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DIASPORA
Echipă de muncitori români, inclusiv basarabeni, la un atelier mecanic din Stockholm, Suedia

„Acum 25 de ani, împreună cu trei prieteni suedezi și alți trei din România, am decis să înregistrăm o societate culturală suedezo-basarabeană.
În doi ani, societatea număra aproape 170 de membri, astfel încât am
decis să facem ceva mai mult, lansând un proiect cultural pentru promovarea Moldovei în Suedia. Proiect numit atunci Intermedium, care
mai târziu a și dat numele societății noastre”, scria în primul număr
al GAZETEI de Chișinău Andrei Cepraga, un mare prieten al ziarului
nostru. Săptămâna aceasta, GAZETA a ajuns în Suedia și în Norvegia.

Gazeta a ajuns
în Suedia!
2

2

Harta lumii

Liberali de
sacrificiu
Adrian CIUBOTARU

După succesul moțiunii
de cenzură de săptămâna
trecută, Președintele
Klaus Iohannis a
desemnat același
candidat la funcția de
prim-ministru: Ludovic
Orban.
Membrii cabinetului proaspăt demis se regăsesc, fără
excepții, pe lista propusă de
liderul PNL Parlamentului
României. Comisiile de specialitate se vor întruni pe 17-19
februarie, votul Camerelor
fiind programat pentru
24 februarie.
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La inițiativa Societății Militare Ruse, în 1911,
se ridica o statuie în satul Dragosloveni, com.
Dumbrăveni, pe terasa superioară dreaptă a
râului Râmna, acolo unde în 1789 Al. Suvorov
câștiga două victorii împotriva turcilor, la
Focșani și Râmnicul Sărat. Cu acea ocazie țarina
Ecaterina a II-a îi acordase titlul onorific „conte
de Râmnic”.

17/02/2020

Războiul
monumentelor

„Nu vreau să
dispară satul meu”

Pe un soclu de granit roșu din Finlanda, Al. Suvorov
călare, cu bicornul în mână, striga în inscripție: „Să
ne ajute Dumnezeu, vitejilor! Ura!”. Inaugurarea de
pomină a fost la 1913, iar peste trei ani, în timpul
Primului Război Mondial, aliații ruși au demontat
statuia ecvestră și au remontat-o la Odesa.

ngela Străjescu, originară din Pocșești, Orhei, a
trăit toată viața la oraș, dar întotdeauna a iubit satul
și oamenii de la sat. Acum șase ani, fiind șomeră,
a deschis o fermă de vaci la Pocșești, unde trăiesc
vreo 40 de oameni. A început de la zece vaci de rasa Holstein,
azi are 90. Lipsa brațelor de muncă și iresponsabilitatea
oamenilor o fac să muncească din zori și până-n noapte.
Aflați despre femeia care din tehnolog în industria ușoară s-a
transformat într-un fermier și veterinar cu experiență.
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GAZETA a ajuns în
Suedia și în Norvegia!
„Acum 25 de ani,
împreună cu trei
prieteni suedezi și alți
trei din România, am
decis să înregistrăm
o societate culturală
suedezo-basarabeană.
În doi ani, societatea
număra aproape 170
de membri, astfel încât
am decis să facem ceva
mai mult, lansând un
proiect cultural pentru
promovarea Moldovei
în Suedia. Proiect numit
atunci Intermedium, care
mai târziu a și dat numele
societății noastre”,
scria în primul număr
al GAZETEI de Chișinău
Andrei Cepraga, un mare
prieten al ziarului nostru.
Săptămâna aceasta,
GAZETA a ajuns în Suedia
și în Norvegia.

Internauții recomandă
GAZETA de Chișinău

Echipă de muncitori români, inclusiv basarabeni, la un atelier mecanic din Stockholm, Suedia

Pavel Dumbrăveanu: „E un act de mare curaj să începi editarea unui săptămânal pe suport de hârtie în condițiile când publicațiile editate până nu demult au rămas doar în variantă electronică.”
George Simion: „Cunosc echipa redacțională și vă recomand
cu căldură această publicație”.

Cadrele lui Mardari

Muncitorii români, inclusiv români basarabeni, de pe șantierul din Jessheim, oraș situat la 50 km de Oslo, capitala Norvegiei. Aceștia
montează confecții metalice la „Solör Bioenergi” care este un producător de bio energie electrică, termică și de carburanți din vegetație
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Cine-i mai serv față
de Kremlin?
D
eclarațiile liderului separatist de la
Tiraspol, conform cărora negocierile
privind conflictul transnistrean
degradează și că președintele Republicii
Moldova nu și-ar îndeplini promisiunile față de
Rusia, demonstrează concurența dintre Vadim
Krasnoselski și Igor Dodon. Cei doi lideri,
susținuți de Federația Rusă, încearcă să se
poziționeze cât mai bine pe lângă Moscova

Natalia MUNTEANU
De această părere este analistul
politic Anatol Țăranu, care a menționat pentru GAZETA de Chișinău că, de fapt, Vadim Krasnoselski nu-și dorește soluționarea
conflictului transnistrean.
„Declarațiile caracterizează
concurența dintre Igor Dodon
și Vadim Krasnoselski pentru
favorurile Moscovei. Ei de fapt
încearcă să se poziționeze cât mai
bine pe lângă Moscova, deoarece
de acolo primesc susținerea materială și politică. Ei se privesc
unul pe altul ca pe niște concurenți pentru favorurile Moscovei.
Krasnoselski nu are niciun interes de soluționare a conflictului
transnistrean. Întotdeauna vor fi
concurenți și nu ne putem aștepta
la o înțelegere între ei”, consideră
Anatol Țăranu.
Krasnoselski,
nemulțumit de
declarațiile lui Dodon
Șeful administrației ilegale din
stânga Nistrului l-a criticat pe
Igor Dodon care a spus că există
progrese în reglementarea transnistreană. „Eu l-aș sfătui pe Igor
Dodon să se gândească la altceva,
la promisiunile pe care le-a făcut
Federației Ruse. Este vorba de instituirea limbii ruse ca limbă de
comunicare interetnică, revenirea
pe piața mass-media a televiziunilor ruse, crearea școlilor cu predare în limba rusă pe teritoriul
statului vecin (n.r. – Republica

Moldova), fiindcă aproape toate
au fost închise. Socialiștii au venit
la putere, dar unde-s promisiunile? Unde?”, a declarat Vadim
Krasnoselski în mass-media din
regiunea transnistreană, informează Radio Chișinău.
Contactat de GAZETA de Chișinău, pentru a afla pârghiile
legislative prin care președintele Republicii Moldova ar putea
face schimbări în domeniul istorico-lingvistic, expertul în drept
constituțional Nicolae Osmochescu spune că Igor Dodon nu poate face nimic din ceea ce invocă
Vadim Krasnoselski.
Să fim atenți la semnalele
pe care le auzim
„Nu. Asta doar Parlamentul
poate face, prin modificarea legilor și a Constituției Republicii
Moldova. Prin decret, președintele Dodon nu poate face nimic
din ceea ce invocă Krasnoselski.
Asta e de competența exclusivă
a Parlamentului, Guvernului și
a ministerelor de specialitate”,
precizează Nicolae Osmochescu,
ex-judecător la Curtea Constituțională a Moldovei.
Pe de altă parte, istoricul Anatol Petrenco afirmă că, de fapt,
Igor Dodon ar putea face schimbările promise – impunându-se
prin oamenii pe care-i are în instituțiile de resort din RM. „Formal, nu poate, dar el se impune
prin oamenii pe care-i are acolo”,
explică Anatol Petrenco. Istoricul
menționează că dacă basarabenii
acceptă limba rusă ca limbă de
comunicare interetnică, odată cu
aceasta „vin simbolurile, vine propaganda și mentalitatea rusă. Vine
determinarea cetățenilor noștri
să voteze așa cum ne dictează.
Încet, încet, ne transformăm într-o gubernie rusească”, notează
Petrenco.
„Ce spune Krasnoselski nu ar

Moțiune
simplă
împotriva
lui Ciocoi
Deputații Platformei Demnitate și Adevăr au depus o moțiune simplă împotriva
ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi, pe

Igor Dodon și Vadim Krasnoselski Foto: president.gospmr.org

trebui să ne deranjeze foarte tare.
Ar trebui să ne deranjeze aceste
promisiuni tâmpite ale lui Dodon. Krosnoselski n-ar fi spus
dacă Dodon nu ar fi declarat că
vrea ca limba rusă să fie limbă
de comunicare interetnică. Acest
lucru l-a declarat și la Consiliul
Europei. Republica Moldova este
stat independent și suveran. În
Constituția noastră, denumirea
limbii este scrisă greșit. Curtea
Constituțională a demonstrat
acest lucru. Limba statului Republica Moldova este româna.
Fiecare cetățean este obligat să
cunoască limba română. Rușii
care nu vor să vorbească limba
română – e treaba lor, dar ei nu
ne pot obliga să vorbim în limba
rusă”, declară istoricul.
„Tiraspolul
reglementează doar
problemele care-l
interesează”
La rândul său, Ion Leahu,
ex-membru al Comisiei Unificate
de Control, susține că „de fiecare
dată când Chișinăul manifestă o
modestă verticalitate – urmează
reacția previzibilă a Tiraspolului
în forma declarației lui Krasnoselski”. „Nu-i nimic absolut nou.
De când sunt ei, atâta timp cât
le mergi în întâmpinare și îndeplinești tot ce doresc, ei spun că
suntem cooperanți. Dacă prezinți
și alte puncte de vedere, declară
că suntem necooperanți, îi inducem în eroare. Suntem incapabili
să purtăm tratative”, spune Ion
Leahu.

care îl acuză de declarații iresponsabile
despre războiul de pe Nistru din 1992.
Moțiunea este susținută și de fracțiunea
Partidului Acțiune și Solidaritate. Moțiunea a fost preluată de Direcția juridică a
Parlamentului, care urmează să informeze
dacă a fost pregătită cu respectarea tuturor
normelor, informează TV8.
Deputații au argumentat că, în ultimii
ani, politica externă a Republicii Moldova
a fost afectată grav de factorul politic, iar
șeful statului și-a încălcat deseori atribuțiile
și și-a permis să dea indicații ce vizează

Totodată, întrebat ce fel de negocieri așteaptă Tiraspolul de la
Chișinău, Ion Leahu menționează
că scopul autorităților neconstituționale este consolidarea statului (n.
r. – regiunea transnistreană) independent și suveran. „Ei au un singur
scop: să-și realizeze toate aspirațiile
care le-ar permite să-și consolideze
statul suveran și independent. Politica pornită pe timpul democraților,
tactica pașilor mici, a fost o politică
absolut în favoarea lor (n. r. – a Tiraspolului). Apostilarea diplomelor
și circulația transportului implicat în
comerțul internațional sunt pași uriași pentru regiunea transnistreană,
în fortificarea statului lor suveran și
independent”, explică Leahu.
Vadim Krasnoselski este nemulțumit că în școlile din Republica Moldova se studiază „Istoria
Românilor”. „Atenție, nu Istoria
României, dar Istoria Românilor.
Limba română, simbolurile românești. Statul merge în direcția celor
a căror istorie o învață. Totul este
foarte simplu, nu trebuie să trăim cu
iluzii. Dacă în Republica Moldova ar
fi studiată Istoria Federației Ruse,
ar fi vorbit limba rusă, ar fi fost totul
clar, dar timp de 30 de ani este studiată Istoria Românilor, se vorbește
limba română. Ordinul privind calea
Basarabiei vine din România”, spune liderul de la Tiraspol.
Liderul separatist a declarat că
regiunea transnistreană nu trebuie văzută ca o ancoră care ar opri
Unirea Basarabiei cu România,
deoarece generația actuală crește „având vectorul îndreptat spre
România”. Krasnoselski spune că
regiunea transnistreană nu mai

politica externă, acțiuni care duc la izolarea
Republicii Moldova pe plan internațional.
„Politica externă este utilizată ca instrument ideologizat și a ajuns la cheremul
unor interese străine”, se spune în moțiune.
Referindu-se la declarațiile lui Ciocoi
care a spus că armata rusă ar fi intervenit
în Războiul de pe Nistru „pentru a opri vărsările de sânge”, deputații le-au catalogat
ca fiind în contradicție cu istoria.
Veteranii Războiului de pe Nistru au
cerut anterior demisia ministrului Aureliu

poate schimba ceva, deoarece așa
ar fi educată societatea din dreapta
Nistrului prin predarea „Istoriei
Românilor” și a limbii române.
Pe 7 februarie 2020, Igor Dodon a spus că 300 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene
– ceea ce ar reprezenta aproape
întreaga sa populație – dețin buletine de identitate ale Republicii
Moldova.
Igor Dodon a afirmat că între
cele două maluri ale Nistrului
există deja un nivel avansat de
integrate economică – întreprinderile din regiune beneficiază de
aceleași preferințe comerciale
europene de care se bucură toți
agenții economici din R. Moldova, iar circa 70% din exporturile
regiunii sunt asimilate de malul
drept al Nistrului și țările Uniunii
Europene.
Soția lui Vadim
Krasnoselski ar avea
cetățenie română
Svetlana Krasnoselskaia, soția
liderului separatist de la Tiraspol,
Vadim Krasnoselski, ar deține
cetățenia României, susține Vlad
Bilețchi, președintele Asociației
„UNIREA-ODIP”. După ce Vlad
Bilețchi a făcut publică această informație, deputatul Lilian
Carp a trimis o solicitare oficială
Guvernului României, prin care
cere retragerea cetățeniei Svetlanei Krasnoselskaia. În același
timp, liderul „UNIREA-ODIP”
a expediat o scrisoare pe adresa Autorității Naționale pentru
Cetățenie.

Ciocoi, pentru declarațiile „iresponsabile
și ticăloase” pe care le-a făcut.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, a declarat
că armata rusă a intervenit în războiul
de pe Nistru pentru a opri vărsările de
sânge. Afirmația a stârnit reacții aprinse
în societate, mai multe partide condamnând poziția ministrului. Aureliu Ciocoi
a spus ulterior că a fost înțeles greșit, că
declarațiile sale au fost interpretate eronat
de presă.

tv8.md
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Orașul Ao Nang, provincia Krabi, sursa: Irina Caliman

Coronavirusul, între
panică și adevăr

Î

n timp ce unele titluri de presă creează
panică pe rețelele sociale, instituțiile
de stat de la Chișinău afirmă că
monitorizează situația privind focarul
de pneumonie virală (coronavirus) care
a izbucnit în Wuhan (China). Agenția
Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) ne dă
asigurări că nu avem motive să ne panicăm și că
„moldovenii, reveniți recent din China, nu se află
în carantină”.

Ana SÂRBU
Între timp, sute de moldoveni
se află pe teritoriul Chinei. Aceștia
sunt monitorizați atât de autoritățile chineze, cât și de reprezentanții Ambasadei R. Moldova
la Beijing.
Centrul european pentru
Controlul Bolilor a anunțat că,
începând cu 31 decembrie 2019
și până pe 12 februarie 2020, coronavirusul s-a răspândit în 25 de
țări. Au fost confirmate 45 179 de
cazuri cu infecția coronavirusului
de tip nou, dintre care 1115 cazuri
s-au soldat cu deces. Experții Organizației Mondiale a Sănătății
(OMS) au declarat situația actuală
drept o Urgență internațională de
sănătate publică.
Carantină în R. Moldova?
Zilele trecute, presa de la Chișinău era plină de titluri de știri despre plasarea în carantină a unui
copil din Strășeni, întors recent
din China. Pentru GAZETA de
Chișinău, șeful Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică, Nicolae
Furtună, a declarat că băiatul nu
prezintă simptome de coronavirus
și se află în evidența medicului de
familie din Strășeni.

