
lume, deși de la bun început nu
aveam așteptări.
- Cât mai reziști să stai la
Chișinău?
A venit un moment când eu nu
mai știu ce pot să fac aici. Nu mai
cunosc foarte multă lume nouă
sau diferită. Nu prea există o diversitate de activități noi în oraș.
Nu mai vorbesc de condițiile pe
care le au toți aici, efectiv, începând cu serviciile medicale, am o
experiență de a merge la așa-zisele
policlinici sau chiar la urgență,
este groaznic.
Eu nu sunt de ăla care să spună
că e groaznic aici, și nu știu cum
mai stă lumea, eu când întâlnesc
oameni noi am o atitudine ok. Adică nu îi clasific pe toți drept obosiți,
zăpăciți și altfel. Dar totodată se
observă că există un anumit plafon,
după care lumea nu vrea ceva mai
mult decât chestii standard și intră
într-o rutină din care nu poate ieși.
Nu te ajută nici măcar faptul că e
foarte ieftin să trăiești în Chișinău.
Eu nu cred că lumea pleacă din
Chișinău doar din motiv că nu sunt
drumuri, transport public sau aer
curat. E nevoie de mai mult decât
condițiile vitale.
Și eu planific să plec peste ceva
timp, dar activitatea laboratorului
de artă conceptuală va continua
pentru a contribui cumva la dezvoltarea unui domeniu aproape
absent în Republica Moldova.

Interviu realizat
de Sergiu BEJENARI
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Europa, între poezie și politică

Irina NECHIT
Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional Europalia este
dedicată României, țară invitată de
onoare. Festivalul Europalia este
considerat manifestarea culturală
de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul
Familiei Regale a Belgiei, o dată la
doi ani, în Belgia și în țări învecinate – Franța, Olanda, Luxemburg
și Germania sau Marea Britanie.
Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României
la cea de-a 27-a ediție a Festivalului
Europalia, proiect de anvergură
desfășurat în perioada octombrie
2019 – februarie 2020 și implementat în colaborare cu Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului,
alături de Europalia International,
organizatorul manifestării.
Poezia română contemporană și paradoxurile lumii
de azi
Tema principală a programului
literar al Festivalului Europalia
România este dialogul. Pe parcursul a patru luni au avut loc
dezbateri, mese rotunde, lansări
de carte cu o tematică precum:
perspectiva narativă a istoriei
comune europene, personalități
ale secolului XX, interferențele cu
celelalte arte, avangarda română
ca parte a avangardei europene,
romanul polițist – gen literar și
metamorfozele acestuia, poezia
română contemporană și paradoxurile lumii de astăzi.
Debutul programului literar
a avut loc pe 8 octombrie 2019,
la Teatrul din Liège, unde Linda
Maria Baros și Davide Napolia au
susținut o lectură-performance.
Au urmat alte evenimente dintre
care amintim de discuția „Migrație/ Multilingvism” desfășurată în

noiembrie la Bruxelles, cu participarea scriitorilor Tatiana Țîbuleac
și Claudiu Florian, apoi dezbaterea
„30 ans après” („După 30 de ani”)
consacrată unei teme esențiale a
istoriei recente, căderea comunismului – această dezbatere a
avut loc în decembrie la Bozar,
au participat scriitorii Gabriela
Adameșteanu, Ioana Pârvulescu,
Mircea Cărtărescu, Cătălin Pavel.
Tot în decembrie, poetele Angela Marinescu, Simona Popescu,
Floarea Țuțuianu și Moni Stănilă
au fost protagonistele evenimentului De la force poétique. Quatre
cinq poètes roumaines găzduit de
biblioteci din Liège și Bruxelles.
Jan H. Mysjkin, un reputat traducător din limba română în limba
neerlandeză, a prezentat, pe 30 și
31 ianuarie 2020, poezia română
contemporană, la Antwerpen și
Bruxelles, la aceste manifestări
au participat poeții Doina Ioanid,
Cosmin Perța, Teodor Dună și subsemnata.
Lectură cu sala plină la
Antwerpen
În Flandra există Case ale poeziei, Centre de poezie, edituri de poezie, se desfășoară multe concursuri
de poezie, lecturile publice sunt
frecvente, cu elemente de spectacol. În fiecare joi, la Biblioteca
Permeke din Antwerpen, autori
invitați citesc poeme în fața celor
pentru care cititul și scrisul au devenit absolut vitale. Orașul și-a
format, astfel, un public de poezie
care vine la recitaluri constant, din
plăcere, nu din obligație. Am beneficiat și noi, cei veniți de la București și Chișinău, de generozitatea
și sensibilitatea unor ascultători ce
știu să aprecieze poezia de calitate.
În sala plină l-am întâlnit,
spre bucuria și uimirea mea, și
pe Michaël Vandebril, cunoscut
poet neerlandez care îmi dăruise
acum doi ani, la festivalul Primăvara Europeană a Poeților din R.
Moldova, volumul său „New Romantics” apărut în limba română,
la Editura Arc din Chișinău. De
notat că tot la Arc au apărut antologiile de poezie neerlandeză „Cu
picioarele afară. Cincisprezece
poeți flamanzi” (2016) și „Poetule,
piaptănă-ți părul! Cincisprezece
poeți neerlandezi” (2018), tradu-

cători – Jan H. Mysjkin și Doina
Ioanid, după ce, în 2014 apăruse
antologia „Lumina ultimei zile. Poezie flamandă contemporană” la
Casa de Editură Max Blecher din
București (aceiași traducători, în
colaborare cu Alexandra Fenoghen
și Linda Maria Baros).
Poezia română, la rândul ei, e
tradusă și promovată în Belgia,
apar cărți ale poeților români traduse în franceză și neerlandeză,
datorită eforturilor scriitorului Jan
H. Mysjkin care a pregătit, special
pentru Europalia, un eveniment
editorial remarcabil: antologia
„Pour le prix de ma bouche. Poesie roumaine post-comuniste”.
Volumul antologic a fost publicat
foarte recent, la începutul lui 2020,
la editura l’Arbre à Paroles a Casei
de Poezie din Amay (Maison de la
poésie d’Amay). Însuși directorul
editurii, David Giannoni, prezent
la seara poetică de la Centrul de
Kroon din Bruxelles, ne-a oferit
exemplarele de autor.
Traducătorul și autorul prefeței Jan H. Mysjkin menționează
că, după căderea dictaturii comuniste la finele lui 1989, o nouă eră
s-a deschis și pentru literatura
română. Traducătorul vorbește
în prefață de „zborul fenomenal”
și de diversitatea poeziei române

contemporane, el mai remarcă:
„Antologia „Pour le prix de ma
bouche” propune 25 de poeți
contemporani, dintre care cinci
poeți din Republica Moldova,
afirmați după prăbușirea Uniunii Sovietice și după declararea
independenței din 1991”. Precizăm că în volum au fost incluse
poeme ale autorilor basarabeni
Dumitru Crudu, Aura Maru, Diana Iepure, Irina Nechit și Emilian
Galaicu-Păun.
Eram la Bruxelles când s-a
produs Brexit-ul
Exact în ziua când Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană
am ajuns și noi la Bruxelles. Pură
întâmplare? Da, dar am simțit cutremurul provocat de acest eveniment politic. Mai întâi, am stat ore
lungi într-un ambuteiaj, aș zice,
apocaliptic, la intrarea în capitala
Europei. Apoi, o liniște apăsătoare
în jurul Centrului de Kroon, unde
a avut loc serata poeților români,
cu public puțin și oarecum derutat.
Abia după ce am revenit la
Chișinău, i-am întrebat, pe cale
electronică, pe poeții din grupul
cu care am călătorit în Belgia, ce
impresii le-a lăsat acest voiaj. Teodor Dună mi-a răspuns foarte laco-

nic: „Voi ține minte entuziasmul și
profesionalismul lui Jan Mysjkin,
vântul nordic pe care pielea mea
nu l-a putut împiedica să ajungă
la oase, viteza lifturilor, cum e să
stai într-o cameră cu ferestre sudate și că atunci când am dat la un
magazin o bancnotă de 50 de euro,
casiera a verificat-o și a mângâiat-o
interogativ-sceptic de parcă era o
gravură de Rubens”.
Cosmin Perța mi-a scris un
mesaj mai amplu: „Pentru mine
poezia este ca un al doilea trup, cu
simțurile lui, în care intru atunci
când vreau să mă feresc de lume,
să mă simt protejat. Cum am simțit Brexit-ul la Bruxelles? O dublă
explozie. De bucurie din partea
britanicilor, care dansau și cântau
pe străzi luându-și la revedere în
clinchete de sticle de bere și râs
colorat. Și de frustrare din partea celorlalți care îi priveau de pe
margine, îmbufnați și malițioși, și
postau mesaje cu „Can milions of
people be wrong? Yes, if they are
British!” pe ecrane uriașe în centrul Bruxelului”. L-am mai întrebat, care a fost cea mai puternică
impresie a sa, de natură poetică,
de la Europalia și iată ce mi-a răspuns: „Reîntâlnirea cu un prieten
foarte drag, după ani de tăcere și
absență. Și legarea unor prietenii
noi. Prietenia este, pentru mine,
cel mai poetic sentiment”.
Doina Ioanid a rezumat astfel
cele văzute/trăite la început de an
în Belgia: „Ce pot să spun despre
Europalia este că a fost un eveniment de amploare, cu multe manifestări în toate artele, binevenit.
Literatura mi s-a părut ceva mai
puțin curtată. Și editorul meu, al
nostru (vezi antologia „Pour le Prix
de ma bouche”), David Giannoni,
a avut impresia că literatura a fost
un soi de rudă săracă. În plus, cred
că încă avem de învățat cum să
atragem publicul. Dar n-aș vrea
să vorbesc în general, căci au fost
evenimente cu public larg. Per ansamblu, sper ca Europalia să dea
roade în continuare. Să avem nu
numai ecouri, ci chiar evenimente
ca undă de șoc”.
Personal, m-am simțit prinsă
între politică și poezie ca între ciocan și nicovală, dar sunt înclinată
să cred că poezia răzbate la lumină,
în pofida situațiilor de criză, pe
toate meridianele.
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Geta Burlacu: „Nu e ușor
să crești copiii la distanță”

A

scrii în această categorie?
Cred că au fost cazuri. Uneori,
copiii noștri nu au nevoie de multă
supraveghere din partea noastră.
Iar faptul că îi tot sunăm să vedem cum le merge nu e despre
ei, ci despre noi. Trebuie să le
dăm copiilor mai multă libertate,
să le oferim spațiul necesar, iar
noi să ne ocupăm de ale
noastre. Dar ei totuși
să răspundă atunci
când îi sunăm
(zâmbește).

nul 2020 se arată unul efervescent
ent
pentru interpreta Geta Burlacu..
Artista e implicată în câteva
proiecte, pe care le va lansa în
primăvară-vară; paralel, încheie
e
studiile de masterat în domeniul
ul
psihologiei, la Universitatea de Stat din Moldova.
ova.
Alte detalii, despre copiii și părinții Getei
Burlacu, aflați din interviul acordat GAZETEI de
Chișinău.
- Dragă Geta Burlacu, anul
2020 pare să fi început în
forță pentru tine. Ce mai
faci, Geta?
Acum studiez. Absolv masteratul la psihologie. Scriu piese noi.
Mă pregătesc de proiecte noi, care
vor fi finalizate în acest an.
- Despre ce proiecte este
vorba?
Mă refer la un proiect nou,
„Legenda Moldovei”. Un proiect
care conține muzică și dans, reprezentate prin simboluri în covorul nostru autohton.
Acum suntem la etapa înregistrării materialului muzical, facem
aranjamentul, realizăm designul
de covor, colaborăm cu meșterii
populari. Proiectul va fi lansat în
luna mai.
Paralel, lucrez și la un proiect
în limba rusă, „Sarea din cuvinte”, care este și titlul unei piese.
Acesta este bazat pe texte faine
și pe muzică bună. O parte din el
a fost elaborat la sfârșitul anului

2019, care a coincis cu concertul
pe care l-am avut în decembrie. Și
acum continuăm să-l completăm
cu piese noi.
- Ești autoarea pieselor pe
care le interpretezi?
Nu întotdeauna. Am colaborări
frumoase cu Anastasia Bass, când
e vorba de piesele interpretate în
limba rusă, iar cele în limba română sunt scrise de Viorica Nagacevschi. Scriu și eu. Deseori, am idei
pe care le aștern pe hârtie. Dacă
nu pot scrie, iar ideea persistă în
gânduri, apelez la colegii mei.
Exact așa s-a întâmplat cu piesa