Furtună a precizat că băiatul
nu a fost plasat în carantină. „În
R. Moldova nu a fost impus regim
de carantină de mai mulți ani. Nici
copilul despre care a scris presa
nu se află în carantină. Știți ce
înseamnă carantină? Când ești
izolat 14 zile, nu ai dreptul să ieși
din casă și la ușă stă paza”, a precizat șeful ANSP.
Totodată, Nicolae Furtună susține că reprezentanții ANSP monitorizează atât situația din țară,
cât și de peste hotare. „Dacă vom
afla informații importante pentru
cetățenii moldoveni, vom anunța
imediat, așa cum am făcut-o până
acum. Dacă vom înregistra vreun
caz confirmat în R. Moldova, neapărat vom spune. În joc este viața
oamenilor”, a adăugat Furtună.
Ce se întâmplă cu
moldovenii din China?
În prezent, în Republica Populară Chineză se află 300 de cetățeni ai Republicii Moldova. „Din
numărul total, 134 sunt persoane
care își fac studiile în instituțiile
de învățământ, 115 cu domiciliul
stabilit în această țară, ceilalți
având ședere temporară. Cetățeni moldoveni infectați cu noul
virus pe teritoriul chinez nu au
fost înregistrați”, se menționează
în comunicatul oficial publicat
de Ministerul Afacerilor Externe.
Misiunea diplomatică de la
Beijing a fost contactată de doi
cetățeni ai Republicii Moldova,
care erau blocați pe teritoriul orașului Wuhan, după ce autoritățile
chineze au restricționat accesul în
această regiune. După mai multe

discuții, Ambasada RM a reușit să
obțină permisiunea de a îi evacua
pe cei doi moldoveni din orașul
aflat în carantină.
Un cetățean moldovean a fost
evacuat cu un avion charter francez
spre orașul Istres din Franța. „La
aterizare, moldoveanul împreună
cu ceilalți pasageri ai aeronavei
au fost plasați în carantină pentru
15 zile. La încheierea perioadei de
carantină, cetățeanul Republicii
Moldova va putea părăsi Franța
pentru a-și continua drumul către
țară, dacă nu va prezenta simptome ale infecției. Cel de-al doilea cetățean moldovean blocat în Wuhan
a fost evacuat în SUA și se află în
carantină. Starea lor de sănătate
este bună”, precizează Ministerul
Afacerilor Externe.
Turiștii moldoveni
din Thailanda
în perioada epidemiei
Și în Japonia, unde au fost înregistrate 28 de cazuri de coronavirus, au fost identificați cetățeni
moldoveni aflați în zonele cu risc.
„Doi moldoveni se află la bordul
vasului de croazieră „Diamond
Princess”, care a fost plasat, pe 5
februarie, în carantină pentru o
perioadă de 14 zile.
Cetățenii noștri au informat Misiunea noastră Diplomatică că ei
cooperează cu autoritățile japoneze
și efectuează teste medicale zilnice.
În momentul de față, aceștia nu
manifestă simptome ale virusului,
iar starea generală de sănătate este
bună. Ambasada Republicii Moldova la Tokyo menține legătura
permanentă cu cei doi moldoveni”,
anunță ministerul.
Organizația Mondială a Sănătății a precizat într-un comunicat
oficial că „nu recomandă autorităților să impună restricții de transport internațional al pasagerilor și
mărfurilor”. Astfel că, mai mulți
turiști din întreaga lume au decis
să nu-și amâne vacanțele planificate în Thailanda, acolo unde au
fost confirmate 33 de cazuri cu
persoane infectate.
Printre turiștii care au ales să

se odihnească pe plajele thailandeze, în această iarnă, se numără
și moldoveanca Irina Caliman.
Tânăra din R. Moldova călătorește
împreună cu mai mulți moldoveni
și spune că înainte de a zbura în
Thailanda, s-a ciocnit cu o serie de
măsuri de siguranță în România.
„La aeroportul din București, când
zburam spre Thailanda, ne-au întrebat dacă avem măști, pastile
de răceală și dezinfectant pentru
mâini”, a precizat tânăra.
Irina spune că în anumite zone
au fost impuse măsuri de securitate. „În locurile aglomerate,
așa cum sunt piețele și centrele
comerciale, toți oamenii poartă
măști. În locurile publice sunt tot
felul de dispozitive pentru dezinfectarea mâinilor. Mai mult, în
porturi și gări sunt echipaje de
medici, care verifică oamenii.
Spre exemplu, fiecare este testat
cu un aparat special și li se măsoară temperatura. În magazine,
și nu doar, vânzătorii poartă măști. În general, nu există panică.
Lumea este relaxată”, a precizat
Irina pentru GAZETA de Chișinău.
O săptămână în urmă, un alt
grup de moldoveni s-a întors dintr-o vacanță în Thailanda. Elena
este o tânără din Chișinău care
a călătorit cu acest grup câteva
săptămâni. Moldoveanca spune
că, la întoarcere, când a aterizat
la Chișinău, nu au existat anumite
verificări la frontieră. „În avion,
când am aterizat la Moscova, a
venit o doamnă cu un aparat și
îi verifica pe toți direct în avion,
ca să vadă dacă nu este radiație.
Dar la Chișinău, nimeni nu s-a
apropiat cu vreun aparat sau să
ne întrebe ceva”, a precizat Elena.
Coronavirus în Europa
În mai multe țări europene au
fost înregistrate, zilele acestea,
mai multe cazuri cu infecții de coronavirus. Cele mai multe cazuri
au fost confirmate în Germania
(16), Franța (11) și Marea Britanie (8). Autoritățile britanice au
declarat că monitorizează fiecare
caz în parte și îndeamnă locuitorii

să păstreze calmul. O tânără din R.
Moldova, care locuiește în apropiere de capitala britanică, spune că
unii locuitori nu prea manifestă
interes și nu se informează despre
coronavirus.
„Nu aș zice că este panică în
privința virusului. Aici a fost recent furtună și mai mulți discută
despre asta, urmează altă furtună
săptămâna viitoare. Mulți sunt
preocupați anume de această problemă. O parte dintre tineri nu
prea urmăresc știrile și nici n-au
idee ce este cu virusul acesta”, a
precizat Anastasia.
Recomandările
Organizației Mondiale
a Sănătății
În țările europene care nu sunt
afectate de virusul pneumoniei
virale, autoritățile nu impun anumite măsuri de securitate în zonele turistice. Moldoveanca Doina
Babcinschi, care se află într-o
vacanță în Malta, susține că nu
s-a ciocnit cu măsuri speciale de
protecție în zonele publice. „Înainte de a pleca în călătorie, am
intrat pentru informații pe site-ul
Organizației Mondiale a Sănătății.
Nu erau indicate măsuri speciale
pentru călătorii, în afară de păstrarea igienei în timpul călătoriei.
Nici în aeroportul din București,
nici în cel din Malta nu existau
cerințe speciale pentru călătorii
din alte țări și nici nu cred că ar
putea apărea”, a precizat Doina.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă tuturor
țărilor să asigure capacități pentru
supravegherea activă, depistarea
precoce, izolarea și managementul
cazurilor, prevenirea răspândirii
în continuare a infecției cu Coronavirusul de tip nou. OMS recomandă oamenilor să evite contactul strâns cu persoanele care
suferă de infecții respiratorii acute
și cu animalele de la fermele unde
s-au înregistrat cazuri de boală,
să-și spele frecvent mâinile și să
se adreseze la medic în cazul apariției simptomelor clinice (febră,
tuse, dificultăți la respirație).
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„Nu vreau să dispară
satul meu”
Satul
Pocșești
este o
localitate
din raionul
Orhei

A

ngela Străjescu, originară din
Pocșești, Orhei, a trăit toată viața la
oraș, dar întotdeauna a iubit satul
și oamenii de la sat. Acum șase ani,
fiind șomeră, a deschis o fermă de
vaci la Pocșești, unde trăiesc vreo
40 de oameni. A început de la zece vaci de rasa
Holstein, azi are 90. Lipsa brațelor de muncă și
iresponsabilitatea oamenilor o fac să muncească
din zori și până-n noapte. Aflați din GAZETA de
Chișinău, despre femeia care din tehnolog în
industria ușoară s-a transformat într-un fermier
și veterinar cu experiență.

Victoria POPA
Duminică, 9 februarie, ora
11.00, trecem prin localitatea
Teleșeu, raionul Orhei, ca să
ajungem la Pocșești, sat care intră în comuna Donici. Nu-i niciun
indicator cu denumirea satului.
La ieșirea din Teleșeu, pe drumul
central, o femeie tânără cu doi copii de vârstă preșcolară ne spune
că mergem corect spre Pocșești.
Nu am mai avut pe cine întreba unde-i ferma de vaci de la
Pocșești, care, potrivit secretarei
Consiliului local Donici, Iulia Guzun, e condusă de o femeie și fiul
ei, pentru că pe drumul de câmp
nu era nici țipenie de om, iar la
marginea satului am zărit o clădire
care semăna a fermă.
La intrarea pe teritoriul întreprinderii, o întâlnim pe Angela
Străjescu, stăpâna fermei de vite.
Intrăm în vorbă.
„Am vrut să dau viață
satului”
O întreb ce a făcut-o pe ea,
femeie de la oraș, să deschidă o
fermă de vaci la sat. Zâmbește.
„Acum șase ani, nefiind angajată
și fără nicio ocupație, am decis să
deschid o fermă mică de vaci în
satul de baștină. Am vrut să dau
viață satului care m-a născut. Am
cumpărat zece vaci, pe care le-am
adus din Germania. Am construit
încăperea, care mai apoi s-a dovedit a fi construită greșit. Când am
decis să mărim numărul de vite,
am ridicat din nou grajdul. Am
ajuns și la 100 de vaci, dar acum
avem 90, pentru că încăperea nu
ne permite mai mult”, își amintește Angela Străjescu.
„Munca la o fermă de vaci e grea
și necesită mult timp. Cine știe cum
se muncește în acest domeniu mă
înțelege. Vacile de rasa Holstein
sunt aduse din Germania. Tot de
acolo și materialul pentru însămânțarea artificială”, spune ea.

Recunoaște cu franchețe că,
după ce a trecut prin atâta greu,
dacă ar fi s-o ia de la început, n-ar
mai vrea.
„Suntem în situația când
nu avem de ales. Trebuie să ne
descurcăm. Am luat credite care
trebuie întoarse. Fiul e mai mult
cu actele, iar eu cu munca. Am
vrut tare să revin în sat, la casa părintească, deși localitatea dispare
de pe harta Moldovei. Și nu numai
acest sat. Sunt multe care se țin
doar pe suflarea câtorva oameni”,
mărturisește ea cu tristețe.
Uitându-se în jur, cu mâna
streașină, din cauza soarelui puternic, îmi spune că localitatea are
o bună poziție geografică.
Programul „Drumuri bune”
n-a ajuns și la Pocșești
„Aici e liniște, Codrii Moldovei,
aer curat, dacă vezi o mașină pe zi,
e foarte bine. E bine de trăit. Pe
cine cunosc tot îi îndemn
să vină, să construiască
câte-o vilă (zâmbește).
Nu vreau să dispară satul
meu. Acum am deschis biserica. Pocșeștiul este un
sat foarte vechi. Sunt vreo
45 de case, dar locuibile
pot fi vreo 15. Locuitorii de
la Pocșești sunt de vârsta
mea, trecuți de 50 de ani.
Acum a venit de la oraș o
familie tânără cu trei copii mici, acolo stăteau în
gazdă și nu se descurcau.
Încerc să-i ajut și eu. La
Crăciun le-am făcut un pachet. Mă bucur că au venit
în satul nostru”, îmi spune
sincer ea.
Femeia zice că la Pocșești ajungi trecând prin
satul Donici, care este la
o distanță de vreo cinci
km, unde se află primăria
satului, sau prin Teleșeu,
unde lumea merge la Oficiul poștal, Centrul medical, care e la o
distanță de un kilometru. Dar e
drum de câmp. Când plouă, nu
mai răzbați. Oricum lumea circulă
pentru că are nevoie să meargă la
instituțiile publice.
De la ea mai aflu că atunci când
au fost la putere democrații le-au
promis oamenilor că vor construi
un kilometru de drum, care leagă
Pocșeștiul de Teleșeu. Și lumea a

situată la o distanță
de 20 km de Orhei și
la 30 km de Chișinău.
Localitatea este în
administrarea s. Donici
(1.765 de locuitori), din
care face parte și satul
Camencea. Conform
recensământului din
anul 2004, populația
era de 100 de locuitori.

crezut că vor construi democrații
drumurile promise, „dar nu s-au
ținut de cuvânt. Și pe timp nefavorabil, cei de la Pocșești înconjoară,
fac cinci km de drum ca să ajungă
la instituțiile de utilitate publică”.
Mergem mai la vale, la intrarea
în fermă, unde se văd vitele mari
cornute. Îmi spune că doar o parte
din cele 90 de capete pe care le
are acum în fermă sunt mulgătoare, altele junci, numite de ea
„tineret”, unele sunt gestante. Și
mai are și vițelușe mici.
Intrăm în grajd, observ vițelușele. Pentru ea toate vacile au
nume: Steluța, Lucica, Sonia...
Aflu că o vacă Holstein dă zilnic

de la 40 la 50 de litri de lapte. La
început, laptele era livrat zilnic la
o fabrică de lactate pentru cinci
lei litrul, pe când o vacă mănâncă
nutreț de peste 100 de lei pe zi.
„Munceam în zadar”, își amintește ea.
Laptele fără miros
al vacilor Holstein
Ca să se descurce, au decis des-

chiderea unor puncte de comercializare a laptelui proaspăt și a unei
minifabrici de producere a produselor lactate de calitate bio. Astfel,
laptele strâns, circa 1000 de litri
zilnic, este dus acolo. „Laptele de
la ferma noastră nu este de ajuns
pentru producerea lactatelor, de
aceea, mai cumpărăm”.
Angela Străjescu îmi amintește că ea și angajații săi sunt cei
care au vărsat laptele proaspăt
muls de la vaci în fața Primăriei
Chișinău, deoarece fostul primar
autodesemnat, Ruslan Codreanu,
nu le dădea voie să comercializeze laptele proaspăt la ghișee.
Fermiera ne convinge că laptele
corespunde tuturor normativelor
și vitele sunt sănătoase. „E foarte
bun laptele. N-are niciun miros.
Săptămâna trecută au fost angajații de la ANSA pentru a preleva
analize de la vite și de la laptele
acestora. Asta e bine”.
Angela Străjescu este trează
în fiecare zi la ora 3.00. „Uneori
seara cad sleită de puteri. Fac zeci
de kilometri în jurul fermei. Merg
și cu mașina cu diferite treburi.
Merg acasă, la casa părintească,
pe care o îngrijesc, acolo am păsări, câini”.
La fermă i-ar trebui patru oameni zilnic ca să se descurce cu
munca. Dar are trei. Au fost zile
când lucra doar ea și un muncitor.
Deși are studii de tehnolog în
industria ușoară, acum e medic
veterinar pentru ferma sa. A studiat totul despre îngrijirea animalelor. Însămânțează artificial vacile,
le administrează medicamente
atunci când e nevoie.
La deschiderea fermei n-a
primit ajutor de la stat. A primit
subvenții de la stat când a decis
să mărească numărul de capete.
„Pentru vitele cumpărate neau întors 60% din suma totală.
La fel am primit subvenții atunci
când am achiziționat aparatajul
din sala de muls, cel de răcire.
Deoarece la început mulgeam cu
un aparat. Era greu. Acum nimeni
nu are contact direct cu laptele.