„Răspunde când te sună mama”.
ama”.
Îmi suna acest gând: „Răspunde
unde
când te sună mama”. Am sunat-o
nat-o
pe Viorica Nagacevschi și i-am
explicat ce vreau și cum vreau
au să
sune. În câteva zile, am primit
rimit
textul închegat.
Nu am schimbat niciun cuvânt
uvânt
din această piesă. M-a înțeles
es din
prima. Exact așa a fost și cu Aurel
Chirtoacă, cel care a creat muzica
uzica
pentru ea. Toți trei am creat piesa.
Și, cum zice băiatul meu, Sebastian,
stian,
a fost ceva firesc, pentru că noi
oi trei
avem băieți în familiile noastre.
tre.
Se mai întâmplă să primesc
mesc
texte și să mă joc cu ele. Le fac
să mi se potrivească. Încât apoi
să se întâmple să nu mai cunosc
textul inițial și să-mi dau seama
că am lucrat împreună cu textiera
și a ieșit un lucru frumos.
- Am văzut fotografii și secvențe video de la concertul
din decembrie – „Vishniovîi bliuz”, cu multă lume
bună. Fotografiile redau

atmosfera serii. La ce piesă
ai simțit emoțiile publicul
din sală?
Proiectul a fost o premieră.
Înainte de concert, au fost transmise la radio câteva piese. Majoritatea pieselor au fost cântate în
premieră. Și aici cred că nu a fost
vorba de un hit, dar despre compoziția muzicală și textuală. Am
avut o piesă pe care am putut s-o
cânt doar cu ochii închiși, pentru
că atunci când deschideam ochii,
vedeam oameni cu ochii plini de
lacrimi și cu batiste în mâini.
- Cum se numește cântecul
la care lumea avea ochii în

lacrimi?
„Mama, ne uletai”, scris de Anastasia Bass. Este o piesă despre mine
și familia mea, inspirată din convorbirile noastre comune. Nu este ușor
să crești copiii la distanță. În fiecare
zi trăiești cu gândul că Dumnezeu
are grijă de toți și de noi tot. Dar
întotdeauna în sufletul unei mame
este o nostalgie, o melancolie, niște

gânduri care te macină.
Uneori, gândurile sunt iraționale, dacă gândești la rece. Și,
cred eu, în asemenea momente mă
ajută muzica, dar și comunicarea
cu copiii mei prin internet. Așa a
apărut piesa .„Răspunde când te
sună mama”. Este o piesă despre o
dimineață de duminică, se întâmplă să-mi sun copilul și el să nu-mi
răspundă. Atunci mă copleșesc
emoțiile și grijile. Nu contează
la câți kilometri distanță se află
copilul. Am grijile unei mame.
- Unele mame sunt uneori
emoțional abuzive și exagerează cu grijile. Te în-

- Ai doi
copii –
Elvira și
Sebastian. Ce vârste
au? Ce fac la
Londra?
Elvira are
17,5 ani. Ea
învață la
o școală
cu profil
matematic. Și-i
place mult
filozofia. Se
ocupă profesionist și de muzică,
de pian. Acum este la o răscruce. Cugetă. O îndemn să facă o
alegere intuitivă. Îi explic fiicei
și feciorului că orice hotărâre
luată într-un anumit moment e
cea mai corectă. Elvira a aplicat
la mai multe universități. A primit
aprobare. Se află la etapa când va
alege la ce universitate va merge
să studieze. Paralel, se va ocupa
și de studierea pianului.
Sebastian are 16 ani. E pasionat de chimie, biologie, fizică. Un
profesor bun l-a făcut să învețe
mult la aceste discipline. Cântă
excelent și la trompetă. Acum
cântă într-o orchestră. Nu știu
încotro să-l îndrum. I-am spus
că decizia va fi luată la timpul
potrivit, iar cea pe care o va lua,
va fi cea mai corectă.
- Frații sunt împreună?
Da, întotdeauna vreau ca ei
să nu stea departe unul de altul.
Stau la Londra la niște prieteni de
familie, care ne ajută. Am insistat
ca, din fragedă copilărie, să fie
unul pentru altul. Și-mi amintesc
că, atunci când primeau o bomboană, fie mai cereau una, fie o
împărțeau, ca frații. Lucru valabil
și acum. Îmi place cum se înțeleg.
Se întâmplă certuri mici. Eu nu
intervin, vin doar cu sfaturi.
- Îi vezi des?
Da, des, dar mi-aș dori să-i văd
mult mai des.
- Cum ai petrecut Anul
Nou?
În seara de revelion am fost
în Piața Marii Adunări Naționale
alături de alți interpreți de la noi.
Îmi place să lucrez de sărbători.
Este un lucru învățat de ani. Este
un indiciu că ești un artist solicitat, chemat, iubit.
A fost primul an când copiii

mei nu au vrut să meargă nicăieri prin oraș, pe la prieteni să
sărbătorească. Dar și-au adunat
câțiva prieteni acasă, la noi. Și a
fost primul an când copiii mei au
colindat prietenii. A fost o mare
bucurie pentru mine, că au venit
acasă, au învățat colinde și au cântat prin toată mahalaua noastră.
- În ultimul timp, ești tot
mai vizibilă pe rețelele de
socializare.
E un secol al narcisismului.
Toată lumea tinde să fie vizibilă.
În cazul meu, e legat mult de activitatea mea. Și nu știu dacă aș
fi vrut să fiu așa de vizibilă, dacă
nu ar fi fost profesia mea.
- Sufletul ce-ți mai face?
Sufletul meu trece prin transformări frumoase și prețioase
pentru mine. Cred că, din acest
motiv, am mers să fac studii de
masterat în domeniul psihologiei.
Și acum cred că acumulez un alt
fel de experiență, pe care sper că o
voi putea împărtăși cu altă lume.
Îmi doresc să fac psihoterapie de
grup prin muzică.
- De ce ai decis să studiezi
psihologia?
Acum doi ani, am început să
fac cantoterapie. Și aceasta o făceam intuitiv, am citit multe lucruri pe Internet, inspirate din
diferite tehnici de cantoterapie
din Spania, Portugalia, SUA. Miam dat seama că am nevoie de
studii mai profunde. Așa am mers
la USM, la Facultatea Psihologie,
pentru un master de psihologie
clinică. Acum, lucrez la teza de
master despre cantoterapie, anxietate și stările depresive. E ceva
interesant.
- De două decenii te afli pe
scenă. Câte piese proprii ai
lansat până acum?
Am cinci albume și cu piese
proprii, dar și cu piese de etno-jazz, ele fiind preluate din folclor,
dar rearanjate în stil de jazz. Am
și un album de colinzi, scris de
Viorica Nagacevschi și Aurel Chirtoacă. În total, cred că am vreo
100 de piese proprii.
- Ce îți fac părinții? Răspunzi când te sună mama?
Părinții mei sunt bine. Mă
bucur că îi am. Dar, vă spun sincer, nu răspund întotdeauna la
telefon când sună mama. Deseori
nu observ când sună, deoarece
sunt ocupată, dar neapărat revin. Mama este una din cele mai
apropiate prietene ale mele, la fel,
și fata mea. Cred că acesta este
micul nostru cerc. Îmi place că
văd la părinții mei cum dragostea
lor crește, se modifică odată cu
trecerea anilor. Îmi place să-i văd
mai blânzi, mai înțelepți unul față
de altul. Copiii mei au ce învăța
de la ei, din relația lor.

Interviu realizat
de Victoria Popa
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„Ea era cântec și
cântecul era ea”,
Maria Drăgan
M
arele spectacol al muzicii populare
de la sfârșitul anilor ‚60 – începutul
anilor ‚70 îl va da nimeni alta decât
o „țărăncuță frumoasă la chip și la
suflet, fără coafură, fără manichiură” și, tot ea, o
„Edith Piaf a Moldovei”, pe numele ei autohton
Maria Drăgan. Încrezătoare, ea venea în viteză
de pe contrasens, aducând pe scena de concert,
împreună cu Orchestra „Mugurel” a Filarmonicii,
cântecul autentic românesc, până atunci auzit
doar la posturi de radio ascultate pe ascuns sau
de pe discuri cumpărate în altă parte decât la
Chișinău.

Rodica IUNCU
În timp ce se practica, într-o
veselie, folclor stilizat, cu intervenții „de sus” de ideologizare
a repertoriului interpreților, cu
epurări halucinante ale stilului
de elementul românesc pentru
a fi cât mai „pur” moldovenesc,
Maria Drăgan cântă, în contralto
ei grav, o Doină ardelenească, ori
cântecele de viață ale „lelițelor”
Ioanei Radu, ori cele ale Mariei
Tănase transpuse pe voioșia și
elanul altui glas, dar venind din,
vorba cântecului, „obiceiul strămoșesc, obiceiul bătrânesc”.
Impactul a fost atât de puternic, încât acele săli ridicate
în picioare, ovațiile și marea de
flori ce însoțeau de fiecare dată
aparițiile ei în toată splendoarea
vocii și a magnetismului ei scenic
(„Fantastică, extraordinară, extraordinară interpretă”, comenta
Emil Loteanu o primă filmare a sa
la Bălți a unei tinere până atunci
mai puțin cunoscută) au surprins
și au pus în gardă autoritățile
atente să capteze și să lichideze
orice deviere, orice „of” ce părea
a fi „naționalist”. Adică românesc.
Aici e miezul succesului imens și
al reculului ei forțat și grăbit.
Odată cu desființarea Orchestrei „Mugurel”, la numai șapte ani
de existență, dispare, treptat, de
pe scenă și Maria Drăgan, dispar
și cele 500 de cântece, pe care,
notifică etnologul Tudor Colac, lear fi avut în repertoriu, este dată
uitării, pentru un timp, și faima
ei de cântăreață de excepție a cântecului popular românesc.
Maria Drăgan se naște la 23
iulie (în alte surse, la 23 august)

1947, în satul Bălăurești, Nisporeni, și, tot acolo, moare la numai
39 de ani, după ce se retrage însingurată și bolnavă de tuberculoză
alături de mama sa, într-o „casă
mică, acoperită cu stuf putred,
pe jumătate intrată în pământ,
pe malul unei râpe”, descrie ziaristul Gheorghe Budeanu locul
refugiului ei.
Dacă mai adăugăm la acest
peisaj dealurile străjuind satul,
verdele pădurii și șerpuirea Prutului, unde, pe timpul URSS-ului,
se afla linia de vest a hotarului
imperiului, dar și o grădină de
zarzavat în preajmă, îngrijită, cu
permis de frontieră, de câteva fete
din sat împreună cu Maria („Aici
cântam noi toată ziua cântecele
de-acasă, iar la amiază, ne scăldam în apele limpezi ale Prutului”,
mărturisește ea), avem imaginea
unui spațiu ingenuu, de unde își
are originea cântecul ei, urechea,
instinctul, harul ei muzical – toate
contaminate de melosul românesc
călătorind liber, în circuit invizibil, pe ambele maluri ale râului.
„Noi, muzicanții,
ne cutremuram”
Încă elevă fiind, pentru participarea la un concurs al artiștilor
amatori, ea face o alegere neobișnuită: Pocnind din bici peste
urechile speriate ale membrilor
juriului cu cântecul auzit până
atunci doar la Radio România.
Sau dacă e admisă la Colegiul
de Muzică „Ștefan Neaga”, unde
primul cântec studiat e Oi, tî Volga-matușka, russkaia reka, nu-și
face probleme să părăsească, după
numai un an, și clasa lui Petru
Stroiu, și școala cu un asemenea
material didactic (are însă norocul de cursul de solfegiu și teoria
muzicii cu viitoarea celebritate, la
acea oră, profesorul Eugen Doga).
Abandonează studiile pentru că
alege (și, de presupus, e fericită)
să plece cu taraful lui Isidor Burdin într-un turneu în Italia, apoi
să fie angajată, la 19 ani, pe post
de solistă a Orchestrei de muzică

doar cu câteva zile înainte de decesul ei: „Când interpretam Lume...,
să fi fost milioane de spectatori,
nu se auzea nici musca. Puneam
microfonul în furcă, lăsam capul
pe spate, întindeam mânoaicele acestea ale mele și cântam:
„C-așa-i viața trecătoare/ Unul
naște, altul moare,/Lume, lume,
soro lume./ Cel de naște necăjește,/Cel de moare putrezește,/
Lume, lume, soro lume...”. Terminam cântecul și, timp de câteva
clipe, vedeam cum lumea parcă
nu-și poate veni în fire. Apoi,
dintr-o dată, începea să bată zgomotos din palme: „Bravo! Bravo!
Bravo!”.
Izvor de încântare pentru
ascultători

populară „Mugurel” cu toate cântecele ei de-acasă, dar și pentru că
nu voia să scape niciun concert,
niciun turneu, fie în URSS, până
în Siberia, fie în Ungaria sau pe
scena unui „club” sătesc din provincia basarabeană.
Exigentul Nicolae Botgros,
necruțător, de temut, perfecționist de legendă al „Lăutarilor”
săi, descoperă, la acea vreme, (o)
„Mari(e)a Drăgan (care) ne plăcea
tuturor la nebunie. Ascultându-i
vocea, părul ți se ridica măciucă,
sala înlemnea. Noi, muzicanții,
ne cutremuram pe scenă când ea
începea De la moară pân ‚la gară,
pierdeam controlul asupra instrumentelor, ascultând acea voce inexplicabil de profundă. Deseori se
întâmpla că înmărmuream și n-o
mai acompaniam, cânta de una
singură. Mă cuprindeau fiorii la
audiția La fereastra casei mele,
o romanță care trece ca sângele
prin vene. Ea era cântec și cântecul era ea.”
Isidor Burdin
o adoptă primul
În scurta ei biografie artistică,
impresionându-l mai întâi pe Isidor Burdin, evreul îndrăgostit de
folclorul românesc, care e primul

ce o adoptă pentru formația lui de
muzică populară, Maria Drăgan
are cele peste 500 de cântece împrăștiate în concertele Orchestrei
„Mugurel”.
În ropotele de aplauze ale spectatorilor săi, în strălucirea scenei
și a fericirii acelei clipe par să se
consume și dramele ei care nu au
decât o singură soluție – cântecul.
Exact cum a văzut-o și a definit-o
Nicolae Botgros: „Ea era cântec și
cântecul era ea”.
Un naufragiu sfârșind în solitudine, în satul ei dintre două
dealuri, unde se retrage după ce
este dată afară din cămăruța ei
de la cămin și rămâne, practic,
pe drumuri. E ca un text al dramei vieții ei din cântec: „Foaie
verde bob năut,/Tot am zis mă
duc, mă duc,/Dar nimeni nu m-a
crezut,/Dar acum o să mă creadă/
Fiindcă n-o să mă mai vadă”, un
cântec-premoniție înregistrat, din
întâmplare, încă la începutul carierei ei, în 1967.
Cum a fost oare lumea sensibilității Mariei Drăgan transpusă
în mitologica Lume, lume, soro
lume, în acest cântec al ei rămas
neînregistrat? Putem doar să ne
imaginăm, citindu-i mărturiile
din ultimul interviu, consemnat
de jurnalistul Gheorghe Budeanu