Acesta se duce direct de la vacă
prin țevi în încăperile amenajate.”
Laptele proaspăt, natural de la
ferma Angelei Străjescu se duce
zilnic la vânzare în ghișee, magazine deschise de către familia ei,
„Biomilk”.
Fermiera îmi spune că mereu
este nevoie de brațe de muncă. Din
cele care sunt nu vor să muncească. „Poți să le plătești dublu, oricum trebuie să-i urmărești, să le
dai de lucru. Aș vrea să am lucrători care să fie mai responsabili.”
În satele vecine țin vaci
doar câteva gospodării
Pe lângă fermă mai deține și
terenuri agricole proprii, unele
le arendează, ca să asigure hrana
vitelor. Oricum nutrețul adunat de
pe pământul lor nu ajunge pentru
hrănirea vitelor. Cumpără și de la
alți fermieri.
Se uită în zare. Soarele o face
să pună mâna streașină la ochi.
„Anul acesta este uscat. Lipsa
ploilor ne poate cauza mari probleme”.
Îmi spune că în satele vecine
țin vaci doar câteva gospodării.
Locuitori de la Camencea, Teleșeu, Donici vin la ferma Angelei
Străjescu și cumpără lapte. Femeia se bucură că este înconjurată
de oameni buni.
Contactată de GAZETA de Chișinău, secretara Consiliului local
Donici, Iulia Guzun, ne-a spus că
la Pocșești sunt 100 de oameni cu
viză de domiciliu, dar în realitate
trăiesc vreo 40. Printre ei sunt și
patru copii de vârstă școlară, pe
care dimineața îi ia autobuzul și-i
duce la Gimnaziul din Camencea,
iar la prânz îi duce înapoi.
La Pocșești ajunge săptămânal
magazinul ambulant al lui Șor.
Lumea stă la rând ca să cumpere
produse de calitate proastă, mai
ieftine cu 50 de bani, observă Iulia
Guzun. „Lumea, sărmana lume...”
În discuție, funcționara relevă
lipsa asistentelor medicale la Centrul de Sănătate Donici. De aceea,
locuitorii satelor Pocșești, Teleșeu, Camencea și Donici, numărul
cărora trece de 3000 de locuitori,
merg la medicul de familie de la
Teleșeu. Pacienții sunt primiți la
medicul de familie, Natalia Petrache, doar în baza programărilor.
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Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, intenționează să apropie
Republica Moldova de Uniunea Europeană cu banii Kremlinului

Buda lui Ciocoi
T
oaletele constituie, după ministrul
de Externe, Aureliu Ciocoi, piatra
unghiulară a integrării europene a
Republicii Moldova. Cu toalete curate și
drumuri construite pe bani de la ruși, priceputul
diplomat, după cum se obișnuiește să se
vorbească despre el, vrea să apropie Republica
Moldova de Uniunea Europeană. Pentru el,
reforma justiției, combaterea corupției și
consolidarea instituțiilor democratice nu au cum
să ducă la edificarea unei clase de mijloc și, prin
urmare, la integrarea în Uniunea Europeană.

Ilie GULCA
Aureliu Ciocoi și-a explicat, într-un sfârșit, ezitarea să vorbească
despre intenția R. Moldova de a
depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. După ce a șovăit
preț de vreo patru luni, oficialul a
postulat, în cadrul unui interviu
pentru „Radio Europa Liberă”, că
Republicii Moldova nu îi ajung
toalete publice curate, toalete și
drumuri.
Diplomatul tehnocrat conferă
toaletelor moldovenești o importanță unghiulară pentru destinul
politic al Republicii Moldova.
„Știți cum se apreciază nivelul
de dezvoltare al unei națiuni?”,
și-a întrebat el interlocutoarea,
dându-și aerul unui mare cunoscător al lumii civilizate. „După
calitatea drumurilor și după curățenia veceurilor publice. Spuneți-mi, unul dintre aceste două
criterii... Măcar unul, noi îl îndeplinim?”, a protestat el.
Ciocoi nu a suflat o vorbă
despre lupta cu corupția, despre
identificarea și deferirea justiției
celor implicați în furtul miliardului, condiții pe care reprezentanții
diplomatici la Chișinău ai statele
membre UE le repetă de ani buni.
„Păi atâta timp cât n-o să avem
drumuri bune și veceuri publice
curate, atâta timp nu poate fi vorba despre depunerea cererii de
aderare la Uniunea Europeană”,
a adăugat el sentențios.
Considerațiile lui Ciocoi
versus Eurostat
„Ciocoi zboară низко”, a comentat expertul Transparency
International Moldova, Veaceslav
Negruța, declarațiile „hazardate”
ale ministrului. Fostul ministru al
Finanțelor afirmă că anume asistența financiară și standardele
impuse de legislația comunitără
au făcut posibilă dezvoltarea statelor care au aderat cel puțin în
ultimii zece ani la Uniunea Europeană – România, Bulgaria și
Țările Baltice.

„Din păcate, avem o puzderie
de miniștri și funcționari care nu
au viziune despre viitorul Republicii Moldova și se concentrează pe lucruri utilitare. Un guvern
serios trebuie să se îngrijească
de statul de drept, de justiție, de
drepturile omului. Elementele utilitare vin cu timpul, după aderarea
la UE.”
Se știe că toaletele în curte
nu au împiedicat unele state să
depună cerere și chiar să adere
la Uniunea Europeană. Conform
datelor Eurostat, organismul care
se ocupă de statistica Comisiei
Europene, în unele state membre
ale UE a fost înregistrat în 2018
un număr important de case cu
veceuri în curte.
De pildă, o persoană din patru în România nu are toaletă în
casă, ceea ce reprezenta 27,7%.
Precizăm că aceste date au fost
înregistrate la unsprezece ani
de la aderarea statului vecin la
Uniunea Europeană. Vecinul R.
Moldova din dreapta Prutului
era urmat de Bulgaria (15,3%),
Lituania (10,6%), Letonia (9,9%)
și Estonia (5,3%).

în Republica Moldova. Dacă observăm balanța comerțului exterior, principalele venituri vin din
Uniunea Europeană.”
De asemenea, observatorul a
dat în vileag faptul că Ciocoi, de
fapt, „ambalează” altfel mesajul
bine cunoscut al politicienilor filoruși că locul Moldovei nu ar fi
în UE, ci în Uniunea Eurasiatică,
căreia i-am aparține organic.
Trebuie relevat că Rusia a mai
vrut să ajute cu bani Ucraina în
2013, înainte de război. Moscova
fost dispusă să acorde Kievului un
credit de 20 de miliarde de dolari,
din care au fost vărsate doar trei.
Acordarea acestui împrumut avea
drept obiectiv ținerea Ucrainei
cât mai departe de Uniunea Europeană.

rația Rusă?! Am mai spus o dată.
200 și ceva de mii de tone de mere
moldovenești au fost exportate
anul trecut în Federația Rusă.
Spre comparație, pe piața Uniunii Europene noi am reușit să
exportăm o mie.”
Ministrul a avut aceeași apreciere pentru investițiile pe care le
fac Uniunea Europeană și SUA în
infrastructura Republicii Moldova.
„Când eram ambasador în Republica Federală Germania, eram
responsabil și pentru Regatul Danemarcei. Danezii mi-au spus un
lucru extraordinar. Mi-au spus,
oameni buni, nu vă orientați la
investiții ale marilor companii în
Republica Moldova. Ele nu aduc
niciodată plusvaloare în bugetul
țării.”

DOSAR Ciocoiul vechi
Aureliu Ciocoi este absolvent
al Facultății de Jurnalistică a
Universității de Stat din Moldova. A ajuns la Ministerul Afacerilor Externe după ce a fost șef
la Secția Analize Economice și
Prognoze a cotidianului Parlamentului Republicii Moldova,
„Sfatul Țării”.
În 1998–2001, a fost șeful Secției Consiliul Europei a Direcției
Generale Integrare Europeană a
Ministerului Afacerilor Externe.
În aceeași perioadă, face niște
cursuri pentru tineri diplomați
în țările Europei Centrale și Estice
la Ministerul Afacerilor Externe
al Germaniei.
A început să lucreze la Amba-

Vrea să ne apropiem de UE,
cu bani de la ruși
Mai mult, Ciocoi și Dodon au
pus la cale o strategie cu totul
inedită, o strategie care nu i-a
ieșit până acum nimănui. Ministrul tehnocrat al lui Dodon
își propune să apropie Republica
Moldova de UE, atenție!, cu bani
de la ruși.
„Ce înseamnă pentru noi asta?
Aceleași 200 de milioane de dolari pe care intenționăm să le
contractăm din Federația Rusă
să le investim în drumuri bune”,
a insistat el inflexibil, lăsând veceurile „indispensabile” cursului
european în grija umililor cetățeni: „Și, cu Doamne ajută!, poate
moldoveanul va ajunge la înțelegerea că trebuie să mai și curețe
veceurile pe care le folosește”.
Vorbind despre veceuri, în
opinia comentatorului politic
Ion Tăbârță, ministrul Ciocoi nu
face altceva decât să distorsioneze
realitățile.
„Nimeni nu ar refuza bani din
Federația Rusă dacă ar veni în
condiții transparente, în condiții clare. Dar Federația Rusă nu
a investit deocamdată nimic nici
măcar în Transnistria, nu tocmai

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, Aureliu Ciocoi

„Problema nu este de fapt în
toalete, ci în reformele pe care
trebuie să le facem. Narativul
domnului Ciocoi, de altminteri
ca și al altor antieuropeni, este că
Republica Moldova nu are nicio
perspectivă europeană, că nimeni
nu ne așteaptă acolo.”
Merele contează, și nu
investițiile
Întrebat ce a obținut Republica
Moldova după relansarea dialogului cu Kremlinul, ministrul a pocnit-o cu merele vândute în Rusia,
prin intermediari și comisioane
care ajung la aderenți ai socialiștilor sau chiar la persoane din
anturajul lui Dodon.
„Știți câte mii de tone de mere
am exportat anul trecut în Fede-

Deși consideră importantă reforma justiției, ministrul Ciocoi
nu crede în capacitatea acesteia
să aibă mari rezultate în Moldova.
„Fraților, nu poate fi vorba
despre reforma justiției eficientă atâta timp cât noi nu am creat
în Republica Moldova condițiile
pentru a crește o clasă de mijloc
serioasă, mare. Pentru că doar
o clasă de mijloc puternică este
capabilă să lupte pentru propriile
drepturi și să determine sistemul
judiciar să își exercite la modul
corespunzător atribuțiile.”
Postulatul despre toalete al lui
Ciocoi vine după declarația de
săptămâna trecută că Federația
Rusă a oprit „vărsarea de sânge”
pe Nistru în 1992, ofensând memoria eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova.

sada Republicii Moldova în Germania în 2001 ca șef al Oficiului
din Bonn, până în 2004, când
revine la Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene.
Între 2007 și 2009, a fost consilier
al Ambasadei Republicii Moldova
în Germania.
După căderea regimului Voronin, între 2010 și 2015, a fost
numit ambasador al Republicii
Moldova în Germania și în Regatul Danemarcei. Între 2015 și
2017, a fost ambasador al Republicii Moldova în Republica
Populară Chineză, după care, în
august 2017– noiembrie 2017,
ambasador al Republicii Moldova în SUA. În iunie 2018–noiembrie 2019, a completat galeria
de consilieri ai președintelui
Dodon.
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Există comunicare între
autorități și cetățeni?
Despre problemele de comunicare pe care le întâmpină cetățenii în procesul de participare la viața cetății

Z

ilnic, din varii motive, cetățenii
se confruntă cu diverse probleme
comune în localitățile unde locuiesc.
Acapararea terenurilor pentru
construcții ilegale, gunoiștile
neautorizate, plățile pentru serviciile
comunale calculate după formule neclare,
deservirea blocului locativ, plata pentru agentul
termic de care nu se folosesc locuitorii plecați
temporar.

Sergiu BEJENARI
Pentru a fi soluționate toate
aceste probleme este nevoie de
o comunicare eficientă dintre
autoritățile publice locale (APL)
și cetățeni, însă la acest compartiment avem încă destul de mult
de lucru.
Pe de o parte, cetățenii întâmpină dificultăți atunci când au de
rezolvat probleme comune din localitate, pentru că nu cunosc care

cetățenilor la activități de interes public echivalează cu zero, iar
implicarea în acțiuni de presiune
publice (greve, lansări de petiții
etc.), este de 0,17 puncte din maximum 1,0 puncte posibile.
De ce este importantă participarea cetățenilor la viața cetății?
Ce trebuie să cunoască cetățenii și
unde să se adreseze atunci când
au de soluționat o problemă din
comunitate? Ce fac autoritățile
publice pentru asigurarea comunicării cu cetățenii și creșterea
nivelului de transparență? Ce
alternative au cetățenii atunci
când au nevoie să soluționeze o
problemă din oraș sau de la curtea
blocului?
Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări am discutat cu juristul urban din cadrul Biroului de
Organizare Comunitară, Anatolie

Valoarea Indexului Coeziunii Sociale 2018, inclusiv a dimensiunilor specifice acestuia.
Sursa: Studiul INDEXUL COEZIUNII SOCIALE 2019, ÎN REPUBLICA MOLDOVA

dul de transparență, pentru a
scădea nivelul corupției, pentru
consolidarea cetățenilor în jurul
unor probleme de ordin comun și
pentru responsabilizarea reprezentanților autorităților publice
locale ca acestea să lucreze în
interesul cetățenilor.
Cheia este conștientizarea necesității comunicării dintre acești
actori. De exemplu, atunci când
APL planifică să implementeze
un proiect, acestea trebuie să facă
o cercetare și să prevadă o serie
de discuții cu localnicii pentru a
le afla părerile. Aceste detalii se
regăsesc în Legea cu privire la

strategice cu privire la dezvoltarea
propriei cetăți. Exodul din țară și
dispoziția de a pleca în străinătate diminuează interesul de a mai
participa în viitor la viața publică.
Dificultățile în comunicarea
dintre cetățeni și APL apar din
câteva motive. Pe de o parte, autoritățile nu răspund de fiecare
dată calitativ, iar pe de altă parte,
interesul cetățenilor este destul de
haotic și spontan. Există foarte
puține comunități unde se monitorizează continuu problemele de
interes comun; de obicei, oamenii
apelează la autorități atunci când
problema lor este de neamânat.
Unele instituții și funcționari
încearcă să îmbunătățească comunicarea cu cetățenii, prin organizarea unor discuții publice, a
unor sondaje, și le cer implicarea.
Dar sigur că există mult mai multe
cazuri în care se evită la maxim
să se discute, respectiv se exclude orice formă de transparență,
funcționarii considerând că comunicarea le îngreunează munca.
Ce fac autoritățile
publice pentru asigurarea
comunicării cu cetățenii și
creșterea nivelului
de transparență?

Juristul urban, Anatolie Albin, din cadrul Biroului de Organizare Comunitară,
creat de Asociația Obștească ”Comunități Active pentru Democrație Participativă”

este logica de comunicare cu APL.
Pe de altă parte, efortul instituțiilor de stat nu este suficient pentru
a duce un dialog satisfăcător cu
cetățenii, aceștia întâmpinând dificultăți de ordin birocratic, dar și
din cauza factorului uman.
Conform unui studiu privind
indexul coeziunii sociale din Republica Moldova, realizat în 2019
de Fundația EST-EUROPEANĂ și
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, nivelul de participare a

Albin, și cu șeful interimar al Direcției Relații publice din cadrul
Primăriei mun. Chișinău, Vasile
Chirilescu.
Juristul urban, în ajutorul
cetățenilor
Juristul urban Anatolie Albin
afirmă că, într-un stat democratic, participarea cetățenilor la
luarea deciziilor este un proces
important pentru a crește gra-

transparența procesului decizional și în Codul administrativ.
Unii cetățeni nu cred că pot
deveni parte din procesul decizional, alții, dacă se implică, o fac
spontan într-un anumit subiect
și nu este cunoscută finalitatea
acțiunii lor pentru că nu-și setează
scopuri de lungă durată. Numărul
cetățenilor care încearcă să soluționeze o problemă și să o ducă
până la capăt este destul de scăzut,
și asta vine din lipsa unor planuri

Primăria municipiului Chișinău este interesată să dezvolte o
comunicare continuă și eficientă
cu cetățenii. În acest sens se lucrează la implementarea unui proiect amplu pentru îmbunătățirea
comunicării cu cetățenii.
Urmează să fie lansat un ghișeu
electronic, iar în prezent se testează
o platformă online care va permite
cetățenilor să comunice direct cu
autoritățile, iar viteza de prelucrare a notificărilor sau solicitărilor
parvenite va fi de circa 3-5 zile lucrătoare. În acest scop, vor fi desfășurate și campanii de informare
despre lansarea și principiile de
funcționare a platformei electronice ce urmează să fie inaugurată.
Șeful interimar al Direcției Relații publice din cadrul Primăriei
mun. Chișinău, Vasile Chirilescu,
asigură că autoritățile municipale
depun efortul maxim pentru a se
apropia de cetățeni și de a spori
nivelul de încredere. Totodată,

autoritățile sunt deschise spre colaborarea și implementarea unor
proiecte împreună cu societatea
civilă, în folosul oamenilor.
Ce alternative au cetățenii
atunci când au nevoie să
soluționeze o problemă
din oraș sau de la curtea
blocului?
Dacă cetățenii întâmpină dificultăți în comunicarea cu APL,
pot apela după ajutor la Biroul
de Organizare Comunitară, creat
de Asociația Obștească ”Comunități Active pentru Democrație
Participativă”. Aici cetățenii pot
beneficia de consultații gratuite
de la experți specializați în domeniul juridic, urban, cât și în cel de
organizare comunitară.
„Interesul nostru, spune juristul Anatolie Albin, este de a
promova spiritul de lider în comunitate, prin care cetățenii pot
să învețe cum să-și realizeze dreptul de a participa la viața cetății.
În cadrul consultațiilor noastre
gratuite, cetățenii sunt ghidați de
către experți, aceștia oferindu-le
instrumente legale și arătându-le
în mod practic cum să soluționeze
probleme prin dialogul cu autoritățile.”
Un lucru important este că cetățenii sunt implicați nemijlocit
în întregul proces de comunicare
birocratică, în plus, aceștia știu să
folosească instrumente utile pe
care le pot transmite mai departe
în comunitate.
„Avem mai multe cazuri de succes care arată că, în urma consultațiilor juridice gratuite ale
cetățenilor pe probleme legate
de oraș, s-au obținut rezultate
vizibile. Un exemplu recent este
repararea unei platforme de gunoi dintr-un cartier din Chișinău.
Rezultat obținut tocmai peste un
an după depunerea unei petiții
către autoritățile publice locale.
Această corespondență uneori
durează destul de mult timp, în
schimb crește numărul cetățenilor care se vor descurca de unii
singuri în viitor, atunci când își
vor propune să mai comunice cu
instituțiile de stat”, conchide Anatolie Albin.
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A-politice

Himera șantierelor
„de șoc”

O

stafie bântuie prin
Moldova „europeană”
și „independentă”,
evocând, involuntar,
„Manifestul partidului comunist”
al himerologului Marx: stafia

marilor construcții. În criză de idei
electorale, muntele tehnologiilor
politice amplasat în faraonicul palat
prezidențial a născut un șoarece
preistoric, o „găselniță” a veteranilor
comsomoliști: țara, ca șantier.

Liberali
de sacrificiu

D

upă succesul
moțiunii de
cenzură de
săptămâna
trecută, Președintele
Klaus Iohannis a
desemnat același
candidat la funcția
de prim-ministru:
Ludovic Orban.
Membrii cabinetului
proaspăt demis
se regăsesc, fără
excepții, pe lista
propusă de liderul
PNL Parlamentului
României. Comisiile
de specialitate se
vor întruni pe 1719 februarie, votul
Camerelor fiind
programat pentru 24
februarie.

De bună seamă, Parlamentul
nu va acorda vot de încredere
“noului” guvern. Marcel Ciolacu, Președintele Camerei
Deputaților, a numit procedura
“mascaradă”. O definiție exactă,
chiar dacă ieșită din gura unui
PSD-ist, și asta pentru că toată
lumea știe că lista nu va trece.
Căci vor vota împotrivă atât
cei care au înaintat moțiunea,
cât și, aproape sigur, o parte
din liberali. Unii PNL-iști au și
declarat-o public.
Corul cvasiunanimității e
animat de ideea anticipatelor.
Se pare că toți își doresc alegeri
parlamentare înainte de termen, doar că din varii motive.
Corabia liberală rătăcește în
nebuloasa sondajelor, care dau
PNL câștigător cu până la 45%.
OUG-le adoptate în ultimele
luni au arătat clar intenția liberalilor. Ultima picătură a fost
ordonanța care prevedea alegerea primarilor în două tururi.
După un an atât de dezastruos, PSD nu putea accepta să
rămână fără pârghii mai ales
în județele controlate timp de
decenii. Dislocați din bazinul lor
electoral, fără primari și baroni
locali influenți, social-democrații
ar dispărea de pe scena politică
românească. De aici, moțiunea.

Adrian CIUBOTARU
La rândul lor, noii lideri PSD
mizează pe mobilizarea exemplară a electoratului dintotdeauna, cu atât mai probabilă
cu cât anticipatele ar putea fi
organizate odată cu alegerile locale. La asta se adaugă și legile
propulsate de PSD în ultimele
luni, măsuri populiste nesustenabile bugetar, dar bun instrument propagandistic în cazul în
care o eventuală majoritate PNL
nu le va putea îndeplini sau le
va anula în viitorul legislativ.
Apoi, aflarea îndelungată
în opoziție le-ar oferi social-democraților șansa de a-i
discredita pe liberali și de a le
specula toate erorile, chit că
resursele media ale partidului
sunt uriașe. E aproape sigur că
PNL va greși, și nu o singură
dată, deși, pentru moment,
pare a fi partidul cu programul
cel mai articulat și cu oamenii cei mai potriviți pentru o
guvernare în stil (ceva mai)
european a țării.
În conjunctura dată, nu este
limpede ce urmăresc cu adevărat celelalte partide. USR este
măcinat de conflicte interne
și cade în sondaje, dar susține
anticipatele. UDMR îmbină în
continuare interesul îngust de
partid cu resentimentul etnic.
PMP zice că “nu se teme de alegeri”, dar e sigur că acestea “vor
adânci criza politică”. Adică
vor scoate PMP din legislativ,
explică sociologii.
Încrederea PNL în victorie
pare a fi întemeiată, iar hotărârea cu care promovează ideea
de anticipate dă dovadă de curaj
politic. Un singur factor nu e
luat în considerație de Iohannis & Co: ce dacă “hai sictirul”
românesc lasă din nou acasă
vreo 20 la sută din electorat?
Mai ales că scrutinul anticipat
se va organiza, cel mai probabil,
în plin sezon estival?

Mircea V. CIOBANU
O stafie la care urmează să
se închine, ca la zeitatea salvatoare, ca la moaștele sfinte, nu
doar camarila prezidențială, de
la premier și miniștri, la activiști,
consilieri și parlamentari devotați-docili, ci și tot poporul fericit (sau, cum îi spunea în urarea
socialistă? – „crecit”?).
Gândind cu capul limpede, un
mic șantier e o mare catastrofă.
Cine s-ar bucura că, așa, pur și
simplu, fără mare folos, casa,
curtea sau cartierul îi vor fi „în
reparație”, vor fi „șantier”? Cine
are mare bucurie de la eternele
reconstrucții ale vecinului sau de
la interminabilele șantiere din
preajmă? Andrei Pleșu preciza
nu chiar demult că sloganul (ca
un vers dintr-un cântec: „Țara
toată e un șantier”) „sugerează o
neașezare perpetuă, devenită mod
de viață. Nu se poate trăi normal
printre gropi, buldozere, macarale
și dărâmături”.
Unui om normal, imun la
descântece socialiste, îi apar
întrebări. Având un președinte
cu diplomă de „economist” și un
premier – „manager și specialist

în finanțe”, e bine să știm: care
este rațiunea acestor șantiere?
Care e randamentul acestor drumuri pentru economia națională?
Ce calcule s-au făcut și care sunt
pasagerii și mărfurile ce vor beneficia de privilegiul rutier pentru
care se investesc bani grei? Care-i
importanța strategică a proiectului? Care e motivația de a asfalta
câte vreun kilometru de drum în
mai multe sate? Care e calculul
rentabilității, în principiu, dar
și pentru infrastructura fiecărei
localități? Vom recomanda cumva
locuitorilor satului N. să se plimbe
numai pe această bucată de drum?
Vom interzice mașinilor pline de
noroi și pietonilor cu cizmele murdare să calce pe covorul asfaltat?
Ori vom aduce, rapid, porțiunea
„reparată” la condiția drumurilor
alăturate?
„Tradiția” marilor șantiere e
de sorginte sovietică: pentru ca
poporul să nu umble cu gânduri
sedițioase, cu idei disidente și cu
întrebări incomode, el trebuia mobilizat permanent la fapte mărețe. Războaiele fiind încheiate, iar
dușmanii de clasă împușcați sau
băgați în pușcării, rămâneau în
casetă, ca drog necesar, „șantierele de șoc” (rus.: „ударные
стройки”). Transformarea țării
în șantier era o armă propagandistică.
Ultimul „proiect” zgomotos
de acest fel se numea „BAM”
– acronim de la Magistrala
Baikal-Amur. Numit așa impropriu, deoarece între Baikal
și Amur exista deja un drum de

fier: Magistrala Transsiberiană,
construită încă în timpul țarului.
Dar aceasta din urmă trece de-a
lungul frontierei sovieto-chineze
și un eventual război al rușilor
cu vecinii din sud risca izolarea
de restul țării a orașelor din Extremul Orient. Așadar, scopul
BAM-ului era unul militar, nicidecum economic și social, iar în
absența războiului, exorbitantele
cheltuieli și sacrificii umane erau
zadarnice.
Moda la șantiere era unul din
paravanele ideologice ale sistemului: o țară în șantier trebuia
să însemne o țară a viitorului...
Deși, tocmai când această „magistrală”, întruchipând ideea
drumului spre viitorul luminos,
era aproape de finalizare, URSS
s-a prăbușit de obezitate: visele ei
greoaie nu aveau suport pragmatic
pe potrivă.
Și „șantierul” faraonic anunțat de prorabul Dodon are o
singură „rațiune”: electorală.
O tâmpire deliberată a populației, fără obiective economice
măsurabile, fără parametri de
performanță și standarde ale
calității. Peste vreun an aceste
drumuri vor redeveni impracticabile. Noi însă ne vom alege
(pe lângă încă un termen de președinție socialistă) cu o enormă
gaură în bugetul strategic, banii
plătiți firmelor străine, împreună cu dobânda, urmând a fi
întorși creditorului.
Și noi, proștii fericiți, rămânând cu ochii în stele.
Cortina.
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Peisaj cenușiu, cu sate sărace lipsite de culoare

Ana BLANDIANA
Mărturisesc rușinată că îmi
pare bine că nu există autostra-

dă pentru că pot vedea satele prin
care trecem. Este cred principalul
motiv pentru care m-am bucurat
să vin . Deși ceea ce văd nu este
vesel. Cerul încărcat de nori baroci
aproape negri din care cade intermitent o ploaie murdară atârnă jos
peste un peisaj cenușiu, cu sate
sărace lipsite de culoare. În mod
ciudat deși par vechi casele nu au
nimic tradițional, nu zăresc nici

un calidor, nici un stog de paie,
nici o căpiță de fân, nici un fel de
acareturi țărănești. Probabil colhozurile le-au șters de mult de pe
fața pământului. Ceea ce supraviețuiește este un aer posac de trecut
ținând de istoria recentă, sovietică.
La un moment dat la o oarecare distanță de șosea mă frapează, proiectată pe norii gri, silueta
înaltă a unei biserici. Este șocantă

și am nevoie de câteva secunde
mirate ca să înțeleg de ce: de pe
acoperișul plat biserica înalță spre
cer două turnuri care nu seamănă
între ele. Unul are forma arhitecturii tradiționale rusești a bulbului
de ceapă, celălalt este ascuțit asemenea turlelor de la Trei Ierarhi,
de la Moldovița sau de la Voroneț.
Simbolul acestei alăturări care nu
reușește să se amestece este atât

de violent încât pare nereal, ca și
când ar fi fost o făcătură așezată
în drum demonstrativ. Este ca
un decoct de istorie care nu mai
are nevoie de cuvinte, care pur și
simplu rezumă.
Căușeni nu este un sat ci un
orășel, centru raional (cuvântul
raion care în România îți rostogolește gândul departe în stalinism,
aici e încă în uz).

Opinia publică cred că trebuie
să fie foarte atentă
Igor BOȚAN

Deci, niciun partid politic, oricât de mare și cât de competent ar
fi nu poate pune problema astfel,
pentru că încalcă Constituția, de
aceea clasa politică din Republica

Moldova trebuie să reflecteze asupra acestei probleme foarte serios,
inclusiv opoziția, iar opinia publică
cred că trebuie să fie foarte atentă atunci când atacă diplomații și

În disonanță cu
realitatea
Alexandru POSTICA
„Nu am comentat declarațiile politice ale unui Ministru, dar
nu am putut să nu iau o atitudine
după declarațiile unui expert care
consideră că ar cunoaște detaliile
cu privire la geneza conflictului
transnistrean, precum și rolul pe
care l-a avut armata a 14-a în declanșarea războiului de pe Nistru.
Într-un interviu la un post de radio, Dnul Igor Boțan declara „Acel
document (Convenția din 21 iulie
1992 privind reglementarea pașnică
a conflictului din raioanele de est

ale Republicii Moldova) vorbește
despre două părți implicate în conflict – Republica Moldova și Transnistria și vorbește despre Armata a
14-a, care este neutră și care a avut
un rol, chipurile, în această.”
Pentru corectitudine documentul oficial urmează să fie consultat.
Am încercat să identific articolul
care stabilea că ”Transnistria” este
parte a conflictului și nu am găsit.
Documentul definește clar că Republica Moldova și Federația Rusă
sunt părți conflictuale.
Totodată, nu am găsit și nici referința la faptul că Armata a 14-a este
neutră. Însuși documentul semnat
de Președintele Federației Ruse
deja este o confirmare a faptului
că acesta recunoaște că ostilitățile

au fost provocate de Armata a 14-a
care staționa pe teritoriul RM, de
altfel acordul nici nu avea să fie
încheiat dacă armata a 14-a avea
să fie neutră și nu intervinea, nu?
Articolul 4 prevede că părțile
componente ale armatei a 14-a își
vor păstra neutralitatea, dar nu face
referință la faptul că ea a fost neutră
în toiul conflictului. Nu știu de ce
expertul a neglijat apelul autorităților R. Moldova din 6 decembrie
1991 prin care s-a anunțat ocuparea
unor localități din stânga Nistrului
de către Armata a XIV-a, precum
și o serie de note diplomatice din
timpul războiului. Prin urmare,
atît argumentele expertului, cît și
concluziile Ministrului sunt în disonanță cu realitatea istorică.

A furat varza...