Bolnavă (la moartea ei, expertiza a constatat o distrucție pulmonară extinsă), neajutorată și
uitată de prieteni și neprieteni,
privită cu nedumerire de oamenii
din Bălăureștii ei, unde își găsește
ultimul popas (ce s-o fi întrebat ei:
„S-ajungi de la Chiș’nău din nou la
sapă?”), Maria, încă în floarea tinereții, își deapănă firul ultimilor
ei ani lucrând ce pică: educatoare
la grădiniță, „la deal”, împreună
cu alte femei, socotitoare la fermă.
„Mai trage și câte un păhărel,
de tristețe”, nu se înduplecă să n-o
critice aceiași martori. Da, e Maria
Drăgan, glasul cântecului românesc când alții au tăcut, cea care
făcuse din vocea ei și din simțirea
ei un izvor de încântare pentru cei
care au avut fericirea s-o audă.
La Muzeul Național de Istorie
a Moldovei, în unul din dulapurile din sala de arhivă, se păstrează
câteva lucruri care i-au aparținut
Mariei: o bluză tricotată și alta de
mătase artificială, o fustă maro,
un set de piese de domino (oare
cu cine și-o fi consumat înflăcărarea de jucătoare?), adeverința
ei de naștere eliberată, în ‚47, de
„Ministerul treburilor dinuntru
a RSSM”, dantele croșetate și
o splendidă broderie cusută de
mâna ei (și inspirată, cu siguranță, de intuiția ei), având o floare
mare, roșie, într-un buchet de
flori mai mici, pe un fundal negru. Atât.
Muzeografa mi le-a arătat punându-și cu precauție mănuși de
protecție, mi-a dat și mie o pereche și, consternată de interesul
meu, m-a întrebat îngrețoșată:
„Vî znaete, cito u neio bîla otkrîtaia forma tuberculioza?”. Lume,
lume, vitregă lume.
Eseu publicat integral în
revista „Sud-Est Cultural”,
nr.1, 2018
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Și ei sunt ai noștri. Și ei
au nevoie de România
Petrișor PEIU
Între 400.000 și 500.000.
Aproape 200.000 în regiunea Cernăuți, aproape 125.000 în regiunea
Odesa, în sudul Basarabiei, peste
30.000 în regiunea Transcarpatia
(raioanele Teaciv și Rahiv, adică
Teceu și Rahova/Rahău). Români cu
toții, ei sunt supraviețuitori ai unei
politici de deznaționalizare brutală
și continuă.
Divizați de recensăminte politizate în moldoveni și români.
Aproape uitați de politicienii de
la București. Ei reprezintă cea
mai oprimată și mai nedreptățită
comunitate istorică românească.
Românii din Ucraina. Un stat care
stăpânește teritorii cât se poate de
românești, un stat care moștenește
toate relele Uniunii Sovietice, dar
care nu a învățat încă bunele maniere europene.
Nu știu ce ar trebui să ne doară mai tare: pierderea Basarabiei,
răpirea unei jumătăți de Bucovină,
ruperea de Basarabia a Bugeacului
și înglobarea acestuia într-o regiune
cu care nu are nimic în comun? Sau
faptul că am uitat cu desăvârșire de
unii dintre cei mai frumoși și mai
autentici români, volohii din Carpații Păduroși, care nici măcar nu
știu că aparțin unui popor a cărui
limbă o vorbesc cu atâta dragoste.
Știți, oameni buni, unde se găsesc
familiile românești cu cei mai mulți
copii? În Poroscovo, un sat de volohi, mai aproape de Polonia și de
Slovacia decât de România. Deopotrivă ortodocși și neoprotestanți, ei
au câte 14 copii în casă. Și trăiesc
incredibil de greu.
Divizați de recensăminte
politizate în moldoveni și
români
Oricine a ajuns acolo și-a putut da
seama de faptul că statul ucrainean
a făcut tot ce a putut pentru a izola și
ucide economic această comunitate:
acolo drumurile sunt de pământ,
școlile sunt insuficiente, iar sărăcia
este aproape „cultivată” de puterea
de la Kiev. Oamenii aceia trăiesc cu
mândrie în dulceața de nepovestit
a unei limbi române încremenită
în urmă cu secole, deși locuiesc
printre rutenii care îi categorisesc
cu dispreț „țiganii albi”. Ei își numesc satul „tabără” și te salută cu
naturalul „Sănătoși». Nu au și nu
au avut școală în limba lor maternă,
dar știu că „tuturinde îi tot zonă de
rumâni”. Da, la peste 1000 de km
de București poți fi întâmpinat cu
«Binele ați venit!”
... Acești sărmani frați ai noștri
nici măcar nu au dreptul să își redobândească cetățenia română, pentru
că legea nedreaptă oferă acest dar
numai celor proveniți din cetățeni
ai României Mari, indiferent dacă
sunt ruși sau găgăuzi. În schimb,
românii maramureșeni din Ucraina
nu pot fi cetățeni români, pentru că
acolo nu a fost niciodată România.

În Maramureșul istoric, în dreapta Tisei, România a durat puțin, ceva
mai mult de un an, până ce guvernul Averescu și-a retras trupele pe
Tisa, cedând cehilor toate aceste
sate mari românești. Nici în zilele
noastre acești oameni nu au găsit
la București înțelegerea necesară
pentru a-și redobândi cetățenia
română. Peste 30.000 de români,
care vorbesc o limbă incredibil de
curată, uitați de guvernele de la București, populează satele Apșa de
Jos, Slatina, Strâmtura, Topcino,
Bouțu Mare, Bouțu Mic, Podișor,
Cărbunești din raionul Teaciv (pe
românește Teceu) și satele Apșa de
Mijloc, Biserica Albă, Plăiuț, Dobric
din raionul Rahiv (pe românește
Rahău). Noi am crescut cu imaginea
națiunii române întinse „de la Nistru
pan-la Tisa”, dar să nu uităm că,

între 50 și 60 ruble, departe de zonele performante, dar peste media
regiunilor ucrainene și peste actualul Belarus.

atunci când, la 1 Decembrie 1918,
Ștefan Cicio Pop a strigat acest lucru
la Alba Iulia, cei din dreapta Tisei au
protestat, pentru că și ei își depuseseră mandatele (credenționalele) la
respectiva adunare. „De la Nistru și
dincolo de Tisa”, s-a corectat Cicio
Pop...
Nu mi-am propus, însă, să vă
vorbesc despre istoria comitatului Maramureș, sau despre istoria
Bucovinei sau despre istoria Bugeacului, ci despre un lucru infinit
mai presant și mai trist. Sărăcia și
subdezvoltarea regiunilor populate
de români în Ucraina este chiar mai
sumbră decât agresiunea continuă a
statului ucrainean împotriva limbii
române.
Pentru a înțelege rădăcina tuturor relelor, trebuie să ne uităm la
punctul unde se aflau atât Bucovina,
cât și Bugeacul înainte de 1918.
Da, Bucovina era printre cele
mai sărace provincii din imperiu
la 1910: PIB/locuitor în dolari era de
doar 1.607 dolari, mai sărace fiind
doar Dalmația și Galiția. Pentru a
nu fi vreun dubiu: media imperiului
era de 2.164 dolari, iar media părții
austriece a imperiului era de 2.334
dolari. Ăsta era imperiul pe care semidocții de la noi încă îl venerează!
Cât despre Basarabia, să reținem
doar că era cam cu o cincime sub
media imperiului țarist la 1914, iar
media imperiului era sub 1.500 de
dolari 1990, adică PIB/locuitor între
Prut și Nistru era aproximativ 1.200
dolari.
În anul 1897, când PIB/locuitor
în imperiu era de 74,84 ruble, Basarabia se situa cu acest indicator

mai rapide expansiuni/modernizări
pe care a cunoscut-o vreodată țara.
După scurta revenire a economiei
din Bucovina și Basarabia în perioada interbelică, în anul 1944 cele
două regiuni, laolaltă cu restul teritoriului din nordul României răpit
de sovietici, au ajuns în componența
Ucrainei. Și aici au decăzut așa de
mult, încât au devenit adevărați poli
ai sărăciei și înapoierii economice.
În primul rând, Ucraina, statul
care le încorporează, a reușit cea
mai pronunțată cădere economică
din perioada post-URSS.
Ucraina, care era a cincea cea
mai performantă republică sovietică
(după Rusia și țările baltice), a ajuns
să fie întrecută de Belarus și de
Azerbaidjan, ba chiar și de mult mai
săracele Georgia și Armenia; doar
Republica Moldova, printre statele
europene, mai desparte Ucraina de
poziția de sărac al continentului.
Romania defilează pe lângă codașa Ucraină, diferențele de performanță economică crescând de la o
zi la alta. Românii care populează
teritoriile răpite de urmașii lui Lenin
de la Kiev sunt astăzi condamnați
să se mulțumească cu venituri de
trei ori mai mici decât în țara noastră! Asta au făcut 75 de ani de regim
sovietic și ucrainean...
Și ca și cum viața de supus ucrainean nu era suficient de rea, regiunea Cernăuți este una dintre cele
mai sărace și neperformante din
Ucraina. Și asta nu e o consecință a
războiului, așa era și în 2014.
Regiunea Cernăuți, cu 16.500
hrivne/locuitor era de peste trei
ori mai în urma Dnepropetrovsk

Sărăcia, mai sumbră decât
agresiunea împotriva
limbii române
Ei bine, toate aceste date trebuie înțelese în următorul context:
înainte de Primul Război Mondial, Regatul României (Țara Românească plus Moldova și Dobrogea)
era un adevărat tigru economic al
Europei, avea un PIB/locuitor de
1.741 dolari (în aceeași monedă ca
indicatorii preluați pentru Bucovina
și Basarabia). Faptul că au aparținut unor imperii care le țineau în
subdezvoltare a făcut ca cele două
provincii să rateze perioada celei

(54.000 hrivne/locuitor) sau Poltava (48.040 hrivne /locuitor) și
singurul loc mai sărăcăcios era regiunea Luhansk (14.000 hrivne /
locuitor). Transcarpatia, unde sunt
românii maramureșeni, se afla în
imediata apropiere pe podiumul
sărăciei cu doar 19.000 hrivne/locuitor. Sudul Basarabiei, inclus în
regiunea Odesa, stătea atunci un pic
mai bine. După război, însă, provincia Odesa s-a prăbușit, devenind un
loc periculos pentru afaceri.
Da, iată și rezultatul „la zi” al
segregării economice a zonelor românești ocupate: raionul Cernăuți
are al doilea cel mai scăzut salariu
mediu din Ucraina (337 dolari),
urmat îndeaproape de Odesa (371
dolari) și Transcarpatia (375 dolari). Să fie românii așa de puțin
productivi? Nici gând: în Ucraina,

Cernăuți

aproape 60% din bugetele locale se
compun din fondurile direcționate
de la Kiev:
Venituri de trei ori mai mici
decât în România
Simplu de tot: unde vrea guvernul să transfere bani, acolo îi trimite. Și în Cernăuți sau în Bugeac
Kievul nu vrea să trimită bani...
Regiunea Cernăuți se află printre
regiunile unde procentajul salariilor
mici este mult peste media națională . Și printre regiunile cu cea mai
scăzută pondere a celor cu studii
superioare (populația cu educație
terțiară, indicator la care pe ultimul
loc se află Transcarpatia).
În Cernăuți și în sudul Basarabiei
(zone preponderent rurale, de altfel)
găsim cea mai mică densitate a magistralelor rutiere. La fel, în regiunile
răpite României, rețeaua feroviară
este cea mai puțin dezvoltată.
Ce indică acest lucru? Faptul că,
deliberat și pe termen lung, Kievul
are o politică evidentă de discriminare economică a zonelor populate de
rOmâni. Care se adaugă politicii de
terorizare a oricăror persoane care
își afișează identitatea românească.
Știm că românii din Ucraina nu
au dreptul să învețe în limba proprie
decât în clasele inferioare (și acolo
cu multe greutăți), știm că românii
din Ucraina cu greu pot participa la
o slujbă religioasă în propria limbă,
știm că proaspătul președinte de
la Kiev a reluat retorica sovietică
de falsificare a istoriei din anii 50.
Și cu toate astea, guvernele de la
București se aliniază cuminți în fața

celor care ne subminează metodic
conaționalii.
Mai pot înțelege că nu trece nicio
săptămână ca vreun politician de
frunte de-al nostru să nu deplângă
„agresiunea rusă împotriva Ucrainei” dar, sub nicio formă, nu găsesc vreo justificare pentru faptul
că Bucureștiul susține încercarea
ucraineană de accedere în NATO și
UE. România trebuie să se opună
ferm și evident oricăror tentative ale
Ucrainei de aderare la NATO și de
accedere la finanțări europene atâta
timp cât Kievul nu respectă drepturile firești ale minorității românești.
Politică de discriminare
economică a zonelor
populate de români
România nu trebuie, sub nicio formă
să se facă, că nu vede inventarea
minorității „moldovenești” în Ucraina. Nimeni de la București nu are
dreptul să se alieze cu cei care patronează trecerea școlilor cu predare
«în limba moldovenească” din anul
2020 la procesul de învățământ în
limba ucraineană. Sau cu cei care
organizau olimpiada raională de
„limba moldovenească” taman de
Ziua Națională a României. Sau cu
cei care răspândesc teoria sovietică a „ocupării” de către România a
nordului Bucovinei în 1918. „Limba
moldovenească” mai există și este
impusă în învățământ doar în Ucraina și Transnistria. Cu ce sunt mai
buni ucrainenii decât separatiștii
transnistreni din acest punct de
vedere?
Nu îndrăznesc să visez la o
politică de susținere financiară a
sărmanilor români din regiunea
Cernăuți, din sudul Basarabiei sau
din Maramureșul istoric similară
cu cea instrumentată de guvernul
de la Budapesta pentru ungurii din
Transcarpatia. Dar măcar aș putea
cere mai multă demnitate din partea
politicienilor noștri.
Hai să încercăm să întoarcem
capul când Kievul ne oprimă frații bucovineni, maramureșeni sau
sud-basarabeni! Hai, curaj, politicienilor de București, curaj să cereți
măcar respectarea drepturilor alor
noștri! Oare chiar credeți că se va
supăra cineva la Washington sau la
Bruxelles dacă vom cere aplicarea
normelor și practicilor europene în
Ucraina?
Să nu uite politicienii români
rușinea pe care am pățit-o de curând pentru ucraineni: noi le-am
susținut cauza privind oprirea proiectului gazoductului Nord Stream
2, împotriva Germaniei și cu prețul
alungării totale a Bucureștiului de
la masa deciziilor de Chișinău: Iar
ei? Ne-au reamintit, prin vocea
președintelui, teoriile macabre ale
sinistrului Roller din anii 50...
Petrișor Gabriel Peiu este
doctor al Universității Politehnica din București (1996),
a fost consilier al premierului
Radu Vasile (1998-1999) și al
premierului Adrian Năstase
(2001-2002), subsecretar de
stat pentru politici economice
(2002-2003) și vicepreședinte al Agenției pentru Investiții Străine (2003-2004). Este
coordonator al Departamentului de Analize Economice al
Fundației Universitare a Mării
Negre (FUMN).
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Ce trebuie să știi despre el