Doina IOVU
Astăzi mi-au furat varza. La
market, veșnic sunt stricate lăcatele de la cutiile de depozitare, da
eu lăsam...că de, nici alternativa
n-am, dar și parcă nimeni nu mi-o
luat nimic. Astăzi, la fel am lăsat.
Erau trei pungi, una cu verdeață,

alta cu ciuperci și varză. Varza nui! Un pic nedumerită, de ce n-au
luat tot, zic, măcar să văd omul,
care ia doar o varză. Urmăresc cu
băiatul de la pază camerele, au
mai venit vreo două vânzătoare,
ne distram, mai exact. Detectiv,
nu alta. Și apare... O bătrână, de
vreo 70 de . S-a uitat în cutia mea,
apoi s-a mai uitat prin altele... S-a
întors la a mea, și-a scos o pungă,
așa pe furiș a scos varza și a plecat.... Noi am muțit. Apoi toți așa
- da, sigur, e ok... vorbe... de parcă
asta ar fi normal. Sigur, eu m-am

bucurat că ea poate și-a făcut un
borș azi, și chiar m-am întristat
că nu și-a luat și ciupercile... Dar
asta nu-i normal... Prin ce fază de
umilință trece o bătrânică, când
trebuie să fure... Cât de umiliți
sunt bătrânii în țara asta, că sunt
nevoiți să facă așa ceva? Poate ea
a fost profesoară, poate medic,
poate numai știu ce... Oare s-ar fi
gândit ea, că după ani de lucrat,
plătit impozite etc. va fi nevoită
să fure varză, pentru că cei care
trebuie să-i plătească pensie, fură
miliarde și li-i în cot de ea?

miniștrii noștri de externe, cum a
fost în cazul lui Nicu Popescu și în
cazul lui Aureliu Ciocoi, pentru că
ei sunt funcționari de rang foarte
înalt, dar atunci când iau cuvântul

Nu cred că
R. Moldova a fost
vreodată într-o
poziție diplomatică
atât de proastă

Dan DUNGACIU
Declarația recentă a ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene a R. Moldova,
Aureliu Ciocoi, precum că armata
rusă în anul 1992 a oprit vărsările de sânge în războiul din
Transnistria, transmite că pozițiile R. Moldova pe Transnistria
încep să se suprapună, oficial,
cu poziția Federației Ruse. Un
ministru de externe nu face analize de politica externă, nici nu
produce interpretări.
Prin urmare, mesajul recent al
dlui Aurel Ciocoi este foarte clar:
pozițiile RM se apropie până la suprapunere de pozițiile Federației
Ruse pe chestiunea transnistreană. E o cedare fără precedent!…
Chișinăul este într-o criză profundă dacă apelează la asta, în
condițiile în care este evident că
până la alegerile prezidențiale nu

Un NOROCOS cu… GHINION

Mihai POIATĂ
Ghinionul nu i se trage din
cauză că s-a născut într-o zi de
13 (pe 13 februarie ar fi împlinit
85 de ani), ci din cauză că a fost
înzestrat cu talent umoristic. O

raritate și un mare noroc! Dar
talentul lui s-a dovedit a fi contaminat grav de… spiritul satiric.
Nimic mai contraindicat pentru
un scriitor care a avut și nenorocul de a trăi într-un regim autoritar.
Dar nici critica, nici exilul,
nici cărțile interzise nu l-au dat
la brazdă pe bădița Petru CĂRARE. Să fi avut cel puțin pe cineva
care să-i asculte versurile nepublicate și să... râdă din când în

când, dar prietenul lui, Nicolae
Esinencu, în loc să-l asculte, îi
citea versurile sale.
Dar s-au împăcat, dovadă
fiind și fotografiile lui Nicolae
Răileanu...
P.S.
Se zice că dacă pierzi drumul,
nu găsești nici cărarea. Dar dacă
noi am pierdut și CĂRAREa, ce
ne facem?

în spațiul public trebuie să ia în
considerare și documentele oficiale la care Republica Moldova
este parte și pe care le-a semnat.”
Europa Liberă, 10 februarie 2020

se va face niciun pas pe dosarul
acesta, pentru că nu există ceea ce
dl Kozak dorește, adică consens
politic la Chișinău.
Discuția este înghețată, după
cum se vede foarte bine inclusiv
din poziția transnistrenilor, care
persiflează pur și simplu Chișinăul, cer in continuare cedări unilaterale ale RM, dau replici „de sus”
președintelui „statului vecin” Igor
Dodon. Nu cred că R. Moldova a
fost vreodată într-o poziție diplomatică atât de proastă. A ajuns
să se întindă preș în față Rusiei,
sub privirile disprețuitoare și revendicative a Tiraspolului, care îi
spune pe șleau Chișinăului „să se
întoarcă la realitate” pentru că se
află într-o „pierdere sistematică
de autoritate internațională și
și-a pierdut complet încrederea
in capacitățile sale”, consideră
analistul politic.
Dincolo de faptul ca devine
de-a dreptul ridicol când vezi ca
oficialii de la Chișinău, președinte sau premier, aleargă disperați
după fotografii cu demnitari străini, pe care îi fotografiază chiar
și când aceștia stau cu spatele,
pentru a-și acoperi, măcar pe FB,
izolarea cvasi-completă la nivel
internațional.
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Saltim-banc

Din însemnările
unui carierist
de profesie
Optimismul
e o stare de bine
pe care trebuie
s-o stăpânești
cu pasiune şi cu
tărie de caracter
în orice situație,
oricât ar fi aceasGheorghe BÂLICI
ta de penibilă,
plină de adulări
şi supușenie față de sus-pușii vremii cu toți ortacii
lor, adunați grămăjoară la osul pe care îl oferă puterea. Nu are importanță că vei deveni cu timpul un tip
insipid, lipsit de farmec şi vitalitate. Important e să
poți supraviețui.
Chiar dacă stai în poziție de drepți şi te temi şi de
umbra ta, plictisită şi ea, probabil, de tovărășia pe
care şi-a făcut-o cu tine. Chiar dacă pleci capul şi te
închini în fața celui care e la genunchii staturii tale
intelectuale. Cu atât mai mult că acesta, de cele mai
multe ori, poate fi alesul poporului şi tu nu vrei să
ajungi la oprobriul public pe care contează cel care
a ştiut să sucească mințile tuturor într-o strălucită
campanie electorală.
Încearcă de te gândește doar la „lucruri pozitive”,
dă încuviinţător din cap când ţi se cere şi când nu ţi
se cere şi nu uita să zămbești. Zâmbește tot timpul
ca să te creadă şefii un om fericit. S-ar putea să nu-ţi
mai ajungă veselie şi pentru acasă, dar asta e o altă istorie. Ești un om al cetății, ancorat în realități pe care
este necesar să le trăiești plenar şi angajat, tot timpul
cu simțul datoriei pe față.
S-ar putea întâmpla să zică cineva că ești un mare
idiot, dar, fiindu-i frică şi lui, nu o va face în mod
public şi asta deja nu mai contează. Contează să te
simți tu bine sau cât de cât bine, sau măcar să te
amăgești că te simți bine. Așa îţi trece mai ușor ziua şi
săptămâna întreagă şi, mamă dragă, la zilele de odihnă poți să-i mai şi înjuri pe cei care ţi-au transformat
viața într-un calvar permanent. Vezi însă să nu te
ia curajul înainte şi s-o faci cu voce tare! S-o zici în
şoaptă. S-au mai bine în gând! Da, da, măcar în gând,
căci trebuie să ai şi tu măcar un pic de demnitate.
Odată cu trecerea timpului, vei simți că ești un mic
roboțel, un buton pe care se apasă pentru executarea
comenzilor, dar nu-ţi va mai păsa deloc. Gradul tău
de eficiență va fi unul demn de invidiat. Încet-încet,
vei începe să te simți tot mai necesar şi nu te va mai
deranja nimic, iar armonia pe care ai căutat-o toată
viața ta îţi va intra în suflet pentru totdeauna.
Dintr-un ins umil şi ulilit vei deveni şi tu cineva.
La început – un şef mic de tot, mai apoi – unul mai
măricel, ca, până la urmă, să devii chiar o persoană
importantă. Vei fi invitat la sindrofii, la discuții de
culoar, unde mințile luminate pun ţara la cale. Va
trebui să-ţi dai şi tu cu părerea, chiar dacă, între
timp, ai cam uitat să gândești şi, cu atât mai mult, să
vorbești. Dar nici asta deja nu mai contează! Ești şi tu
în centrul atenției!
Vorbește chiar dacă nu ești ascultat, spune orice,
numai nu tăcea. Faci parte din elitele naționale şi ești
un factor de decizie. Neamul, dar mai ales neamurile,
se mândresc cu tine, deși râd uneori de ce mai îndrugi
de la înalte tribune. Ei şi? Ai muncit tot timpul şi te-ai
sacrificat pentru „idealurile naționale”. Nimeni nu are
dreptul să te judece!
Cei care te critică, niște coate goale, o fac doar din
invidie. Căci uite unde ai ajuns! Şi s-ar putea să mai
urci pe scara ierarhică. Să ajungi un şef mare de tot
sau chiar cel mai mare. Atunci vor sta toți la picioarele tale şi îi vei avea la degetul mic de la piciorul stâng,
cel de la inimă. Pentru că ai inimă şi îi iubești pe toți.
Pe ei se ţine puterea şi bunăstarea ta.
De acum înainte vei avea grijă să-ţi faci un anturaj
favorabil, să împarţi binele cu cei care te susțin şi să
mai dai din deget în direcția celor ce nu te ascultă.
Opoziția sau cum se mai cheamă? Căci nici în democrație nu pot să trăiască toți bine. Mai ales cei care
îşi închipuie că au coloană vertebrală şi refuză să
înţeleagă că, pentru a ajunge cineva în viață, trebuie mai întâi să te căciulești şi să pupi mâna care te
hrănește.
Ziceți şi voi că n-am ajuns un înţelept!

INTERVIU
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„Un nou program cu FMI
e necesar indiferent de
culoarea guvernului”

D

eși anterior
premierul Ion
Chicu spunea
că R. Moldova
ar putea lua o pauză
în relația cu Fondul
Monetar Internațional
(FMI), săptămâna
trecută, acesta a anunțat
că intenționează să
solicite un nou program.
Despre finalizarea
programului FMI și
probabilitatea de a avea
un nou program GAZETA
de Chișinău a discutat
cu Veaceslav Negruța,
expert Transparency
International Moldova.
- Stimate domnule Negruta,
pe 20 martie curent, se finalizează programul FMI. Luarea
deciziei consiliului director
al FMI este programată pentru 16 martie. Ultima tranșă
(20 de milioane de dolari) ar
putea fi transferată imediat
în cazul unei decizii favorabile a consiliului. Aceasta se
va întâmpla dacă autoritățile
R. Moldova vor realiza câteva
condiții convenite cu misiunea
FMI. Care ar fi acestea?

După 5 februarie curent s-a ajuns
la o înțelegere la nivel de echipe – cea
de negociatori de la FMI și echipa de
negociatori de la guvern. Înțelegerea
trebuie aprobată de consiliul director
pe data de 16 martie. În cazul unei decizii favorabile, debursarea ar putea să se
întâmple pe 17-18 martie. Înțelegerea
respectivă, a echipei, constată anumite
lucruri și tendințe. Totodată stabilește
o foaie de parcurs din câteva acțiuni
prioritare, care urmează a fi făcute în
următoarele 30 de zile, cu două săptămâni până pe data de 16 martie. Până
la 1 martie, guvernul ar trebui să raporteze că a adoptat anumite modificări
sau legi convenite cu FMI. Care sunt
acestea? Este o întrebare prea delicată
pentru a avea un răspuns cert. Pentru
că publicarea lor se va întâmpla doar
după ce consiliul director al FMI va
avea o decizie, fie pozitivă, fie negativă.
- Ce domenii vizează aceste
condiții ale FMI?
Se referă la câteva domenii sensibile. E vorba de sectorul bancar și,
respectiv, una dintre acțiuni vizează
expres Banca Națională a Moldovei
(BNM) și anumite lucruri legate de instituția BNM ca regulator. Alta vizează
domeniul de protecție socială. E vorba
de reforme care au fost tărăgănate. În
consecință, avem mai multe poveri
generate de aceste întârzieri. Și voi
risca să spun, e vorba de sistemul de
pensii. Ulterior vom vedea deja în ce
a constat înțelegerea dintre guvern și
FMI. Și cum s-a rezolvat această problemă în 30 de zile. Și mai sunt câteva
lucruri ce țin de finanțele publice și de
piața financiară nebancară. Respectiv,
prin acțiunile pe care urmează să le
întreprindă guvernul în următoarele

dori totuși să aibă această
finalitate de program. Pe de
altă parte, și executivul RM
ar trebui să înțeleagă că statul are nevoie de acest program, poate mai mult decât
guvernul. În primul rând,
pentru a avea anumite repere de politici economice,
sociale, financiare coerente
în care societatea să-și poată controla guvernul. Din
păcate, alt document economic nu există în RM, nici
măcar programul guvernului, care ar fi atât de bine
ancorat, precum programul
cu FMI.

zile ne vom da bine seama despre ce a
fost vorba, ca să le confirmăm ulterior,
văzându-le în documentele aprobate
de către FMI.
- Programul cu FMI a fost
aprobat la 7 noiembrie 2016.
El a fost finanțat printr-un
credit în valoare totală de 182
de milioane de dolari, dintre
care 160 de milioane de dolari SUA au fost deja primite.
Cui se datorează finalizarea
acestui program cu posibila
debursare a ultimei tranșe?
Programul FMI a fost salvat odată
cu demisia guvernului Filip. Pentru că
atunci am avut suspendarea programului, începând cu iulie 2018 până în iunie
2019, din cauza unor decizii care erau
contrare programului convenit cu FMI.
Era vorba de unele inițiative fiscale,
plus amnistia capitularilor, votată în
iulie 2018, peste noapte, fără discuții publice și fără a lua în considerare
părerea FMI. Iar odată cu instaurarea
Guvernului Sandu dialogul cu acest
program a fost reluat, inclusiv prin
debursarea de tranșe în favoarea R.
Moldova. Asta de fapt a fost semnalul
necesar pentru Uniunea Europeană,
Banca Mondială, ca să vină cu finanțările ulterioare pentru R. Moldova.
Din păcate, anumite evenimente
din noiembrie 2019 din nou au lăsat o
incertitudine privind continuitatea dialogului. Și tranșa de la UE se așteaptă a fi debursată și nu sunt întrunite
toate condiționalitățile. Iar FMI și-ar

- Domnule Negruța, anterior premierul Chicu
spunea că R. Moldova ar
putea lua o pauză în relația cu FMI, săptămâna
trecută, acesta a anunțat
că intenționează să solicite un nou program.
Are nevoie R. Moldova
de un nou program?
R. Moldova are nevoie de un nou
program. Odată cu finalizarea acestui program e nevoie de o mobilizare
pentru negocierea altuia și de a avea
certitudinea că pentru următorii trei
ani există o țintă spre care se mișcă R.
Moldova. Un nou program este necesar indiferent de culoarea guvernului.
Să-i lăsăm cu astfel de mesaje săși facă PR. Societatea are nevoie de
acest program. Mesajele transmise
de premieri și președinți sunt confuze, conectate la procesul electoral
din 2020.
- Fosta ministră Natalia Gavriliță este sceptică în privința
încheierii unui nou program
cu FMI până la alegerile din
toamnă, deoarece suntem în
an electoral. Dvs. ce părere
aveți?
Anul electoral lasă anumite amprente în eventualitatea unor negocieri, pentru că guvernele, alianțele de
guvernare sunt preocupate de capitalul politic, electoral, în loc de politici
coerente. Din acest punct de vedere,
va fi mai greu de a fixa și purta aceste
negocieri. FMI a avut mereu capacitatea de a discuta și în astfel de situații
cu diverse guverne în diferite țări. Da,
este riscul să nu avem un program
până la alegeri, dar nu elimin posibilitatea de a-l avea, pentru că nimeni
nu exclude faptul că guvernele se mai
schimbă chiar și înainte de alegeri.
Interviu realizat cu Victoria Popa

Te 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.