Vaccinul împotriva Human
Papilloma Virus (HPV)

Î

cazul depistării leziunilor pre-canceroase poate
cauza o naștere prematură
și pierderea sarcinii, iar
terapia administrată în
cancerul cervical (înlăturarea colului uterin sau
uterului, chimioterapia și/
sau radioterapia) cauzează sterilitate la femei.

n majoritatea cazurilor, cancerul de col
uterin este asociat cu virusul Papilloma
Uman sau Human Papilloma Virus (HPV), o
infecție transmisă pe cale sexuală. Cea mai
eficientă metodă de prevenire a cancerului de col
uterin, științific demonstrată, este prevenirea
infectării cu HPV prin intermediul vaccinării. Îți
propunem în continuare să afli răspunsul la cele
mai frecvente întrebări despre vaccinul împotriva
virusului HPV.
Alexei Ceban, medic epidemiolog, specialist în imunizări din
cadrul Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică, ne-a povestit în
detalii despre vaccinul împotriva
HPV:
De unde ajunge vaccinul anti-HPV administrat în țara
noastră și cine-l produce?
Vaccinul împotriva HPV, utilizat în acest moment, previne peste
70% dintre cancerele de col uterin.
Imunitatea oferită de acesta este
asigurată pentru întreaga viață.
Din decembrie 2017, vaccinul
Gardasil, produs în Statele Unite
ale Americii, ce oferă protecție
împotriva a patru tipuri de virus HPV este disponibil absolut
gratuit pentru fetele cu vârsta de
zece ani din Republica Moldova.
Efectuat potrivit recomandărilor
medicilor, eficiența acestuia este
de peste 95%.
Când trebuie administrat
vaccinul?
Imunizarea fetelor este recomandată pentru vârsta de 9-14
ani, cu două doze de vaccin. Între
prima și a doua doză de vaccin
trebuie să fie o pauză de cel puțin
șase luni. Între vârsta de 15-26
de ani se recomandă vaccinarea
cu trei doze ale acestui vaccin –
la 0,2 și 6 luni. Vaccinul poate fi
administrat și băieților cu scopul

prevenirii infectării acestora cu
HPV.
Ce conține un vaccin
împotriva virusului
Papilloma?
Adjuvanții sunt substanțele
adăugate la vaccinuri, pentru ca
acestea să funcționeze mai bine
prin îmbunătățirea răspunsului
imun la vaccin, necesar pentru
obținerea imunității protectoare
sau scăderea numărului de doze
necesare.
Într-o doză de vaccin se conțin
aproximativ 0,00002 grame de
săruri de aluminiu, în timp ce o
singură tartină cu cașcaval conține
aluminiu cât în 10 doze de vaccin.
Pentru comparație, în primele
șase luni de viață, bebelușii primesc aproximativ 120 mg de aluminiu, dacă sunt hrăniți cu lapte
praf de soia, 40 mg, dacă sunt
hrăniți regulat cu lapte praf, 10
mg de aluminiu, dacă sunt alăptați și doar 4 mg, dacă li se administrează toate vaccinurile
recomandate.
Pe lângă aceasta, aluminiul este
prezent în apă și în aerul pe care
îl respirăm zilnic.
Având în vedere prezența aluminiului pretutindeni, întârzierea vaccinurilor nu va reduce
semnificativ expunerea copilului
la aluminiu, ci doar va crește posibilitatea de a suferi o infecție

Republica
Moldova, printre
statele cu cele mai
mari cheltuieli
pentru serviciile
medicale
Un studiu publicat de OMS și realizat
de experți din mai multe țări confirmă că
în Republica Moldova sănătatea este un
lux, iar serviciile medicale nu sunt nici pe
departe gratuite, chiar și pentru categoriile
defavorizate. Din contra, moldovenii și așa
prea săraci sunt nevoiți să plătească bani
pentru medicamente, servicii la etapa de
internare în spital și pentru servicii stomatologice.
Conform datelor analizate, Republica
Moldova este țara cu ponderea cea mai
mare de gospodării care au suportat cheltuieli catastrofale pentru sănătate – 17%,
iar diferența este izbitoare comparativ cu

severă și potențial fatală.
Vaccinul mai conține
stabilizatori. De ce un
vaccin are nevoie de ei?
Stabilizatorii sunt folosiți în
vaccinuri pentru a proteja integritatea ingredientelor active în
timpul fabricării, depozitării și
transportului. Unul dintre acestea
este polisorbatul 80.
Acest aditiv este folosit pe parcursul multor ani în calitate de
emulgator, pentru a încetini topirea înghețatei, sau în produsele
cosmetice și soluțiile de îngrijire
a dinților. O singură porție de înghețată poate conține 170.000
micrograme de polisorbat
80, pe când o doză de vaccin –
doar 50 de micrograme.
Astfel, această cantitate nu
poate cauza reacții adverse,
nici nu poate produce infertilitate, așa cum se vehiculează
uneori în spațiul on-line.
Care e rolul conservanților
în vaccin?
Conservanții sunt utilizați în

alte state.
Slovenia, Cehia, Irlanda, Maria Britanie
și Suedia își protejează cel mai bine cetățenii de plățile de buzunar. Cheltuielile catastrofale sunt acele plăți din buzunar care
depășesc 40% din capacitatea gospodăriei
de a plăti pentru îngrijirea sănătății. Capacitatea de plată este ceea ce a mai rămas
din bugetul unei gospodării după deducerea
unei sume standard, ceea ce reprezintă
costul pentru satisfacerea nevoilor de bază
(alimente, locuințe și utilități).
„Este posibil ca gospodăriile care se confruntă cu cheltuieli de sănătate catastrofale
să nu-și poată permite să răspundă nevoilor de bază, în special gospodăriile sărace
și sărăcite în continuare după plățile din
buzunar”, precizează autorii.

unele vaccinuri pentru a preveni
pătrunderea bacteriilor sau fungilor în flacoanele din care se extrag
mai multe doze. Cel mai frecvent
conservant din vaccinuri este tiomersalul (mercurul), care nu
este toxic. Acesta are o perioadă
de înjumătățire și se elimină din
organism foarte repede.
Toxic este metil mercurul,
care nu se elimină din organism și
se poate conține chiar și în pește.
Din 2002, vaccinuri ce ar conține tiomersal (mercur) nu se mai
produc. Astfel, nici vaccinul HPV
nu conține mercur.
Vaccinul anti-HPV
cauzează sterilitate la fete?
Vaccinul împotriva virusului
HPV nu cauzează sub nicio formă
sterilitate la fete. La fel, acesta nu
afectează nici fertilitatea băieților
sau a bărbaților.
De fapt, vaccinul anti-HPV,
din contra, contribuie la protecția
fertilității, prevenind leziunile
cervicale pre-canceroase și cancerul de col uterin.
Tratamentul chirurgical în

Conform aceluiași studiu, Republica
Moldova se situează pe locul trei printre
statele cu cele mai multe familii aflate în
pragul sărăciei și care sunt nevoie să suporte plăți din buzunar pentru a accesa
servicii de sănătate. Aproape 7% dintre
gospodării nu-și mai permit acoperirea
nevoilor de bază după ce au plătit pentru
servicii medicale. Este ridicată însă și rata
celor care deja nu-și mai puteau acoperi
cheltuielile de bază, dar au fost nevoiți
să plătească și pentru servicii medicale –
conform estimărilor experților, 3.5 dintre
gospodării au fost în această situație în
2016, ultimele date disponibile. Mai rău
decât Republica Moldova s-au descurcat
doar Albania și Ucraina.
Deși ar trebui prin politicile sale să protejeze cele mai vulnerabile categorii, datele
arată că tocmai cei mai săraci sunt afectați
de plățile directe din buzunar pentru servicii de sănătate.
Același studiu confirmă că în Republica
Moldova plățile din buzunar reprezintă 46%
din cheltuielile totale pentru sănătate, ceea
ce reprezintă practic încă un buget în afară
de ceea ce este statul în stare să acopere.

Vaccinul anti-HPV
influențează
comportamentul
sexual al fetelor?
Studiile, efectuate pe
marginea acestui subiect,
denotă că fetele cărora li
s-a administrat vaccinul
anti-HPV nu au un debut sexual mai timpuriu
și nu au mai mulți parteneri sexuali comparativ cu fetele
nevaccinate.
Există contraindicații
pentru vaccinul anti-HPV?
Contraindicații pentru administrarea vaccinului pot servi
reacțiile alergice la unul dintre
compușii vaccinului, sarcina, dar
și stările febrile grave.
Care sunt reacțiile
adverse în urma
administrării vaccinului?
Reacțiile raportate până acum
sunt minore. Ele apar peste câteva ore de la injectare și dispar
în scurt timp. Deci nu e niciun
pericol. Acestea pot fi clasificate în
locale și sistemice. Cele locale sunt
reprezentate de durere, umflarea
sau înroșirea zonei, în care a fost
introdus vaccinul. Cele sistemice
sunt reprezentate de cefalee, lipsa
poftei de mâncare, febră sau dureri musculare. În Moldova nu a
fost înregistrat până acum nicio
reacție adversă severă.
Sursa: ansp.md

„Plățile din buzunar pot fi reduse prin
creșterea cheltuielilor publice pentru sănătate. Există o relație puternică între
cota de plată din buzunar a cheltuielilor
curente pentru sănătate și cheltuielile publice pentru sănătate ca pondere a produsului intern brut (PIB) în toată Regiunea
Europeană”, precizează autorii studiului.
Aceasta înseamnă că în statele care alocă
pentru Sănătate mai mulți bani ca pondere
din PIB, oamenii nu suportă plăți de buzunar. Republica Moldova alocă doar 4.5
la sută din PIB, deși Organizația Mondială
a Sănătății recomandă creșterea până la
minim 9% din PIB.
„În Georgia, Kârgâzstan, Republica Moldova și Ucraina numărul de medicamente
acoperite de finanțarea publică în pachetul
de beneficii de bază este scăzut și necesită
o revizuire urgentă”, concluzionează autorii
cercetării.
Studiul a implicat analize financiare din
24 state, dintre care 18 dezvoltate, două țări
din cele cu venituri medii: Albania și Turcia,
și patru state cu venituri mici: Georgia,
Kârgâzstan, Ucraina și Republica Moldova.
După http://www.sanatateinfo.md
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Spre culmile
Olimpului
L

uptele au intrat în viața ei pe când avea
doar zece ani. De atunci chemarea unui
destin sportiv venită dintr-un viitor ce-și
caută împlinirea a devenit cu adevărat
irezistibilă. De mică s-a obișnuit să muncească,
știind din propria experiență că nimic nu ți se dă
fără efort, fără motivație. A perseverat și a reușit.
Fiind încă un copil, devine campioană europeană printre cadeți.
La 17 ani, în 2016, cucerește titlul
european la tineret, performanță
repetată în 2018, când a devenit
și campioană mondială la aceeași categorie de vârstă. Însă ca
o cunună a tuturor acestor performanțe înșiruite pe o salbă a
triumfului este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020,
obținută la Campionatul Mondial
desfășurat anul trecut în îndepărtatul Kazahstan, la Nur-Sultan.
Per total, de-a lungul carierei sale,
Anastasia a dobândit la Mondiale
și Europene un număr impresionant de 15 medalii.
...Este de-a dreptul emoționant
să vezi cum sportiva noastră, la
doar 20 de ani, iese emanând
calm și siguranță pe salteaua
de lupte. Să-i contempli prestația plină de încredere în sine și
în succesul ce-i este hărăzit de
steaua ei călăuzitoare, dar și de
munca pe care o depune zi de zi pe
altarul sportului de performanță. Or, arsenalul tehnico-tactic
variat pe care îl mânuiește cu o
dezinvoltură încântătoare – cu
adevărat derutantă pentru adversare –, rapiditatea mișcărilor
și flexibilitatea ce-i sunt caracteristice fac din ea o atletă greu
de învins chiar și pentru cea mai
redutabilă concurentă. Despre
accederea ei la Jocurile Olimpice,
dar și despre multe alte lucruri
importante în viața unui sportiv de top discutăm cu Anastasia
NICHITA, campioană mondială
și multiplă campioană europeană la lupte feminine, în diferite
categorii de vârstă, desemnată
de Comitetul Național Olimpic
și Sportiv drept cea mai bună
sportivă a anului 2019.
- Anastasia, anul trecut
te-ai învrednicit de cinci
distincții obținute la turnee internaționale de anvergură, de rang superior:
aur la Campionatul European U-23 desfășurat la
Novi Sad, bronz la Jocurile
Europene de la Minsk și la
Campionatul European de
la București printre seniori, argint la Mondialele
U-23 de la Budapesta și la
cele de tineret și juniori
de la Tallinn. Care este
secretul unei asemenea
stabilități de-a dreptul
excepționale?
- În primul rând, am un regim
de antrenamente riguros și bine
pus la punct, pe care l-am elabo-

rat împreună cu antrenorul meu,
Tudor Cîrlan, sub îndrumarea
căruia mă pregătesc de când am
devenit elevă în clasa a VI-a la Liceul-Internat Republican cu Profil
Sportiv din capitală. Ne înțelegem
din jumătate de cuvânt, dintr-o
privire. Elaborăm împreună desenul tactic pentru fiecare meci,
adaptat la specificul adversarei,
pregătindu-i o surpriză specială
(zâmbește). Însă cea mai eficientă
cale spre succes este munca asiduă, antrenamentele intensive și
dăruirea totală în timpul pregătirilor și întrecerilor.
- Ce tactică ai folosit în partida care ți-a deschis calea
spre Jocurile Olimpice de
la Tokyo 2020?
- S-a întâmplat la Mondialele desfășurate la Nur-Sultan, în
categoria olimpică de greutate,
de 60 kg, când în recalificări am
învins-o cu 8-0 pe Lussete Antes
Castillo din Ecuador, campioana
Jocurilor Panamericane. În pofida
scorului, lupta a fost extrem de
dificilă. Orice greșeală cât de mică,
în partide cu o miză atât de mare,
te poate costa scump. Aveam mari
emoții, totuși pe salteaua de luptă am reușit să le depășesc. Până
atunci nu am văzut nicio partidă
cu participarea acestei sportive.
Domnul antrenor m-a atenționat
că punctul ei forte constă în atacurile cu plonjon la picioare. Așa
că nu i-am permis să-și folosească
atuurile și am fost foarte atentă în
defensivă. Am „legat-o” în partea
superioară, în lupta corp la corp,
lucru care a cam derutat-o, fiindcă
nu a mai găsit modalitatea să pună
în aplicare procedeele pe care le
folosește de obicei.
- Care au fost primii tăi
pași în sport?
- Am început să practic luptele
în satul meu de baștină, Tătărești,
Strășeni, din pură plăcere, fără
să mă gândesc la performanță.
Oleg Furdui, primul meu antrenor, mi-a observat prestația pe
salteaua de lupte și m-a chemat
la secția din Strășeni. Nu pot să
zic că am presimțit în vreun fel
că voi deveni campioană sau că
mă voi dedica în totalitate acestei
ocupații, numită sportul de performanță...
- ...O ocupație care s-a dovedit a fi destul de riscantă,
mai ales pentru sănătate.
Știu că la competițiile internaționale echipa noastră de luptători nu este

asistată de niciun medic...
- ...Nici de medic, nici de maseur, și nici de psiholog. Antrenorul
le face pe toate. Mai rău, nu avem
în dotare măcar o trusă medicală,
cu medicamente dintre cele mai
ieftine, de strictă necesitate. Când
mergem la competiții, cumpărăm
din banii noștri câte ceva și ținem
acest „arsenal” într-o pungă sau
în vreo geantă oarecare. Iar dacă
apare vreo problemă majoră de
sănătate, îi rugăm să ne ajute pe
frații noștri de peste Prut. Așa
cum a fost cazul când am avut o
accidentare foarte grea la Europene. Atunci am evoluat cu traumă
la picior pe parcursul întregului
turneu.
N-o să uit niciodată acel calvar.
Chiar în lupta de debut am simțit
o durere ascuțită... Mai întâi s-a
auzit o pocnitură, iar piciorul mai
jos de încheietura genunchiului a
început să ducă o viață autonomă: se bălăbănea dintr-o parte
în alta. A trebuit să-l legăm atât
de strâns, că la un moment dat
s-a oprit să mai circule sângele în
el. La același turneu, după prima
traumă, veni și a doua – la celălalt genunchi. Când am ajuns la
lupta pentru locul III, practic nu
mai puteam nici merge. Deja mă
gândeam să părăsesc competiția.
Însă intervenția medicului echipei
din România m-a ajutat atunci
să-mi revin și să câștig bronzul.
E greu să concurezi de la egal
la egal cu reprezentanții altor
țări, care beneficiază de o asis-

tență la care noi nici nu am visat. De pildă, fiecare atletă din
Japonia, România, Belarus sau
Rusia are 2-3 antrenori, maseur,
medic, psiholog. De fapt, cred că
o situație atât de catastrofală ca
la noi în acest domeniu nu mai
există în nicio țară participantă la
întreceri de prim rang mondial.
De parcă am fi ai nimănui. Chiar
și sportivii din Ucraina, un stat
măcinat de război, beneficiază de
un echipament medical de ultimă
generație.
- Anastasia, ce sfat poți să
le oferi acelor tineri care
vor să-ți urmeze exemplul
și să se lanseze în sportul
de performanță?
- Să meargă cu toată hotărârea
de care sunt în stare spre scopul
propus și să nu dea înapoi în fața
dificultăților. Să nu cadă pradă
sentimentului de dezamăgire, ci,
dimpotrivă, după fiecare eșec să
caute să muncească și mai mult.
Căci de eșecuri toți au parte în
sportul mare, dat fiind nivelul de
concurență extrem de ridicat. Știu
despre ce vorbesc, deoarece a trebuit să trec prin mari încercări ca
să ajung acolo unde am ajuns. Iar
drumul spre succes, mai cu seamă cel spre culmile olimpice, nu
este deloc unul ușor, presupunând
muncă, perseverență și talent. Calități ce trebuie cultivate permanent cu multă grijă și încredere.
Interviu realizat
de Iulian Bogatu

Parcurs
magistral
pentru Moldova
Foto: Vadim Caftanat
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Selecționata de futsal a Moldovei s-a calificat în etapa a II-a
a Preliminariilor Euro 2022. Meciurile grupei H, în cadrul căreia
a evoluat reprezentativa noastră,
s-au desfășurat la Complexul
Sportiv „Futsal Arena FMF” din
comuna Ciorescu.
Mai întâi, naționala Moldovei
s-a impus fără drept de apel în
fața echipei Israelului, scor 4-1.
Apoi veni victoria, obținută în
stil magistral, în compania redutabilei reprezentative a Angliei: 3-0. Astfel, băieții noștri au
acces direct, de pe primul loc al
clasamentului, în faza următoare
a competiției, programată a se
desfășura în perioada februarie
– septembrie 2021.
De asemenea, pentru calificare în faza preliminară se vor
confrunta, în meciurile de baraj,
formațiile clasate pe locul II și
cele mai bune cinci echipe de pe
poziția a III-a. Ulterior, cele 32
de selecționate vor fi repartizate în opt grupe a câte patru, iar
partidele se vor juca în formatul
tur-retur. Câștigătoarele grupelor,
alături de șase cele mai bune formații de pe poziția a II-a și una
învingătoare în meciul de baraj,
se vor califica la turneul final al
Campionatului European ce va
avea loc în Olanda, în perioada
19 ianuarie – 6 februarie 2022.

Au fost
desemnate
semifinalistele
Campionatului
Moldovei
S-au încheiat meciurile din faza
sferturilor de finală a Campionatului Moldovei la futsal feminin,
aflat la a III-a ediție. Astfel, ziua
de duminică, 2 februarie, a fost
marcată de meciuri pe toate gusturile, cu un număr impresionant
de goluri.
Mai întâi, un spectacol fotbalistic de zile mari a oferit formația
Agarista (dublă campioană națională), surclasând fără drept de
apel concitadinele de la ȘS Anenii
Noi, scor 12-3. Într-un alt meci,
echipa Alga-PGU Tiraspol a trecut fără dificultăți deosebite de
FC Maksimum Cahul, 6-2, calificându-se astfel în semifinale.
ȘS Ciobruciu GTC a învins cu 4-1
Olimpia Bălți, Doina Ciobanu remarcându-se cu un hat-trick. De
asemenea, în semifinale a acces
formația ȘS nr. 11 Real-Succes,
impunându-se cu un sec 2-0 în
detrimentul fetelor de la FC Narta-ȘS Drăsliceni.
Semifinalele se vor desfășura
duminica viitoare, 9 februarie, la
„Futsal Arena FMF” din comuna
Ciorescu:
Real-Succes – ȘS Ciobruciu
GTC, ora 16.00.
Alga-PGU – Agarista, 17.00.
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TUTTI-FRUTTI

Afiş

Carul cu bancuri

TEATRE
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
07.02 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.
08.02 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
09.02 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
12.02 „Amorul dănțuie și feste joacă” de
W. Shakespeare, ora 18.00.
12.02 „Maria Tănase. Aș muri, moartea
nu-mi vine” de Nelly Cozaru, ora 18.30.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
07.02; 29.02 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
08.02 „Iubirea la proști” de Francis Veber,
ora 18.30.
09.02; 21.02 „O istorie foarte simplă” de
Maria Lado, ora 18.30.
13.02; 14.02, 15.02; 16.02; 19.02; 20.02
„Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri,
18.30.
22.02 „Capra cea bună, Lupul cel rău,
Iedul cel mic și cumătra caprei” de Matei
Vișniec, ora 19.00.
Teatrul Satiricus „I. L. Caragiale”
07.02 „Hoțul” de Dario Fo, ora 18.30.
08.02 „Buna dimineața, tăticule!” de Jean
Poirret, ora 18.30.
09.02 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30.
Teatrul „Luceafărul”
07.02, 16.02, 27.02 „Jocul de-a vacanța”
de Mihail Sebastian, ora 18.00.
08.02, 20.02, 28.02 „Testamentul” de
Gheorghe Urschi, ora 18.00.
09.02, 15.02, 23.02 „Tequila Boom” de
Neil, ora 18.00.
13.02, „A patra dimensiune” după Luigi
Lunari, ora 18.00.
Spectacole pentru copii
08.02 „Fata babei și Fata moșneagului”,
după Ion Creangă, ora 12.00.
09.02 „Cenușăreasa”, după Charles
Perrault, ora 12.00.

Rubrica
„Mica
publicitate”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA
de Chișinău îți oferă
posibilitatea de a
publica anunțuri de
vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes
trimise de cititorii
GAZETEI de Chișinău
și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii
lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă
informații despre
locurile vacante de
muncă, vânzarea
sau darea cu chirie a
locuințelor, a tehnicii
agricole, a mașinilor
second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi,
să cumperi sau să
închiriezi ceva, sună și
dictează anunțul tău
la telefonul taxabil al
redacției: 090010050.
Rubrica „ Mica
publicitate” va putea
fi găsită și pe pagina
online a publicației –
gazetadechisinau.md.
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Sudoku

Teatrul „Geneza Art”
08 – 09.02 „Citind pentru Auschwitz” de
John Fowles, ora 19.00.
11.02 „Mâncare pentru Monștri” de Paolo
Genovese, ora 19.00.
12.02 „Invitația la vals” de Mihail Drumeș,
ora 19.00.
13.02 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora
19.00.
Teatrul Național de Operă şi Balet
„Maria Bieșu”
09.02 „Dama de Pică”, operă în trei acte,
de P.I. Ceaikovski, ora 17.00.
16.02 „Mireasa Țarului”, operă în patru acte, de Nikolai Rimsky-Korsakov, ora
17.00.
Teatrul Republican de Păpuși
„Licurici”
09.02 „Fata babei și Fata moșneagului”
după Ion Creangă, ora 11.00.
16.02 „Planeta de rouă” de Grigore Vieru,
ora 11.00.
Teatrul Municipal de Păpuși
„Guguță”
08.02 „Comoara tâlharului” de Iulian
Filip, ora 11.00.
09.02 „O zi memorabilă” de B. Iuncher,
ora 11.00.
09.02 „Jucătorii” de N.V. Gogol, ora 19.00.
SĂLI DE CONCERT
Filarmonica Națională „Serghei
Lunchevici”
08.02 Teatrul de Umbre cu renume
mondial Teulis – Spectacolul Umbra ta,
ora 19.00.
13.02 Spectacol – Soț de vânzare, ora
19.00.
Sala cu Orgă
12.02 Seară de muzică romantică. Ion
Negură jr. și Olga Iuhno prezintă creații de
F. Schubert, R. Schumann, C.M. Weber, F.
Kuhlau, ora 18.00.