ECONOMIE
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Cum muți banii dintr-un buzunar în altul și faci să fie uitat furtul miliardului

Artificiile președintelui

P

reședintele Dodon a anunțat după
ședința tradițională de luni ținută
împreună cu președinta Parlamentului,
Zinaida Greacenîi, și premierul Chicu că
executivul va propune în curând un proiect ce
presupune reducerea poverii miliardului furat în
2014 din sistemul bancar și pus ulterior pe umerii
cetățenilor.

Ion CHIȘLEA
Istoricul problemei
Istoricul problemei e legat de
furtul a circa un miliard de dolari
din trei bănci ale lui Ilan Shor în
noiembrie 2014, astuparea găurii prin scoaterea din rezervele
Băncii Naționale a 13,5 miliarde
de lei cu girul guvernelor Leancă
în 2014 și Gaburici în 2015 pentru a întoarce banii persoanelor
ce au avut depozite în cele trei
bănci și transformarea în 2016
de către guvernul Filip deja a
datoriei în cauză față de BNM în
datorie publică, fiind adăugată și
o dobândă de 5%. Astfel, timp de
25 de ani, guvernul urmează să
achite din bugetul de stat, adică
din banii acumulați de la contribuabili, circa 25 de miliarde de lei
(cu tot cu dobândă), prevederea
fiind inclusă în așa-numita Lege
a miliardului.
Soluția PPDA a fost
respinsă
La începutul lunii decembrie
2019, grupul Platformei Demnitate și Adevăr din Parlament,
prin vicepreședintele executivului, Alexandru Slusari, a venit cu
propunerea de a stabili un moratoriu privind această lege. Se
propunea ca datoria față de BNM
să fie înghețată până când nu va
fi dusă până la capăt investigarea
furtului miliardului, încarcerarea
hoților și rambursarea banilor furați, în măsura în care se va reuși.

Și doar după aceea ar urma să se
reia, potrivit moratoriului, plățile
din buget față de BNM, pentru
suma rămasă.
Însă alianța neformală dintre
socialiști și democrați din Parlament nu a acceptat moratoriul, iar
președintele și Guvernul aproape
că au uitat despre promisiunile
privind furtul miliardului, fie din
lipsa de voință, fie din neputința
de a-l recupera.
Până acum, niciun leu din banii
furați în noiembrie 2014 nu a fost
recuperat, Banca Națională acumulând totuși 2,3 miliarde de lei
din vânzarea activelor celor trei
bănci jefuite și supuse procedurii
de lichidare sau din recuperarea
unor credite anterioare ce nu au
legătură cu jaful din 2014.
Iată că președintele nu mai
pomenește despre recuperarea
banilor, în schimb vine cu o propunere pe care o crede isteață.
Dintr-un buzunar în altul
„Am discutat anterior ca sumele bănești care au fost puse pe
spatele cetățenilor în urma furtului miliardului să le excludem
total sau să le reducem. La etapa
de față, am găsit mecanismele
necesare pentru a reduce această povară cu 5-6 miliarde de lei,
adică cu 25-30%. Proiectul, discutat și cu partenerii noștri externi,
cu FMI, urmează să fie aprobat
în următoarele zile de către guvern și prezentat Parlamentului
spre aprobare”, a declarat șeful
statului.
Proiectul presupune că 50% din
profitul BNM vor fi direcționate la
bugetul de stat pentru a fi achitate
în contul furtului miliardului.
Altfel spus, jumătate din profitul BNM, obținut, de regulă, din
depozitele plasate pe conturile
din străinătate, urmează a fi oferit
Guvernului pentru ca acesta să-l
întoarcă BNM în contul datoriei.

Profitul BNM e mult
mai mic decât crede
președintele
Însă datele Băncii Naționale
arată că aceasta a avut un profit
mult mai modest în ultimii ani față
de estimările lui Dodon. Potrivit
portalului de știri mold-street.
com, în 2016, Banca centrală a
raportat pierderi de 262 de milioane de lei, în 2017 – de 95 de
milioane de lei și doar în 2018 a
reușit să obțină un profit de 249
de milioane de lei. În primele șase
luni BNM raportase un profit de
281 de milioane de lei, care însă
nu poate fi utilizat până la finele anului în curs. Astfel, pentru
acest an ar fi disponibile doar 125
de milioane de lei, însă suma pe
care guvernul trebuie să o achite
în acest an în contul furtului miliardului este de aproape 900 de
milioane de lei.
Armașu: ieri – ba,
astăzi – da
De menționat că BNM susține
inițiativa, guvernatorul Octavian
Armașu declarând că „distribuirea
parțială a profiturilor Băncii Naționale a fost discutată de BNM,
Guvern și Fondul Monetar Internațional și, în condițiile agreate,
corespunde standardelor internaționale în domeniul capitalizării
băncilor centrale”.
„Soluția este una echilibrată și
va permite acumularea graduală
a capitalului Băncii Naționale,
necesar pentru exercitarea mandatului său, precum și diminuarea poverii asupra bugetului de
stat prin distribuirea de profit
către acesta”, spune guvernatorul.
Armașu se contrazice, de altfel,
după ce, la finele anului trecut, a
avut o atitudine negativă față de o
inițiativă similară făcută publică
de Dodon încă în decembrie, care
atunci vorbea despre un miliard
de dolari, care ar putea fi luat de
la BNM pentru a fi investit în infrastructură.
„Utilizarea unei părți din rezervele internaționale, cu o ulterioară conversie a acesteia în
moneda națională și majorare
a cheltuielilor în economie, ar
prejudicia considerabil obiectivul

fundamental al BNM – asigurarea
și menținerea stabilității prețurilor”, declara la acel moment
guvernatorul BNM.
Ce se urmărește de fapt
Totuși, dacă suma pe care o
poate obține din acest proiect
este prea mică pentru a acoperi
măcar rata din acest an datorată
de guvern în contul furtului miliardului, ce urmărește de fapt
președintele?
Potrivit lui Slusari, Dodon nu
face altceva decât să arate alegătorilor că a făcut ceva în problema
furtului miliardului fără a insista
pe aprofundarea investigației.
„Nu este deloc argumentat de
ce trebuie atins capitalul social
al Băncii Naționale. Nu există
niciun argument financiar, în
afară de cel politic”, a spus el în
cazul unei emisiuni televizate,
adăugând că singura soluție în
această chestiune ar fi aplicarea
moratoriului propus în decembrie și respins de socialiști și
democrați.
„Ceea ce propune Igor Dodon
sugerează că noi putem să așteptăm încă cinci ani recuperarea
banilor și tragerea la răspundere
a celor vinovați. Asta înseamnă că
Igor Dodon nu vrea, nu crede că
este de făcut ceva cu furtul miliardului și vine numai cu o soluție
electorală”, menționează Slusari.
Profitul BNM,
direcționat pentru
reparația
Memorialului?
La rândul său, Sergiu Gaibu,
economist la „Expert-Grup”, spune că, deși situația din sectorul
bancar moldovenesc este în prezent destul de bună, unele fluctuații pot apărea oricând din cauza
fragilității economiei.
Expertul spune că Banca Națională nu trebuie slăbită, amintind
că și proiectele investiționale ale
guvernului nu sunt tocmai reușite. În context, el a amintit și de
preconizata reparație a Memorialului sau de alte proiecte similare,
implementate anterior, cum ar fi
gardul de la Președinție sau cel de
la Parlament, care nu aduc niciun
beneficiu economiei.

Știri pe scurt

Salariul net,
România-RM:
2,25 la 1
Câștigul salarial mediu nominal net în România a fost, în
decembrie 2019, de 3.340 lei românești, echivalentul a 13,5 mii de
lei moldovenești sau circa 700 de
euro. În Republica Moldova acesta este de circa 312 euro. Potrivit
Institutului Național de Statistică
de la București, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu
nominal net s-au înregistrat în
activități de servicii în tehnologia informației, 7689 lei sau circa
30,87 mii MDL.

La celălalt capăt, cele mai mici
salarii au primit angajații din domeniul fabricării articolelor de
îmbrăcăminte, 1853 lei sau 7442
MDL.

BEI, dispusă
să sprijine
noi proiecte
în Republica
Moldova
Banca Europeană de Investiții (BEI) va susține în continuare
proiectele existente în Republica
Moldova și este dispusă să sprijine lansarea altor proiecte noi
în domenii precum construcția
drumurilor, managementul deșeurilor solide, transportul feroviar.
Declarația a fost făcută de șeful
reprezentanței BEI în Moldova,
Antonio Castillo, în cadrul unei
întrevederi cu ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța.

Legea cu privire
la principiile de
subvenționare
a agriculturii
ar putea fi
modificată
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și
Agenția de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură propune spre
consultări publice un proiect de
modificări la Legea cu privire la
principiile de subvenționare. Una
din propuneri e extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii
fermieri, de la 35 la 40 de ani. Se
așteaptă că aceasta va contribui
la majorarea numărului celor care
vin să activeze în sectorul agricol.
De asemenea, a fost revăzut modul de acordare a subvențiilor,
în vederea încurajării domeniilor
prioritare de subvenționare.
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Turnee în preajma celor 100 de ani
ai Teatrului Național Chișinău

T

eatrul Național „Mihai Eminescu”
(TNME) și-a creat un repertoriu variat,
înnoit în permanență cu producții de
actualitate sau bazate pe texte clasice,
un principiu al evoluției sale constituindu-l
dinamismul, schimburile culturale, contactul cu
publicul care are diferite preferințe, cu spectatori
nu doar din spațiul autohton, ci și din alte țări,
mai ales cu cei din România.

Irina NECHIT
Anul 2020 e deosebit de bogat în turnee, TNME a efectuat
primul turneu în perioada 20-26
ianuarie, la București și Iași, în
cadrul ediției a VII-a a proiectului
„Teatru românesc la București,
Iași și Chișinău”.
Pe parcursul acestui turneu,
trupa eminesciană de la Chișinău
a jucat la București și Iași spectacolele „Cine l-a trezit pe Yorick?”
după William Shakespeare, în
regia lui Alexandru Vasilache, și
„Dosarele Siberiei”, regizat de Petru Hadârcă (scenariu de Mariana
Onceanu-Hadârcă și Petru Hadârcă), după memoriile Ecaterinei
Chele, Margaretei Spânu-Cemortan și ale lui Ion Moraru.

„I.L. Caragiale” de la București a
fost arhiplină în seara când personajele din „Dosarele Siberiei”
și-au povestit destinele pe scenă.
Docu-drama „Dosarele…” are
capacitatea de a apropia faptele istorice de prezentul imediat, aducând în fața privitorului
de azi suferințele, experiențele
tragice ale victimelor regimului
stalinist. Spectacolul „Dosarele
Siberiei” e un semn că nu ne-am
pierdut memoria cu totul, că ne
putem asuma trecutul, oricât de
cumplit, infernal ni se arată din
perspectiva zilei de azi.
„Ce-ați făcut cu noi?! Toată
sala plânge!”
După ce a văzut „Dosarele…” la
București, Marius Ghilezan scrie

Secvențe din „„Cine l-a trezit pe Yorick?” de Alexandru Vasilache, montat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

stalat în casele basarabenilor. A fi
învățător, dascăl, preot sau doctor
în satele de dincolo de Prut era un
titlu de mare respect din partea
comunităților.
Când, prin rușinosul Pact Ribbentrop-Molotov, Basarabia a
fost furată de la trupul țării mame,
mulți nu au reușit să treacă Prutul
spre România. Au rămas, așa cum
spune și o eroină din spectacol,

„Dosarele Siberiei”, spectacolul cu cel mai puternic
impact asupra publicului
Amintim că Ecaterina Chele a
fost deportată în 1941, Margare-

Scene din spectacolul „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, TNME

ta Cemârtan-Spânu – deportată
în 1949, iar Ion Moraru a fost
condamnat politic, întemnițat în
Gulag (1950), pentru că a condus
organizația de luptă împotriva puterii sovietice „Sabia Dreptății”.
Anume „Dosarele Siberiei” e
spectacolul cu cel mai puternic impact, el produce un efect cathartic,
zguduie publicul oriunde s-ar juca.
Sala Mare a Teatrului Național

în „România Liberă”: „Sutele de
spectatori au asistat la un spectacol de mare încărcătură emoțională, realizat de trupa Teatrului
Național „Mihai Eminescu” din
Chișinău. Mai rar atâta determinare și implicare scenică a actorilor, de la copii la persoane adulte.
Basarabia a aparținut României doar 22 de ani în secolul trecut.
Timp în care prosperitatea s-a in-

crezând că „și bolșevicii” sunt
oameni.
„Dosarele Siberiei” e despre
cum elitele satelor au fost deportate. Pentru că, nu-i așa, când
vrei să distrugi o comunitate îi
tai elitele. Așa au făcut cozile de
topor ale bolșevicilor. Le-au scos
din sat personalitățile mișelește
„noaptea ca hoții” și le-au urcat
în câte un bou-vagon. Cei care au

supraviețuit drumului chinului
și al mântuirii au dat piept cu
frigul Siberiei și cu viața departe
de lume.
În actul doi, Petru Hadârcă
pune în scenă viața dintr-o celulă, unde mulți dintre deportați au
ajuns întemnițați. Aici momentul
e de-o estetică pură. Profesorul
nebun dă culoare, dar și pune
contrast peste descompunerea
umană.
Groaza rămânerii în mina de
sare a unor eroi după prăbușirea
minei pare a fi momentul culminant al lucrării, elogiu pentru
cei ce nu mai sunt. Spiritele apar
din când în când, arătând cu mare
delicatețe legăturile basarabenilor cu Dumnezeu, cel care nu i-a
lăsat nici în pustiile Siberiei. O
serie de personaje se rugau zi și
noapte, măcar să poată ajunge
să mai trăiască trei zile, timp de
spovedanie și de împărtășanie,
pentru a putea coborî ulterior în
pământul strămoșeșc. (…)
Înainte de a duce copiii la Nurnberg sau Auschwitz. ROGU-VĂ,
dați o raită și pe la Teatrul Național din Chișinău. Veți fi mult
mai întăriți sufletește și mult
mai puternic ancorați în rădăcinile neamului nostru. Eu cred că
patriotismul luminat nu e desuet
și anti-european. Un popor fără
memorie e mai ușor de stăpânit”.
Spectacolul „Dosarele Siberiei” a fost jucat, din data premierei până azi, și la Buzău,
Brașov, Cernăuți. „Nu am avut
deportați printre rude, dar atât de
mult m-a marcat munca asupra
acestui spectacol, încât mi-am
dorit neapărat să fac parte din
el. Cred că avem în gene durerea
și suferința. După mulți ani de
păstrare în secret a acestor informații, putem să-i spunem lumii
deschis despre această durere
și suferință. Rezultatul a fost pe
măsură. I-am văzut pe spectatori cum vibrează împreună cu
noi, actorii. Țin minte că după
spectacolul de la Buzău a urcat
pe scenă primarul Municipiului
și ne-a întrebat: „Ce-ați făcut cu
noi?! Toată sala plânge!” Așa a
fost și la Cernăuți, la Brașov, și,
bineînțeles, la Chișinău”, mărturisește actrița Ninela Caranfil
pentru „Q Magazine”.