– Tăticule, ce este o ciocănitoare?
– O privighetoare după un an de la căsătorie.
La o petrecere:
– Nu ți-a fost rușine să te duci de trei
ori cu farfuria după mâncare?
– Nu, fiindcă de fiecare dată spuneam
că este pentru tine!
– Vă temeți de criza financiară?
– După 30 de ani de căsnicie, nu mă
mai tem de nimic!
Un hacker, obsedat de jocuri, moare și
ajunge în rai. Ajungând, vede scris pe ușa
biroului lui Dumnezeu: „Plecat în vacanță”. Sparge ușa, intră și încearcă să spargă
codurile laptopului lui Dumnezeu, ca să
șteargă fișierele cu păcatele sale. Este prins
și trimis în iad.
După două săptămâni, îl sună dracul pe
Dumnezeu și-i spune:
- Ia-l pe ăsta de aici că mi-a omorât toți
dracii și mă întreabă cum trece la nivelul
doi!!!
Fiul adolescent se ceartă cu părinții lui:
- M-am săturat să fiu tot timpul cu voi,
să fiu dădăcit la orice pas! Să mi se spună
ce să fac! Eu am nevoie de libertate! Aer!
Romantism! Băutură și femei! Gata! Plec!
Și să nu îndrăzniți vreunul din voi să mă
opriți!
Integrama

Fiul se îndreaptă hotărât spre ușă și
taică-său îl ajunge din urmă.
Fiul:
- Tată, ți-am zis, nu încerca să mă
oprești!
Tatăl:
- Fiule, eu nu te opresc, eu merg cu tine!!!
Merge Bulă cu maică-sa prin parc, la un
moment dat Bulă îi spune:
- Mamă, vreau să mă piș.
- Bulă, nu e frumos să vorbești așa, spune
că vrei să fluieri.
- Da, vreau foarte tare să fluier.
Îl duce mama pe Bulă într-un tufar, își
face ăsta treburile și se duc mai departe.
Noaptea, Bulă adormit se apropie de taică-său:
- Tată, eu vreau să fluier.
- Bulă, du-te și te culcă – îi spune taică-său de pe somn.
- Tată, eu vreau foarte tare să fluier.
- Bulă, mama doarme, bunica doarme,
du-te și tu și te culcă, iar mâne o să fluierăm împreună.
- Dar eu vreau foarte, foarte tare să
fluier.
Taică-său, întorcându-se pe o parte, cu
spatele la Bulă:
- Bine, fluieră-mi încet în ureche.
La psiholog:
- Ce te încurcă să fii tu însuți?
- Codul penal!
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Veronica cea șmecheră

Î

n ziua aceea Alexandra a venit acasă mai
devreme. În fața blocului văzu un tir și
doi străini care încărcau mobilă. „Cine
oare pleacă de la noi?”, se gândi, nici să
bănuiască sărmana că mobila se scotea
tocmai din locuința ei…
I-au trebuit luni bune ca să-și vină
în fire. A umblat multă vreme pe
la psihiatri, a înghițit cu pumnul
medicamente, dar durerea mută
din suflet nici azi nu i-a trecut.
Nu și-a putut ierta copiii, cei doi
băieți ai ei, care au trecut fățiș de
partea tatei. Pavel locuia cu noua
lui nevastă la Botanica, pe timpul
când era încă soțul Alexandrei, a
dosit bărbatul ceva bani, cu care
și-a cumpărat un apartament.

Lidia BOBÂNĂ
Când a pășit pragul apartamentului, i-a părut că a greșit locul
– peste tot rufe aruncate, hârtii,
obiecte vechi, pe care le puse de
o parte să le ducă la vilă, și nici
țipenie de om. „Ce se întâmplă,
Doamne, în casa mea? M-au jefuit
ziua în amiaza mare!”, la asta s-a
gândit nevasta. Firește că s-a repezit la telefon să cheme poliția,
dar nu era nici aparatul.
„Nu mă căuta, că nu mi-i
dor de tine”
Tot vârcolindu-se, a dat de o
scrisorică: „Iată că a venit timpul,
scumpă nevestică, să-ți spun că
te-am părăsit. Mi-am luat partea mea de avere, cred că n-ai
pretenții. Oricum lucrurile din
casă au fost cumpărate pe banii
mei. Ai huzurit alături de mine
timp de 30 de ani, nu ți-a păsat
de ce simt eu și ce mi-aș fi dorit
în viață. Copiii știu că am de gând
să divorțez și să-mi formez altă
familie. Nu mă căuta, că nu mi-i
dor de tine. Pavel”.
Că a rămas femeia prostită e
puțin spus. S-a tulburat rău de tot!

Divorțează de „baba”
de 52 de ani
Soțioara cea nouă era tocmai
de-o seamă cu fiul lor cel mai mic,
avea 23 de ani și era încă studentă.
S-au cunoscut la spital. Bărbatul
suferea de la un timp de inimă și
a fost internat pentru niște teste
medicale, iar Veronica era angajată temporar. Ca să mai scape de
urât, scurtau nopțile în spital vorbind de una, de alta. Au continuat
să se întâlnească și după aceea,
când a revenit Pavel la serviciu.
După ce a intrat omul în propria-i
locuință, s-a mutat și Veronica la
dânsul. Peste un timp, i-a spus
bărbatului că e gravidă.
Cum să nu divorțeze el de baba
lui de 52 de ani și să n-o ia pe asta
tânără, care era gata să-i nască și
un copil? Mai fericit ca Pavel nu
știu dacă mai era cineva în orașul
acesta. O purta pe Veronica peste
tot, îi făcea cadouri din cele mai
scumpe, până să nască a dus-o în
Grecia să se scalde în mare. Într-un cuvânt, la cei 57 de ani ai lui,
se purta Pavel ca un băiețandru

fără minte.
Între timp, Alexandra, prima
lui nevastă, s-a angajat la lucru și,
de bine, de rău, se descurca. Atât
că fiii ei n-o mai căutau. Se întâmpla ca femeia să pândească pe la
colțuri de stradă, în preajma blocurilor unde locuiau, ca să-i vadă
măcar de departe. Am întrebat-o
chiar eu de ce nu se întâlnesc, s-au
certat poate, la care femeia mi-a
spus că nu i-a primit din ziua în
care a aflat că ei țin parte tatălui.
Nevasta cea tânără
îi naște un fiu
„Să se lepede ei de mine pentru
o târfă care mi-a stricat căsnicia!”,
zicea ea. O fată are mai mult suflet, dar când ai numai băieți la
casă, socoate că ai rămas la nevoie fără sprijin!” Atâta amărăciune avea Alexandra în voce că
nu m-am îndurat s-o contrazic.
Timpul trecea – pentru unii greu
și dureros, pentru alții ca un zbor
de rândunele.
Iată că nevasta cea tânără a lui
Pavel i-a născut un fiu și bărbatul nu-și mai încăpea în piele de
bucurie. Părinții lui de la țară nu
i-au mai călcat pragul. Ori de câte
ori veneau la capitală, rămâneau
cu dormitul la Alexandra. La toate
sărbătorile familiei: nunți, cumetrii, petreceri la armată, chiar și la
Blajini, Alexandra era binevenită

și respectată ca noră în casa socrilor: „Noi pe tine te știm și, în fața
Domnului, tu ești nora noastră”.
Pavel – de rușine sau de stânjeneală – n-a încercat o dată să
le explice bătrânilor de ce și-a
părăsit nevasta. Nu putea spune
că a fost rea, că nu era gospodină sau că n-ar fi îngrijit de copii
și de dânsul. Știa prea bine că ar
fi rostit un neadevăr. Dar nici să
mărturisească că s-a îndrăgostit
la bătrânețe, tot nu s-a încumetat.
L-ar fi luat taică-său într-o serie,
de n-ar fi știut pe ce lume este. La
urma urmei, și-a zis el, cam de ce
ar trebui, la cei aproape 60 de ani
ai mei, să le dau socoteală?!
Copilul e al amantului
Între timp, copilul cel mic al
lui Pavel se îmbolnăvește rău de
tot. Medicul de la spital l-a rugat
pe el sau pe nevastă-sa să dea
sânge, pentru că ei nu aveau în
rezervele lor așa o grupă rară – a
patra cu rezus negativ. Nedumerit, Pavel îi spuse medicului că
el are grupa a doua pozitivă, iar
Veronica și ea recunoaște că are
o altă grupă sangvină… „Copilul
e înfiat?”, întrebă atunci medicul.
„Nu, răspunse Pavel, e al nostru.”
Doctorul pe loc îl invită pe
bărbat la el în birou și-i spuse pe
șleau: „Copilul acesta, stimabile,
nu e al dumitale. Roag-o pe nevas-

tă să-l aducă pe tatăl pruncului.
Situația e foarte gravă și, dacă nu-i
facem transfuzie în câteva ore, se
va înrăutăți și mai mult și îl puteți
pierde”. Să-l fi înjunghiat cineva
pe Pavel în clipa aceea și tot nu
l-ar fi durut atât de tare. Negru
de supărare era bărbatul.
A înhățat tânăra nevastă de
braț și a scos-o în curte: „Adu-l
pe tatăl adevărat al copilului, că
altfel moare, i-a șuierat el printre
dinți. Când își va reveni, stăm de
vorbă!”. A încercat atunci Veronica să spună ceva, dar bărbatul i-a
întors spatele și atâta l-a mai văzut
nevasta. Ajuns în apartamentul
lui, a adunat în două valize lucrurile Veronicăi, apoi a chemat un
meșter care i-a schimbat lăcata la
ușă și s-a pus pe așteptat.
Nu te poți bizui pe cine
trădează o dată
Veronica n-a mai tras pe acasă.
Peste două săptămâni, a venit un
tânăr să-i ia lucrurile. Acesta s-a
dovedit a fi colegul de facultate al
Veronicăi și totodată amantul ei.
Pentru că, și după ce s-a măritat,
Veronica continua să trăiască cu
flăcăul acela. Sperau tinerii că Pavel, suferind de inimă, ar putea
muri în scurt timp și ei doi l-ar
moșteni. Dar, indiferent cât ar fi
durat căsnicia asta, Veronica avea
bani destui ca să-și întrețină și
amantul.
Au trecut trei ani. Alexandra,
fire veselă și comunicativă, și-a
găsit un bărbat cu care trăiește
în concubinaj. Zice că, la 54 de
ani, nu mai are nevoie de ștampilă
în pașaport. S-a împăcat și cu fiii
săi, dar nu-i mai are la inimă ca
pe vremuri. Cine a trădat o dată,
spune femeia, a doua oară o face
cu o și mai mare ușurință.
P.S. De atunci, Pavel e mai
mult prin spitale.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Prezența Soarelui rămâne destul de activă în zodia
ta pe parcursul întregii săptămâni. În relația personală, vei avea parte de mult
romantism și tandrețe, mai
ales că știi că legătura dintre tine și partener a trecut
la alt nivel emoțional.

Vei simți o nevoie neînțeleasă de a te retrage din
mijlocul oricărei conexiuni
emoționale, din mijlocul
haosului existent la birou,
din mijlocul a tot ceea ce înseamnă social. Îți dai seama
totuși că ai nevoie de ceea
ce este în jurul tău.

Poate fi vorba de acea
stare de repaus pe care o
trăim cu toții odată cu încheierea unui capitol din
viața noastră. Și tu te simți
așa deoarece ai parte constant de schimbări decisive
în viața ta. Ritmul este unul
alert.

În viața ta nu accepți
nimic forțat. Indiferent că
ești în căutare de noi prieteni sau de parteneri de
afaceri, această săptămână îți oferă toate premisele
pentru ca acest lucru să se
întâmple.

Agitație și haos va fi peste
tot unde îți îndrepți privirea.
În aceste zile agitate, astrele
te ajută să îți menții încrederea în tot ceea ce reprezintă frumos. Pentru tine,
sistemul de valori morale
este foarte important și nu
faci concesii în acest sens.

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, dar este de asemenea și o
sursă de anxietate. Familia și
prietenii îți oferă tot sprijinul
de care ai nevoie.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Pentru zodia ta, nu există o perioadă mai bună a
anului în care să îți îndrepți
atenția către familie și propriile nevoi emoționale.
În această săptămână te
mulțumești cu șansa de a
cunoaște oameni deosebiți din punct de vedere
profesional.

Negocierile care au loc
la birou la începutul acestei
săptămâni îți oferă oportunitatea de a pune pe tablă
toate cărțile pe care le deții.
Inconvenientele care apar
când avem o atitudine delăsătoare se întorc împotriva
noastră.

Chiar dacă sunt multe acele contexte care ne
aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu trebuie să
uităm niciodată că toate
resursele se află în noi.
Facem greșeli la orice pas
și ne este greu să acceptăm
această caracteristică a naturii umane.

Nu lăsa pe nimeni să
îți umbrească fericirea!
Indiferent de ceea ce
pretinzi, sunt persoane
care au influențe negative asupra echilibrului
tău interior. Însă această
influență o pot avea doar
dacă tu le vei permite
acest lucru.

Soarele face bine cunoscuta sa vizită în casa familiei. Prezența sa va induce
o stare de armonie și calm
între toți membrii familiei,
chiar dacă firile rebele ale
unora dintre ei vor fi destul
de greu de acceptat de către
ceilalți.

Sunt contexte în care va
fi nevoie să fii mai chibzuit
și mai calculat, chiar dacă
vei simți că timpul zboară
în van. Ai dorința continuă de a cunoaște lucruri
noi. Dacă te simți nesigur
cu privire la anumiți pași,
trebuie doar să ai răbdare
cu tine.
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Luni, 10 februarie
TVR Moldova
06.00 Conexiuni
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 EUROPA 360 Studioul territorial Timisoara
14.00 Telejurnal Sport
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
20.50 Destinaţia Eurovision
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
09.45 Teleshopping
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///din
8 februarie///
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 #Creativ
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 România 9
22.00 Down the Road. Aventura///
ultima ediţie///
23.00 Istoria mafiei irlandeze
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Zigzag prin istorie Documentar
01.00 Nadine Jurnalişti: Florenţa
Dăscălescu, Florina Constantinescu
02.00 Istoria mafiei irlandeze
02.50 Profesioniştii…
03.40 M. A. I. aproape de tine///din
9 februarie///
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
04.50 Destinaţia Eurovision
05.00 Zigzag prin istorie Documentar
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
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Mic dejun cu un campion
16.00 SerialGlasul inimii
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: Operaţiunea Corned
- Beef
22.00 Documentar: Secrete de
război
00.10 Film: Căsătorie cu repetiţie
02.10 Documentar: Secrete de
război
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 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 Abraziv
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!
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 fiul meu
15.35 F/d
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film Ce - şi doresc femeile?
Minimax
06.00 Masha şi ursul (6)
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 O aventură americană: Aventură în Vest (6)
09.50 Masha şi ursul (6)
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
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 (6)
13.25 Barbie în Spărgătorul de
nuci (6)
14.50 Masha şi ursul (6)
15.00 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie (6)
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City (6)
18.00 Spirit Cu sufletul liber (6)
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
(6)
20.00 Masha şi ursul (6)
20.30 Barbie: Prinţesa perlelor (6)
21.50 Masha şi ursul (6)
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli (6)
23.30 Bibi Blocksberg (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg (6)
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 Nume de cod: Spionul de
noiembrie
23.00 Pe bune?!
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Cod rosu la Londra
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV InterNațional
06.00 Stirile Pro TV
10.30 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Stirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
22.45 Triplusec
23.30 Stirile Pro TV
00.00 Teleshopping

PROGRAME TV
00.30 La Maruta
02.00 Stirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Stirile Pro TV
04.30 Inima de tigan
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 Х/ф Глубокое синее море
10.55 Teleshopping
11.10 Битва виноделов
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Париж подождет
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Сити-Айленд
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Сити-Айленд
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Падение Лондона
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Виолет и Дейзи
01.00 Stirile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Stiri
03.15 Cutia neagra
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Drive it
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 trădării
15.00 Serial Tanar si nelinistit
16.00 Serial Dragoste de contrabanda
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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
03.15 Serial Juraminte incalcate
03.45 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica trădării
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Film: Atentatul
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 615
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. 35
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
149
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 36
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
152
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 616
21.00 Film: TRECĂTOAREA DIAVOLULUI
23.00 Film: MOTOCICLISTUL
01.00 Cei 7 ani de masă
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV

05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
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 Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica
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, 11 februarie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
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 Sport
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
20.50 Destinaţia Eurovision
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
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
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

Vineri / 7 februarie / 2020
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 România 9
22.10 Film: Glasul sângelui
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine Jurnalişti: Florenţa
Dăscălescu, Florina Constantinescu
02.00 Film: Glasul sângelui
03.40 Pro Patria///din 9 februarie///
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
04.50 Destinaţia Eurovision
05.00 Conexiuni pe harta timpului
05.25 Cooltura
06.00 România 9

17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City (6)
18.00 Spirit Cu sufletul liber (6)
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
(6)
20.00 Masha şi ursul (6)
20.30 Barbie şi uşa secretă
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli (6)
23.30 Bibi Blocksberg (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Lassie
02.00 Bibi Blocksberg (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Lassie
05.00 Bibi Blocksberg (6)

TVR 2

ProTV

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii

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
22.00 Film 24 de ore de viata
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Nume de cod: Spionul de
noiembrie
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Reţeaua de idoli
16.00 SerialGlasul inimii
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 filme
22.00 Documentar: Secrete de
război
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.55 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 F/d
10.15 Musafirul
11.45 F/d
12.10 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 fiul meu
15.40 Poezii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
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 fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film: Afaceri neterminate
Minimax
06.00 Masha şi ursul (6)
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Masha şi ursul (6)
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
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 (6)
13.25 O aventură americană: Aventură în Vest (6)
14.50 Masha şi ursul (6)
15.00 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie (6)
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)

ProTV InterNațional
06.00 Stirile Pro TV
10.30 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Stirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
22.45 Triplusec
23.45 Stirile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 La Maruta
02.15 Stirile Pro TV
03.15 Numai iubirea
04.15 Stirile Pro TV
04.45 Inima de tigan
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
10.10 Х/ф Виолет и Дейзи
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Падение Лондона
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Легенда
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Легенда
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф В пути
21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Х/ф Парклэнд
01.00 Stirile TV8
01.40 Cutia neagra
02.50 Stiri
03.15 Politiсa
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Check in

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău

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 Muzica trădării, ep. 70
15.00 Serial Tanar si nelinistit
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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 Lacrimi de iubire
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Muzica trădării
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 616
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. 36
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
150
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 37
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
153
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 617
21.00 Film: COLIERUL DE TURCOAZE
23.00 Film: TRECĂTOAREA DIAVOLULUI
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

20.00 Stiri
20.30 Импровизация
21.30 Шоу Студия союз
22.30 Новости
23.00 Дом 2. Город любви
23.55 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
04.00 Открытый микрофон
Miercuri, 12 februarie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
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 Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Destine ca-n filme
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
20.50 Destinaţia Eurovision
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
09.45 Teleshopping
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
16.45 Fan/Fun urban
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi

Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
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 Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica
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

21

18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor, Etapa 18
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Caii din Marele Război
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 1989 -Decembrie roşu
02.00 Replay
02.50 Discover Romania
03.00 Exclusiv în România
03.40 Constructorii de visuri
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
04.50 Destinaţia Eurovision
05.00 Conexiuni pe harta timpului
Documentar, ep. 2: Febra aurului
05.25 Fan/Fun urban
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Destine ca-n filme
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca Întoarcerea
lui Ringo 92’
22.00 Documentar: Secrete de
război
00.10 Film: Operaţiunea Corned
- Beef
02.50 Regatul sălbatic
03.15 Sport
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea

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
10.30 Portretul savantului
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 fiul meu
16.30 Russkii mir
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 fiul meu
22.35 Ştirile (rus.)
Minimax
06.00 Masha şi ursul (6)
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Ozzy - Marea Evadare
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
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 (6)
13.25 Barbie: Prinţesa perlelor (6)
14.40 Masha şi ursul (6)
15.00 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie (6)
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City (6)
18.00 Spirit Cu sufletul liber (6)
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
(6)
20.00 Masha şi ursul (6)
20.30 O aventură americană: Aventură în Vest (6)
21.50 Masha şi ursul (6)
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli (6)
23.30 Bibi Blocksberg (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Lassie
01.30 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Bibi Blocksberg (6)
02.30 Wendy (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Lassie
04.30 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Bibi Blocksberg (6)
05.30 Wendy (6)
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 Imperiul leilor
23.00 Pe bune?!
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film 24 de ore de viata
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV InterNațional
06.00 Stirile Pro TV
10.30 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Stirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
22.45 Triplusec

23.30 Stirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Maruta
02.00 Stirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Stirile Pro TV
04.30 Inima de tigan
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 Mafia. 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
10.10 Х/ф Парклэнд
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф В пути
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Возвращение в
Брайдсхед
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Возвращение в
Брайдсхед
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Матрица времени
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Талли
01.00 Stirile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Stiri
03.15 Cutia neagra
04.30 Ждем в гости
05.00 Новости
05.30 Arts 21
Pro 2
05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Tanar si nelinistit
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 trădării
15.00 Serial Pretul dragostei
16.00 Serial Tanar si nelinistit
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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 Lacrimi de iubire
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Muzica trădării
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 617
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. 37
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
151
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 38
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
154
20.00 Film: AIR AMERICA
22.15 Film: LUPTA CU DEMONII
00.15 Film: COLIERUL DE TURCOAZE
02.15 Albumul Naţional
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04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
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 Ивановы-Ивановы
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica
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 Большой завтрак
14.00 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, 13 februarie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Drumuri aproape
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
01.30 Parlamentul României
14.00 Telejurnal Sport
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
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 Romania 9
21.50 Câştigă România!
23.30 A doua Romanie
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
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show

11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
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
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 România 9
22.00 Momente, schiţe de I. L.
Caragiale
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Vreau să fiu sănătos!
02.50 Aventura urbană
03.40 Levintza
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
04.50 Destinaţia Eurovision
05.00 Conexiuni pe harta timpului
05.25 Europa mea
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 TelejurnalSport 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
17.00 Handbal masculinLiga Zimbriloretapa 18
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Tărâmul fericirii
22.00 DocumentarSecrete de război
00.10 Telecinemateca Întoarcerea
lui Ringo 92’
02.00 Documentar: Secrete de
război
02.50 Regatul sălbatic
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
06.55 Imnul Românie
Moldova 1
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 F/d
10.45 Butonul roşu
11.45 F/d
12.10 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Cântec, dor şi omenie
15.50 Erudit cafe
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.35 F/d
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.45 Magia naiului
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Masha şi ursul (6)
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 My Little Pony: Equestria
Girls - Rainbow Rocks (6)
09.50 Masha şi ursul (6)
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
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 (6)
13.25 Barbie şi uşa secretă
14.50 Masha şi ursul (6)
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15.00 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie (6)
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City (6)
18.00 Spirit Cu sufletul liber (6)
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
(6)
20.00 Masha şi ursul (6)
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul (6)
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli (6)
23.30 Bibi Blocksberg (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy (6)
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
23.00 Film O lupta personala
00.50 Stirile Pro TV
01.30 Film Vanatoarea de spioni
03.30 La Maruta
04.30 Vorbeste lumea
ProTV InterNațional
06.00 Stirile Pro TV
10.30 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Stirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
22.45 Triplusec
23.45 Stirile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 La Maruta
02.15 Stirile Pro TV
03.15 Numai iubirea
04.15 Stirile Pro TV
04.45 Inima de tigan
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 Mafia. 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
10.10 Х/ф Талли
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Матрица времени
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Праздник любви

21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Х/ф Компенсация
01.00 Stirile TV8
01.40 Cutia neagra
02.50 Stiri
03.15 Politiсa
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today
Pro 2
05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Tanar si nelinistit
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 trădării
15.00 Serial Pretul dragostei
16.00 Serial Tanar si nelinistit
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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 Lacrimi de iubire
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Muzica trădării
Național
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. 38
15.45 Vouă
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 39
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
155
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 618
21.00 Film: PIEDONE LA HONG
KONG
23.30 Film: AIR AMERICA
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
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu

18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
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 Ивановы-Ивановы
20.30 Команда б
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica
TNT
06.00 Zigzag show
06.30 Stiri

PROGRAME TV
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 Год культуры. Фильм о
сериале
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, 14 februarie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Regatul sălbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul României
14.00 Telejurnal Sport
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
20.50 Destinaţia Eurovision
21.00 Pe urmele istoriei
21.30 Dăruieşte, Românie!
23.00 Film: Măcalarul
00.45 Discover Romania
01.00 Cântec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover Romania
03.00 Film: Măcalarul
04.50 Discover Romania
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
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 Opre Roma
15.50 EURO polis Festivalul Etnovember, Brasov-2019
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
20.50 Destinaţia Eurovision
21.10 Film: Din prea multă dragoste
23.00 Banii tăi
23.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Caii din Marele Război
02.00 Nadine
02.50 Dispăruţi fără urmă
03.40 Izolaţi în România
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
04.50 Destinaţia Eurovision
05.00 Izolaţi în România
05.25 Lumea azi
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp Best of
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 TelejurnalSport 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
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 filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.35 Tezaur
06.50 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 Chişinău: ieri şi azi
10.10 F/d
10.15 Ştiinţă şi inovaţii
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.10 Poezii
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Eroi printre oameni
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
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
Minimax
06.00 Masha şi ursul (6)
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Barbie (tm) in Pantofii Roz de
Balerina (6)
09.50 Masha şi ursul (6)
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
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 (6)
13.25 Pettson şi Findus
14.50 Masha şi ursul (6)
15.00 LEGO Friends: Fetele în
Misiune (6)
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie (6)
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City (6)
18.00 Spirit Cu sufletul liber (6)
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
(6)
20.00 Masha şi ursul (6)
20.30 Ozzy - Marea Evadare
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli (6)
23.30 Bibi Blocksberg (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy (6)
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 La La Land
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV InterNațional
06.00 Stirile Pro TV
10.30 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
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14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Stirile Pro TV
20.30 RomГўnii au talent
23.15 Ce spun romanii
00.00 Teleshopping
00.30 La Maruta
02.00 Stirile Pro TV
03.00 RomГўnii au talent
05.45 Superspeed
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 Mafia. 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
10.10 Х/ф Компенсация
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Праздник любви
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Братья Систерс
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Братья Систерс
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Миддлтон

21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Будь что будет
01.00 Stirile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Stiri
03.15 Cutia neagra
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Global 3000
Pro 2
05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Tanar si nelinistit
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 trădării
15.00 Serial Pretul dragostei
16.00 Serial Tanar si nelinistit
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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 Lacrimi de iubire
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica trădării
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 618
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. 39
15.45 Vouă
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 153
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 40
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
156
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 619
21.00 Film: ŞAPTE ASASINI
23.15 Film: LUPTA CU DEMONII
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 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Модный приговор
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Поле Чудес
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
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
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 Нам надо серьезно
поговорить
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, 15 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
12.30 Portret Octavian Cotescu
13.00 Documentar: Parjolirea Lumii
13.55 Discover Romania
14.00 Telejurnal Meteo
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Drag de România mea!
17.00 Down the Road. Aventura.
Editia 3
17.50 Discover Romania
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover Romania
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Moştenirea clandestină, ep. 1
21.50 Discover Romania
22.00 Documentar: Parjolirea Lumii
23.00 Film: Concurs
00.45 Discover Romania
01.00 Down the Road. Aventura.
Editia3/8
01.50 Discover Romania
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02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Discover Romania
03.00 Film: Concurs
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 fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 România veritabilă
12.00 Replay
13.00 Down the Road. Aventura
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.20 Momente, schiţe de I. L.
Caragiale
17.10 Festivalul Ioan Macrea. Partea
a-IV-a///din 9 februarie///
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 1989 -Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina sez. 1
22.50 Profesioniştii…
23.50 #Creativ
00.25 Teleenciclopedia
01.25 Dosarele extratereştrilor
01.45 Serial: Ecaterina sez. 1
02.30 România veritabilă
02.55 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 Teleshopping
08.00 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit sez. 3 editie 3
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.30 Cap Compas Fereastra spre
ocean
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: Rapsodie în roz
21.50 Discover Romania
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.30 MotorVlog
01.10 Film: Tărâmul fericirii
04.40 Serial: Fiica oceanului
05.30 Telejurnal
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
08.30 Transmisiune în direct
10.00 Desene animate Chibi Maruko
Chan
10.55 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
12.30 Fii tânăr!
13.00 Miezul zilei
15.45 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
17.45 La noi în sat
18.30 Viaţa mea
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 In memoriam. Vladimir
Curbet-Testamentar
22.40 Ştirile (rus.)
22.55 Zapovednik
23.10 Ştiri Externe
23.35 Concert în Europa
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 (6)
08.30 Barbie (tm) şi Surorile ei în
Povestea unui Ponei (6)
09.50 Barbie Dreamtopia: Festivalul
distracţiei (6)
10.40 Barbie Dreamtopia (6)
11.40 Barbie DreamHouse Adventures (6)
12.10 Curiosul George
13.10 Ozzy - Marea Evadare
14.45 Barbie (tm) in Pantofii Roz de
Balerina (6)
16.00 Holly Hobbie
17.00 Vafă, câinele minune
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18.00 Unde-i Waldo?
19.00 Curiosul George
19.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)
20.30 Poveste cu dinozauri (6)
21.50 Masha şi ursul (6)
22.00 Holly Hobbie
23.00 Maggie şi Bianca în lumea
modei (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy (6)
ProTV
06.00 Stirile Pro TV Chişinău