Petru Hadârcă:
„Pentru dezvoltare,
teatrul are nevoie
de mișcare”

Până la finalul stagiunii curente, TNME va mai prezenta
„Dosarele…” și alte spectacole
pe diverse scene din România.
„Vom efectua mai multe turnee,
de exemplu, între 23 și 25 martie
vom juca la Buzău, în Sala „Maximilian”. Va urma un turneu la
Craiova, unde vom participa cu
spectacolul „Cine l-a trezit pe
Yorick?” la Festivalul Internațional Shakespeare, ediția a XII-a
(23 aprilie – 4 mai). Iar în iunie
vom prezenta „Dosarele Siberiei”
la Festivalul Internațional de la
Sibiu”, ne spune Petru Hadârcă,
directorul TNME. Potrivit lui,
„pentru dezvoltare, teatrul are
nevoie de mișcare, de schimbare
permanentă a anturajului. De
aceea, am inițiat aceste proiecte,
trupa de teatru de la Chișinău
merge des în turnee. Schimbăm
spectatorii, dar emoția rămâne
aceeași. Românii de pretutindeni
simt la fel”.
De la Petru Hadârcă mai aflăm
că e stabilită deja perioada în
care se va desfășura prestigioasa
Reuniune a Teatrelor Naționale:
10-20 septembrie 2020. Organizând aceste evenimente, TNME
se pregătește de centenarul Teatrului Național de la Chișinău.
Amintim, că Teatrul Național
chișinăuian a fost înființat în
1921, pe vremea României Regale. Primul spectacol, „Răzvan
și Vidra” de B.P. Hasdeu, s-a jucat pe 6 octombrie 1921. Anul
viitor, vom celebra 100 de ani ai
primului teatru de limbă română
din Basarabia.
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Interviu cu Irina Rimes: glumele neînțelese din România, „comuniștii”
din Chișinău și relația cu fanii

„Basarabia e România”

U

nul dintre cele mai apreciate
nume din noul val al muzicii
pop-dance, Irina Rimes, a stat
de vorbă cu corespondentul Pro
TV, Vitalie Cojocari, despre viața
de la Chișinău, despre cea mai
recentă operație suferită și despre statutul său
de „vedetă”.

În buletin, ea se numește Irina
Rîmeș, însă spune că ar fi complicat de pronunțat și de înțeles,
mai ales că este vorba despre un
artist al cărui nume este pronunțat
de fiecare dată la un eveniment.
Așa că a ales ca nume de scenă
Rimes, mult mai simplu și mai
ușor de spus. Recent, Irina, a trecut printr-un eveniment nefericit,
după ce a fost nevoită să se interneze de urgență într-un spital
din România, chiar în preajma
Revelionului 2020.
„A fost o problemă destul de
gravă, care s-a rezolvat chirurgical. (...) Da, am spus că am avut
o problemă ginecologică, n-am
avut avort sau sarcină extrauterină sau orice fel de chestie legată
de... cancer. Sunt ok, sunt sănătoasă, dar, ca orice femeie, mai am
și eu uneori probleme” - a spus
ea în emisiunea „Interviurile lui
Vitalie”, difuzată exclusiv online
pe www.stirileprotv.ro.
Artista spune că, pe tot parcursul internării la spital, nu a fost
nevoită să plătească nicio „atenție” cadrelor medicale pentru a
beneficia de îngrijiri, în ciuda percepției publice despre sistemul
de sănătate din România, care,
de cele mai multe ori, este legată
de corupție. Tot ce le-a dat Irina
Rimes asistentelor și medicilor au
fost... „niște bomboane”.
„Eu n-am plătit, credeți-mă pe
cuvânt. Nu am dat nicio atenție
și n-am plătit nimănui nimic. În
momentul în care am ieșit din spital, zic, ce trebuie să plătesc? Pentru că eu am asigurare medicală.
Zic, ce trebuie să plătesc? Plătesc
ceva? Zice, doamnă, nu trebuie să
plătiți nimic, urgența în România
este gratis pentru oricine, deci
puteți pleca acasă liniștită. Am
lăsat niște bomboane, pentru că
mi-a lăsat mama niște bomboane
mie și am lăsat câte o bombonică pentru fiecare asistentă care a
avut grijă de mine. În rest... n-am
plătit nimic. Lumea poate se plânge pentru că are motive. Eu n-am
motive să mă plâng, momentan.”

bine în afară de glume” - spunea
ea, care explică acest lucru prin
faptul că în Republica Moldova,
unde a crescut, era popular umorul din... Rusia.
Din acest motiv, când a fost
prima dată la un spectacol de
stand-up comedy în România,
nu i-a plăcut.
Irina Rimes: „Noi am crescut
cu umorul rusesc. (...) Și aici umorul este altfel. Când am fost prima
dată la un spectacol de stand-up
aici, în România, nu mi-a plăcut.”
- Vitalie Cojocari: Se înjură
mult?
Irina Rimes: „Și asta.
Depinde la cine te duci. Nu-mi
place să mă duc acolo unde se
înjură mult.”
- Vitalie Cojocari: N-ai înțeles glumele? N-ai înțeles
umorul?
Irina Rimes: „Ba da, l-am
înțeles foarte bine, dar nu l-am
gustat. Adică eram așa, ok, this
is funny. Asta e vesel? Sau asta e
haios? Ok. Aici ar trebui să râd.”
Astfel, în prima perioadă în
care a ajuns în România, prietenul ei îi explica de fiecare dată

pre mine, pentru că eu cu accentul
ntul
meu și cu proveniența mea dădeam motive de glume. Oarecum.
um.
Eram un cerc foarte restrânss de
prieteni și de aia spun că nu-mi
-mi
dădeam seama niciodată când
d fac
mișto de mine sau când râd
d cu
mine. Când mă iau peste picior
cior
sau când nu mă iau peste picior.
ior.
Sau când vorbesc serios. Ei spupuneau câte o glumă și eu după aia
ia îi
șopteam la ureche lui Andi: Andi,
ndi,
dar ei au vorbit serios? Sau eii au
glumit acum?” - spune artista.
a.
În prezent, Irina spune că acum
cum
și-a mai „calibrat umorul”, deși...
și...
„încă am un umor ciudat pentru
ntru
prietenii mei”.
Acasă înseamnă și
Chișinău, dar și București
ti
Născută și crescută în Repupublica Moldova, Irina Rimes spune
une
că atunci când a venit prima dată
în România și a văzut pe ziduri
duri
mesajul „Basarabia e România”
nia”
simțea că îi „înflorește inima”.
ma”.
Acum... s-a mai obișnuit.
Pentru ea, acasă înseamnă
ă și
Chișinău, dar și București.
Irina Rimes: „Întrebare grea
și ușoară în același timp. Când
am venit prima oară în România
vedeam lucrul ăsta peste tot – și
în Ardeal, și unde mă duceam – și
îmi înflorea inima. Acum m-am
obișnuit cu el. Și când mă întreabă lumea: unde te duci? Mă duc
acasă, dacă mă duc la Chișinău. Și
dacă mă duc la Chișinău și trebuie să prind avionul sau să iau un
autocar către București, unde te
duci? Mă duc acasă. La mine e aca-

valori foarte frumoase pe care nu
prea le mai găsești în Vest, adică
le mai găsești, dar nu mai sunt
atât de dezvoltate cum sunt la noi.
De câte ori sunt întrebată: unde
ți-ai dori să trăiești, dacă ai alege
un loc în toată lumea, unde ai dori
să trăiești, în Hawaii, nu știu, în
Suedia, că e cea mai fericită populație din lume, sau nu mai știu
unde e, în Norvegia, în Suedia, în
Elveția, că e PIB-ul mare. Eu vreau

- Vitalie Cojocari: Simți că
e mai multă democrație și
libertate de exprimare aici?
Irina Rimes: „Absolut, absolut.”
Relația cu fanii în public

Irina Rimes și umorul
românesc... neînțeles de
moldoveni
Deși pare o glumă, la începutul venirii sale în România, Irina
Rimes a avut nevoie de ajutor ca
să înțeleagă glumele românilor.
„Umorul moldovenesc cu umorul românesc n-are nicio treabă.
Și observ cel mai mult lucrul ăsta
acum, când vine fratele meu din
ce în ce mai des în România și iese
cu prietenii mei, cu trupa mea,
cu băieții mei și se înțeleg foarte

Întrebată cum i se pare
Chișinăul față de București, Irina
Rimes a fost sinceră: „Chișinăul
e un pic comunist, așa, ca imagine. Chiar și oamenii sunt un pic
comuniști, dar nu în sensul rău al
cuvântului. Dar uneori în sensul
rău al cuvântului.”
În opinia sa, moldovenii nu
au încă suficient curaj să spună
lucrurilor pe nume, așa cum se
întâmplă în România.
Irina Rimes: „Eu cred că
oamenii de peste Prut încă sunt
speriați să deschidă gura, să spună
un adevăr. Aici nu, aici e diferit
și aici am simțit-o... nici măcar
venind aici, făcând cunoștință
cu românii care au venit în Chișinău. Aici, oamenii sunt mult mai
deschiși, mai rebeli. Asta cred că
vine din sistem, așa a educat sistemul populația. Iar România a
cam deschis ochii, probabil, după
Revoluție încoace.”

dacă glumele care se făceau erau
pe seama ei... sau nu.
„Eram, de fapt, cu prietenul
meu, care-mi explica, vezi, acum
s-a glumit cu tine, nu despre tine.
În general, toate glumele erau des-

să și în București, și în Chișinău.
Și atâta timp cât vorbim aceeași
limbă, avem aceleași valori, că nu
poți să spui că nu avem aceleași
valori, și moldovenii și românii
sunt familiști și au dezvoltat niște

să trăiesc în România.”
- Vitalie Cojocari: Nu în
Republica Moldova, nu în
Chișinău?
Irina Rimes: „Nu. Nu.”

Deși este foarte cunoscută în
România, în special datorită participării în calitate de jurat la emisiunea „Vocea României”, difuzată
la Pro TV, Irina Rimes spune că
merge cu trotineta prin București,
călătorește cu metroul sau folosește cursele obișnuite aeriene fără să
îi fie teamă că va fi asaltată de fani
cu cereri de selfie-uri. Secretul ei
constă în imaginea pe care o abordează atunci când iese în public,
mai exact... își ascunde bretonul
sub o căciulă sau o șapcă, astfel
că nimeni nu o mai recunoaște.

Sursa: stirileprotv.ro
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Partea
întunecată
a modei
Reutilizarea hainelor vechi și transformarea lor în piese noi

Bunica Parascovia din satul Ermoclia, r. Ștefan-Vodă, țese țoale la un război vechi primit
în dar de la părinții săi. Foto: From the Heart.Shop

N

e place să fim în pas cu moda, dar
trebuie să știm că deșeurile textile au
capacitatea de a contamina solul, apa
și aerul. Industria modei este a doua
cea mai poluantă industrie din lume, după cea
petrolieră. În loc să aruncăm la gunoi hainele
de care nu mai avem nevoie, le putem dona
sau recicla. Pentru a echilibra și mai eficient
lucrurile trebuie să reducem consumerismul.
Noi cumpărăm prea multe haine, acestea
se demodează, iar ca rezultat avem textile
nefolositoare.

Natalia MUNTEANU
Industria textilă generează în
atmosferă circa 10% din emisiile
de gaze cu efect de seră. Producția
textilă degajă microplastic în natură. Este responsabilă și de distrugerea habitatelor: 30% din viscoză
și celofibră (mătase naturală) sunt
extrase din pulpa copacilor.
Pentru a cultiva și produce un
kilogram de bumbac, folosit pentru a confecționa o cămașă sau o
pereche de blugi, se utilizează între
10 mii și 20 de mii de litri de apă,
arată datele statistice colectate
de Extinction Rebellion Moldova. Aceste date demonstrează că
există o risipă de resurse naturale,
iar blugii de bumbac ar mai putea
fi purtați și de altcineva sau reutilizați creativ.
În Republica Moldova nu
există tehnologii pentru reciclarea
lucrurilor textile, dar nici metoda
incinerării nu se aplică. Singura
modalitate de a recicla hainele
uzate este metoda numită upcy-

cling (traducere din engleză – reciclare, cunoscută și sub denumirea
de reutilizare creativă). Upcycling
este procesul de transformare a
subproduselor, a materialelor reziduale, a produselor inutile sau
nedorite în obiecte noi sau produse
cu o calitate mai bună și cu valoare
de mediu.
Cea mai sustenabilă garderobă este cea pe care o aveți deja.
Aruncați o privire la toate piesele
vestimentare din dulap, evaluați
dacă pot fi purtate, combinate sau
reparate. Dacă considerați că s-au
demodat sau pur și simplu nu le
mai îmbrăcați, duceți-le la „Banca
de haine”, proiect inițiat de Misiunea Socială „Diaconia”. În sectoarele din municipiul Chișinău au
fost instalate boxe galbene, special
amenajate de colectare a bunurilor
(haine, încălțăminte, ștergare, pături, cearșafuri etc.), care ulterior
sunt dăruite oamenilor sărmani
din satele Moldovei.

iar altele împletesc covorașe din
cordele. La Chișinău o femeie în
vârstă face covorașe din cordele,
răsucite din tot felul de haine netrebuincioase, colectate de „Shop
Mesto” din sectorul Râșcani.
„A venit și ne-a spus că vrea să
împletească covorașe din cordele,
iar noi să le vindem. Noi îi oferim haine uzate, care nu mai pot
fi purtate, iar femeia taie cordele
și confecționează covorașe. Prețul
mediu al unui covoraș este de 35
de lei”, povestește Inga, administratoarea „Shop Mesto”.
Inga spune că hainele donate
de oameni sunt dăruite familiilor
social vulnerabile, invalizilor și
oamenilor străzii din capitală, iar
textilele foarte uzate, practic rupte,
sunt duse la un azil pentru câini.
Administratoarea magazinului
precizează că până acum circa 100
de oameni nevoiași au beneficiat în
total de 500 de kilograme de haine.
Uneori aceste bunuri sunt dăruite la cererea asistenților sociali din
localitățile Republicii Moldova. De
asemenea, îmbrăcămintea în stare
foarte bună sau nouă este vândută
la prețuri mici în magazin, iar cei
care doresc sau nu-și pot permite
să plătească prețul de pe piață – le
pot cumpăra.
Pentru a păstra și valorifica
țoalele țărănești, confecționate
cândva de femeile basarabence,
„FromtheHeat.Shop” a inițiat un
proiect de promovare a meșterilor
populari care încrucișează firele la
războiul de țesut.
„Locuitorii Chișinăului ne dau
haine vechi. Le oferim meșterițelor
populare din Cimișlia și alte localități din sudul Moldovei, care țes
țoale la războiul de țesut, iar noi le
vindem la Chișinău. Ne-am gândit
să le venim în ajutor meșterițelor.