07.00 Stirile Pro TV
08.45 O seara perfecta
10.00 Teleshopping
10.15 Film Duminica, la Tiﬀany
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 Razboinicul Vanator si
Craiasa Zapezii
22.45 Film Danseaza cu mine
01.00 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Duminica, la Tiﬀany
04.40 Film Razboinicul Vanator si
Craiasa Zapezii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun romanii
07.00 Stirile Pro TV
10.00 La Maruta
11.30 Acasa la romani
12.45 Teleshopping
13.00 Stirile Pro TV
13.05 ApropoTV
14.00 Lectii de viata
15.00 Arena bucatarilor
15.30 RomГўnii au talent
18.00 I like IT
18.30 Superspeed
19.00 Stirile Pro TV
20.00 Arena bucatarilor
20.30 Pe bune?!
21.30 Inima de tigan
22.45 Acasa la romani
00.00 Teleshopping
00.30 Lectii de viata
01.15 I like IT
01.45 Superspeed
02.15 Stirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Inima de tigan
05.00 Acasa la romani
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 filmelor
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 filmelor
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Stirile TV8
08.00 Америка. Большое
путешествие
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Х/ф Няньки
11.45 Teleshopping
12.00 Reporter de garda
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Зачем мы женимся
снова?
16.00 Пятое время года
16.30 Internetu graieste
18.00 Битва виноделов
19.00 Х/ф Страховщик
21.00 Итоги
21.30 Х/ф Окупация
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 Tanar si nelinistit
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 trădării
15.00 Serial Pretul dragostei
16.00 Serial Tanar si nelinistit
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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 Lacrimi de iubire
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
154
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 325
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
13.45 Film: DETECTIV CU GREUTATE: UCIGAŞUL DIN MIAMI
16.00 Film: PIEDONE LA HONG
KONG
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
157
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
05.30 Baronii
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 Т/с Дежурный врач 3
19.00 Поле Чудес
20.00 The doctors
21.00 Roata norocului
22.00 Т/с Центральная больница
03.30 Vorbe bune cu Lilu
STS Mega
06.00 М/с Три кота
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 М/с Царевны
14.00 Шоу Уральских пельменей
17.00 Loteria Naționala
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
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 Где логика?
12.00 Импровизация
13.00 Однажды в России
14.00 Комеди клаб
19.00 Zigzag show
19.30 Комеди клаб
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, 16 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
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
22.55 Discover Romania
23.00 Film: Filantropica
00.50 Discover Romania
01.00 Ora regelui
01.50 Discover Romania
02.00 Conexiuni
03.00 Film: Filantropica
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 Concert Sympho Pops
17.15 Trei decenii de război Documentar
18.15 Aventura urbană
19.05 Exclusiv în România
19.55 MomentArt
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.10 Festivalul Ioan Macrea
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Trei decenii de război Documentar
01.55 Tezaur folcloric
02.50 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.45 Universul credinţei
05.25 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
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 filme
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Ion: blestemul pământului

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: Ion: blestemul iubirii
00.00 Reţeaua de idoli
01.00 Memorialul Durerii
05.30 Telejurnal
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 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Discuţii
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 F/d
15.00 Ion Enache. Concert
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
18.50 F/d
19.00 Mesager
20.10 Serial Robinson Crusoe
21.00 Ştirile
21.15 Concert Ian Raiburg
23.20 Ştirile (rus.)
23.35 Zapovednik
23.50 Spectacol Edit Piaf - femeia
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care a iubit

TV8

Minimax

06.00 Итоги
06.25 Internetu graieste
07.40 Х/ф Норм и несокрушимые
09.05 Check in
09.30 Х/ф На другом конце
провода
11.10 Битва виноделов
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Муз/ф Трамбо
16.20 Punct şi de la capăt
17.05 Х/ф Американец
19.00 Х/ф Жених напрокат
21.00 Неделя
21.30 Х/ф Выстрел в пустоту
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

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 (6)
08.30 Barbie Dreamtopia: Festivalul
distracţiei (6)
09.20 Barbie (tm) şi Surorile ei în
Povestea unui Ponei (6)
10.40 Barbie Dreamtopia (6)
11.40 Barbie DreamHouse Adventures (6)
12.10 Curiosul George
13.10 My Little Pony: Equestria
Girls - Rainbow Rocks (6)
14.30 Masha şi ursul (6)
14.40 Thomas şi prietenii tăi:
Călătorie dincolo de Sodor
16.00 Holly Hobbie
17.00 Vafă, câinele minune
18.00 Unde-i Waldo?
19.00 Curiosul George
19.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului (6)
20.30 Barbie (tm) in Pantofii Roz de
Balerina (6)
21.50 Masha şi ursul (6)
22.00 Holly Hobbie
23.00 Poveşti cu legume: În casă
23.30 Domnul Peabody şi Sherman
Show (6)
00.00 Masha şi ursul (6)
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy (6)
03.00 Masha şi ursul (6)
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy (6)
ProTV
06.00 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Stirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Film Cavalerii mesei rotunde
12.45 Teleshopping
13.00 Gusturile se discuta
14.15 Teleshopping
14.30 Film Gospodar fara pereche
16.30 Film Imperiul leilor
18.00 Romania, te iubesc!
19.00 Stirile Pro TV
20.00 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
21.00 Film Doctor Strange
23.45 Film Culoarea mortii
00.30 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.10 Las Fierbinti
03.10 Film Cavalerii mesei rotunde
05.01 Film Doctor Strange
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun romanii
07.00 Stirile Pro TV
10.00 RomГўnii au talent
12.30 Teleshopping
12.45 Arena bucatarilor
13.10 I like IT
13.30 Doamne de poveste
14.25 Stirile Pro TV
14.30 Ce se intampla, doctore?
15.00 ApropoTV
15.45 Ce spun romanii
16.30 Lectii de viata
18.00 Romania, te iubesc!
19.00 Stirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinti
21.30 Inima de tigan
22.45 Acasa la romani
23.30 ApropoTV
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se intampla, doctore?
01.15 Romania, te iubesc!
02.00 Stirile Pro TV
03.00 Las Fierbinti
03.45 Inima de tigan
05.00 Acasa la romani
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

Pro 2
05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial Tanar si nelinistit
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 trădării
15.00 Serial Pretul dragostei
16.00 Serial Tanar si nelinistit
17.00 Serial Juraminte incalcate
18.00 Serial Muzica trădării
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 Lacrimi de iubire
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Pretul dragostei
05.00 Serial Muzica trădării
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
155
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: DETECTIV CU GREUTATE: UCIGAŞUL DIN MIAMI
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.
158
20.00 Film: AI INIMA MEA
23.30 Film: ŞAPTE ASASINI
01.45 Opriţi timpul
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Модный приговор
00.00 Т/с Дворняжка Ляля
STS Mega
06.00 М/с Три кота
07.30 Т/с Руссо туристо
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
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 Толя-робот
20.00 Соседи
20.30 Х/ф Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел
22.00 Stand up
23.00 Дом 2. Город любви
23.55 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
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„Artista, omul, legenda”,
carte-document

L

a finele
anului
trecut, la
Editura Corint,
a apărut cartea
lui Stejărel Olaru
„Maria Tănase.
Artista, omul, legenda”. Semnat de
un expert în istoria
serviciilor speciale,
volumul se sprijină
pe documente arhivate și coroborate
atent și reprezintă
o incursiune documentată în viața
uneia dintre cele
mai mari artiste pe
care le-a avut România, în contextul
perioadei interbelice, al boemei,
într-o oarecare
măsură, dar și al
schimbării tragice
de regim. De aceea,
criticii o consideră
deja unul dintre
evenimentele editoriale ale anului.
Dacă până la urmă
din triada titlului ales de Stejărel
Olaru, omul rămâne strivit și umilit între artist și legendă, în schimb
cea mai tulburătoare și pilduitoare
pagină din viața Mariei Tănase
rămâne Testamentul ei.
„Las, ca cea mai aprigă dorin-

ță a mea, ca ritualul înmormântării mele să nu formeze obiectul
vreunei vulgare acțiuni, ci să fie
sobru.(...)
După moarte, corpul nescăldat, ci numai șters cu alcool, să fie
la dispoziția medicilor, dacă vor

considera a se folosi
de el la autopsie. (...)
Una din cele două
cămăși albe de mătase naturală pe care
le am în dulap să fie
pusă pe sub rochia de
pichet alb ce se găsește la spital, și care se
botonează în spate. Pe
cap să-mi pună colțarul de pichet alb, iar
în picioare, ciorapi
albi, scurți.(...)
Nu vreau mascaradă și panoramă. (...)
Să nu vină la slujba
religioasă niciun popă
afară de preotul și părintele Băjenaru Vasile
din suburbia Cărămidarii de Jos, raion Nicolae Bălcescu, căruia
îi sărut mâinile pentru
ultima dată că, atunci
când mamei și tatălui
meu le era greu, s-a
oferit să-mi fie tată și
mamă. (...)
Dacă se va putea
și nu va fi greu, aș
vrea ca pe un drum
secetos și dornic de
apă să se facă o fântână și, în
loc de acele parastase pe care
le interzic, din când în când să
fie ajutat câte un student și o
studentă cu plata cantinei sau
a posibilităților de masă, și să
nu fie nimeni trist”.
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Observatorii despre Festivalul
de la Mizil și prezența la el a
epigramiștilor Diviza și Balici
Mizilul, urbea asta pură,
E plin din nou de băutură
Și, ca să mai distrugă răul,
S-a înfrățit cu Chișinăul.

Gheorghe BÂLICI

Audiența galei
BAFTA, în scădere

Cel mai bun actor în rol
principal – Joaquin Phoenix (‘’Joker’’)

Publicul care a urmărit la televizor a 73-a ediție a premiilor
British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a scăzut,
în ciuda unei liste generoase cu
vedete care au participat la gala
de duminică seară, relatează Press
Association.
Ceremonia din acest an a atras
trei milioane de telespectatori pe
BBC One, în scădere cu o jumătate
de milion față de anul trecut.

La gală au participat vedete de
primă clasă, precum Renee Zellweger, John Boyega, Florence
Pugh, Robert De Niro, Scarlett
Johansson, Naomie Harris şi Margot Robbie.
Însă ceremonia găzduită de
Graham Norton a avut o audiență medie de 3 milioane şi un vârf
de 3,5 milioane de telespectatori
Anul trecut, gala BAFTA a atras
în medie 3,5 milioane de telespectatori şi un vârf de 4,1 milioane.
Găzduită de Joanna Lumley,
ediția din 2019 a avut o cotă de
audiență de 20,7%, față de 18,6%
înregistrată la ediția din acest
an, care s-a confruntat cu critici
pentru lipsa diversității în rândul
nominalizărilor.
Ducele şi ducesa de Cambridge
au fost de asemenea prezenți la
ceremonia din acest an, dominată de lungmetrajul ‚’1917’’, în
regia lui Sam Mendes. Povestea
de supraviețuire plasată în timpul
Primului Război Mondial a obținut şapte trofee, inclusiv pentru
„cel mai bun film’’ şi „cel mai bun
regizor’’, informează agerpres.ro.

Pamela Anderson și soțul ei se despart după nici
două săptămâni de mariaj
Pamela Anderson s-a despărțit de soțul
ei la mai puțin de două săptămâni după ce
cuplul şi-a unit destinele, informează luni
Press Association.
Fostul star din „Baywatch”, în prezent în
vârstă de 52 de ani, se căsătorise cu magnatul Jon Peters, de 74 de ani, luna trecută,
acesta fiind al cincilea mariaj pentru vedeta
blondă. Ceremonia a fost una privată şi s-a
desfășurat în Malibu.
Actrița a declarat pentru „The Hollywood

Reporter” că ea şi soțul său au decis să ia o
pauză. „Am fi foarte recunoscători pentru
sprijinul vostru, în condițiile în care ne-am
separat pentru a reevalua ceea ce ne dorim
de la viață şi unul de la celălalt”, a precizat ea.
„Viața este o călătorie, iar iubirea este
un proces. Cu acest adevăr universal în
mint e, am decis să renunțăm să mergem
mai departe cu obținerea certificatului
de căsătorie (...). Vă mulțumim pentru
respectarea confidențialității noastre”, a
adăugat ea.
O sursă a declarat publicației că perechea

nu depusese încă documentele legale pentru obținerea unui certificat de
căsătorie în urma ceremoniei din 20 ianuarie.
Anterior, Anderson a
fost căsătorită cu rockerul
Tommy Lee între 1995 şi
1998, cu muzicianul Kid
Rock între 2006 şi 2007, şi cu jucătorul
de poker Rick Salomon de două ori.
Peters este producătorul de film din spatele peliculelor „Flashdance” şi „A Star Is Born”.

Cei doi au avut o aventură în urmă cu
30 de ani după ce s-au întâlnit la reședința
Playboy din Los Angeles.
Agerpres
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