Colectăm aceste haine ca să nu fie
aruncate la gunoi, astfel protejăm
mediul și susținem tradițiile locale.
Colectăm haine curate, de dimensiuni mari. Să nu fie de bebeluși
pentru că se taie greu cordelele.
Stofe naturale, dar nu sintetice”,
explică Ina de la „FromtheHeart.
Shop”.
Unii apreciază munca depusă de
meșterii populari, iar alții spun că
un țol este scump. Prețul unui țol
variază în funcție de lungimea lui.
Bunăoară un țol de 1,45 de metri
se vinde cu 550 de lei.
GAZETA de Chișinău a găsit și
alte inițiative de reutilizare a hainelor ponosite prin meșteșuguri
vechi tradiționale, cum ar fi „Green
Up Mom” și Ra Planet. Acestea șiau propus să inspire oamenii spre
o viață simplă, sustenabilă și armonioasă cu mediul înconjurător.
Soluții inovative
La protecția mediului și la buzunarul părinților s-a gândit Elena
Alexei care propune o metodă de
extensie a body-urilor care pot fi
purtate timp de șase luni de bebeluși, dar nu trei luni, așa cum
se utilizează unul obișnuit. Elena
susține că, de fapt cu ajutorul lor
părinții pot reduce jumătate din
numărul de body-uri necesare
pentru creșterea copilului de la
zero la trei ani. „Mi-a venit ideea
când am ieșit în concediul de maternitate, pentru că fetița mea era
dolofană și nu reușea să poarte mult
hainele. Aveam prea multe haine
în dulap. Am decis că trebuie să le
refolosesc”, argumentează Elena
Alexei, creatoarea „Extensie pentru
body”.
Astfel Elena a ajutat circa 400
de familii din Republica Moldova,

România și diaspora moldovenească. Elena subliniază că părinții ar
avea nevoie pe an de șase body-uri
cu extensie, în loc de 12 bucăți
obișnuite. „Mamele fac economie de bani, timp și loc în dulap.
Eu promovez și ideea de a proteja
mediul. Am pornit de la ideea de a
economisi, dar mi-am dat seama că
are influență și asupra mediului.
În plus, mamele cumpărând le dau
exemplu copiilor. Folosești haina
până când nu mai poate fi utilizată. Educația începe în familie”,
menționează Elena Alexei.
Cumpărați conștient
Altă metodă de a face hainele
să dureze mai mult este repararea
acestora. Pentru reparații ușoare,
cum ar fi de cusut un nasture, puteți căuta lecții video pe youtube.
com, iar dacă piesele vestimentare
au nevoie de intervenții mai complicate, mergeți la un croitor.
Dacă aveți nevoie să cumpărați
haine – optați pentru piesele care
se vând la mâna a doua la magazine
sau piețe second-hand de la noi sau
din străinătate. De asemenea, în
orașele europene se vând haine de
lux vintage, pe care le puteți găsi
la prețuri derizorii. Pentru evenimente speciale – luați în calcul închirierea rochiilor, costumelor etc.,
scrie Fashion Revolution Moldova.
Când decideți să cumpărați haine noi, încercați să aflați informații
despre compania producătoare de
îmbrăcăminte, privind sustenabilitatea. Achiziționați haine de la firmele care sunt responsabile social,
care sunt preocupate de protecția
mediului. Luați în considerare prețul și calitatea hainei sau de câte
ori va putea fi purtat acel articol
vestimentar înainte de deteriorare.

Sustenabilitatea hainelor
Bunicile noastre pe timpuri țeseau țoale țărănești. Acestea erau
țesute sau împletite din cordele
tăiate din haine ponosite, care
nu mai puteau fi întrebuințate. Și
astăzi prin localitățile Republicii
Moldova mai există femei care fac
țoale țărănești la războiul de țesut,

Covorașe tradiționale din cordele. Foto: Shop Mesto
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Monumentul lui Al. Suvorov din curtea Liceului Militar din Kiev. Sursa: pravdainform.com.ua

Monumentul lui Al Suvorov din Tiraspol

Războiul monumentelor
Nina NEGRU

U

n articol publicat
de E. Andreevskii
în „Istoriceskii
vestnik” din mai
1908 ne sugerează tipul de
reacţie pe care ar trebui
să o afişăm în legătură cu
intenţia socialiștilor de a
schimba numele unor străzi
după model transnistrean:
bunăoară, „Alexandr
Suvorov” în loc de „Octavian
Goga”.

E. Andreevskii relata despre
dezvelirea zadarnică a două monumente în cinstea lui Arkadii Al.
Suvorov.
Arkadii Suvorov – fiul
General-locotenentul Arkadii
Al. Suvorov, conte de Râmnic şi
prinț de Italia, în 1811 se afla în
fruntea unei divizii care ocupa
„o parte a posesiunilor turcești
– Principatele Moldova şi Valahia – învecinate cu partea de
sud a Rusiei (Novorossia)” scrie
E. Andreevskii, precizând şi cu
ce ocazie se aflau acolo rușii pe
timp de pace: „rupseseră relațiile
cu turcii”. Refrenul cu ţările românești ca „posesiuni ale Imperiului
Otoman”, repetat şi azi de ruși, a
ajuns să fie înregistrat de ignoranți
ca realitate.
În acea zi de 13 aprilie 1811,
râul Râmnic îşi ieșise din matcă,
apele lui erau o vâltoare în furtu-

nă. Generalul a vrut să treacă pe
celălalt mal în caretă şi, luându-l
un vârtej, s-a înecat, la vârsta de
numai 26 de ani. Peste un timp, fiul
său, Alexandr Arkadievici Suvorov,
a instalat pe malul râului Râmnic două monumente: un obelisc
(Andreevskii scrie „piramidă din
piatră albă de Transilvania”) pe
locul de unde a coborât cu careta
în râu şi al doilea, nu departe, pe
locul unde a fost găsit corpul celui
înecat. Râul, nemulțumit, a şters
cu apele sale, prin alte inundații,
„piramidele” generalilor.
Cu ocazia unui nou război rusoturc, perseverent, nepotul lui Al.
Suvorov instalează iar două monumente. Este organizată dezvelirea şi sfințirea lor, în prezența
unei mari mulțimi de ţărani de
prin părțile Vrancei. Pentru că
nu înţelegeau vorba rușilor, li s-a
făcut onoarea de a primi traducător – un rus bătrân, rămas pe
acolo după vreun război ruso-turc,
căsătorit cu o munteancă frumoasă
şi bogată. Andreevskii afirmă că
fostul instructor în armata rusă,
acum proprietar de vii, se „moldovenizase”, deşi era soțul unei
femei din Muntenia.
Ţăranii o fac pe prostul
Acest rus românizat, Macedonesco, a abordat problema războaielor ruso-turce fără a pune la
îndoială faptul că „ţăranul român
se consideră cel mai inteligent şi
luminat dintre neamurile peninsulei Balcanice”. Fiind sigur că ei
înţeleg şi simt importanța evenimentului la care participă, a aprofundat această temă, amintindu-le,
pe un ton părintesc şi protector
despre „faptele de vitejie ale marii
armate ruse, săvârșite exclusiv în
scopul apărării micilor, sărmanelor
principate ortodoxe Moldova şi
Valahia, îndobitocite şi oprimate
de Islam”.
Veteranul Macedonesco în-

cerca să-i convingă pe ţărani că
festivitatea la care au onoarea să
participe marchează nu numai
victoriile Suvorovilor, ci şi ale
națiunii române, pentru că „astfel
ea îşi amintește cele mai scumpe
episoade din istoria ei – anume
de timpurile când Marea Rusie
se lupta pentru eliberarea fraților
ortodocși oprimați şi desființați
(zatertîh) sub jugul musulman”.
Reacția ţăranilor nu s-a lăsat mult așteptată. Cu mirare şi
strângere de inimă, Macedonesco o înregistra, dar se temea să o
traducă rușilor. Ei nu înţelegeau
rugămințile insistente ale ţăranilor
din satele Slobozia, Sălcioara, Andreești, Brăniștarii de Jos, aflate la
oarecare depărtare de locul unde
se înecase generalul Arkadii Al.
Suvorov.
Ţăranii ţineau morțiș ca şi în
dreptul acelor sate să fie instalate
astfel de „znakuri”. „De ce?”, i-a
întrebat Macedonesco, neînțelegând gândirea oamenilor „acestui
veac pragmatic”. Ei au răspuns cu
cea mai mare seriozitate că în prezența acestor „semne”, care pot fi
instalate chiar şi în apa râului, vor
putea trece ușor pe celălalt mal
chiar dacă s-ar umfla ori s-ar stârni
furtuni şi uragane.
Erau siguri că şi în locul unde
sărbătoreau atunci, „semnele” au
fost instalate în același scop – să
nu se mai înece şi alții – şi nimeni
nu-i putea amăgi cu fapte eroice.
După ce li s-a dat şi câte un pahar
de vin, românii, încăpățânați în
convingerea lor că acea localitate
a fost favorizată pe nedrept, şi-au
reluat şi mai stăruitor cererea, pe
tonuri din ce în ce mai ridicate.
Prințul Al. Arkadievici Suvorov
râdea de înapoierea oamenilor,
dar era vizibil că acest incident i-a
stricat dispoziția. Iar autorul nostru de la 1908, Andreevskii, ca să
justifice titlul articolului său, „Moldavanskaia cosnosti”, încheie pe
un ton protector-pedagogic: „Iată

omul oriental, cu mintea obtuză,
leneșă, care nu mișcă, nu cade pe
gânduri, nu înţelege, nu pricepe,
nu chibzuiește”… Din etalon de inteligență în Balcani, ţăranul român
ajunsese prostul proștilor.
Marii protectori ai creștinilor
din Serbia, Bulgaria şi... Bizanț
ştiau foarte bine preceptele dreptului musulman, conform căruia
orice cucerire musulmană este
marcată de existența lăcașelor de
cult. Ei au văzut că, spre deosebire
de Spania, Asia Mică, Serbia sau
Bulgaria, nicio moschee, niciun
minaret nu a însemnat pământul
românesc cu pecetea cuceririi. Cei
care lăsau semne (piramide, znakuri) erau „protectorii”, care se
ascundeau în umbra crucii.
Monumentele generalisimului Alexandr Suvorov pe
pământ românesc
La inițiativa Societății Militare Ruse, în 1911, se ridica o statuie în satul Dragosloveni, com.
Dumbrăveni, pe terasa superioară dreaptă a râului Râmna, acolo
unde în 1789 Al. Suvorov câștiga
două victorii împotriva turcilor,
la Focșani şi Râmnicul Sărat. Cu
acea ocazie ţarina Ecaterina a II-a
îi acordase titlul onorific „conte
de Râmnic”.
Pe un soclu de granit roșu din
Finlanda, Al. Suvorov călare, cu
bicornul în mână, striga în inscripție: „Să ne ajute Dumnezeu,
vitejilor! Ura!”. Inaugurarea de
pomină a fost la 1913, iar peste
trei ani, în timpul Primului Război
Mondial, aliații ruși au demontat
statuia ecvestră şi au remontat-o la
Odesa. Acum se află în or. Ismail,
dar nici acolo nu este în siguranță,
după ce ucrainenii au demontat
monumentul lui Al. Suvorov din
curtea Liceului Militar din Kiev,
înlocuindu-l cu o placă memorială
închinată lui Dm. Donțov, teoretician al naționalismului ucrainean.

După al Doilea Război Mondial şi ocuparea României de către
URSS, comuna Dumbrăveni este
numită „Suvorov”, așa cum se numea şi actualul raion Ştefan-Vodă.
Soclul rămas la Dragoslovești, fără
cal şi călăreț, le amintește comuniștilor despre Suvorov şi, înainte
ca armata roșie să se retragă din
RSR, în 1957, este ridicat un nou
monument. În acest scop, statuia
ecvestră a lui Carol I din București
a fost reciclată, calul ajungând la
Dragoslovești.
Sculptorul noului Al. Suvorov
înfipt în șaua acelui cal, Marius
Butunoiu, era considerat „primul
român care a realizat o reprezentare ecvestră”. O puteți vedea şi
astăzi, în postcomunism: adună
tot felul de inscripții în graffitti,
pe care primarul este nevoit să le
dea periodic cu var. Cele mai noi,
din 2007, au următorul conținut:
„Basarabia – pământ românesc”,
„Moarte rușilor” ş.a. Cred că românii simt acut lipsa unui monument Kotovski pe malul râului
Siret, unde acela spera (poruncă
de la 1812) să ajungă să-şi adape
caii.
Singurul monument Al. Suvorov păstrat cu pietate pe pământ
românesc este cel din Piața centrală a or. Tiraspol, unde nimic
nu se uită despre cel care a atins
primul fluviul Nistru la sf. secolului al XVIII-lea. Statuia este
un monument ecvestru, tot cu
gestul pumnilor ridicați, realizat în 1979 de sculptorii Victor
şi Vlad Artamonov şi arhitecții
Drujinin şi Cisteakov. Imaginea
monumentului apare şi pe bancnotele din „republica nistreană”
autoproclamată.
Nu duce lipsă nici Chișinăul de
monumente cu pumni ridicați spre
cer, în stil transnistrean. Numai
statuia lui Ştefan cel Mare ridică
smerit o cruce – „armă asupra diavolului” şi grăitoare mărturisire
dogmatică.
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Cum să le dezvolți la copil

Logica, memoria și
inteligența emoțională

C

ele trei abilități care îl vor ajuta pe
copilul tău în viață sunt logica, memoria
și inteligența emoțională. Perioada
fragedă, de până la 6 ani, este potrivită
să-l ajuți să le dezvolte eficient. Iată câteva tehnici
pe care părinții le pot folosi pentru dezvoltarea
echilibrată a copilului.
1. Dezvoltarea raționamentului logic
La vârsta fragedă copilul tău va
lua decizii, utilizând logica incompletă sau incorectă. Aceasta este o
parte a procesului de dezvoltare.
Instrucțiunile și încurajările potrivite din partea persoanelor-cheie,
precum părinții sau profesorii, îl vor
ajuta să depășească această metodă
simplă de a privi lumea. Activitățile preșcolare și școlare îl vor ajuta
enorm, însă există și alte activități
utile, pe care le puteți face împreună:
Număratul
Dacă o grămadă de lucruri sunt
de dimensiuni mai mari, copilul
va considera că ele sunt mai numeroase, chiar dacă numărul
acestora este identic cu lucrurile
din altă grămadă, de dimensiuni
mai mici. Ajută-l să înțeleagă diferența, numărând obiectele din
ambele grămezi.
Activitatea senzorială
Pipăitul obiectelor este o cale
superbă pentru a pune în mișcare
creierul copilului. După ce devine
mai bun la primirea și trimiterea
informației, creierul este pregătit să
își utilizeze organele de simț pentru a cunoaște lumea. Încurajează
această explorare prin implicarea
simțurilor în perceperea diferitor
culori, texturi, muzică și bucate.
Învață copilul să adreseze
întrebări
Atunci când copilul va înce-

pe să experimenteze și să întrebe „De ce?”, învață-l să adreseze
întrebările corect și să prezică
și un eventual răspuns pentru
acestea. Când copilul este curios, încurajează-l să formuleze o
ipoteză și să ducă la bun sfârșit
ceea ce a început.
Încurajează copilul să
participe la rezolvarea problemelor cotidiene simple
Dacă se întâmplă să mergeți la
grădina zoologică într-o zi în care
aceasta este închisă, încurajează-l
să ofere alternative. „Nu putem
merge la grădina zoologică. Ce
putem face în schimb?”
2. Dezvoltarea memoriei
Chiar dacă amnezia infantilă
împiedică un adult să își reamintească evenimentele până la
2 sau 4 ani de viață, acest fapt nu
înseamnă că memoriile căpătate
în această perioadă nu sunt importante. La vârstă fragedă copiii
sunt capabili să formeze amintiri,
iar acestea influențează modul lor
de a percepe lumea.
Memorarea lucrurilor este o
abilitate importantă care ia timp,
dar care dezvoltă copilul. Capacitatea copilului de a memora
lucruri îi va fi utilă pe parcursul
întregii vieți. După ce va crește,
memoria îl va ajuta să planifice,
să stabilească scopuri și să utilizeze cunoștințele și experiențele
acumulate pentru a lua decizii și
a crea idei noi.

Iată câteva strategii care-i
pot dezvolta memoria:
Roagă-l să-ți povestească o
istorioară – aceasta este calea
spre auto-descoperire, comunicare și memorare. Istoriile rămân
în memoria noastră mult timp, de
aceea e bine să exersezi.
Repetiția – este o cale simplă
de a forma conexiuni stabile în
creierul copilului și de a-l ajuta să
memoreze informații interesante.
Asocieri, conexiuni și acronime – pe măsură ce copilul va
crește și va deveni mai conștient
de sine, utilizându-și memoria
și capacitățile cognitive, el va fi
capabil să utilizeze strategii de
memorare mai eficiente pentru
a face procesul de învățare mai
eficient.
3. Inteligența emoțională
Fundamentul acestei inteligențe este empatia sau capacitatea
de a înțelege cum se simte o altă
persoană. Poți încuraja dezvoltarea acestei abilități importante
la copilul tău prin crearea unui
mediu armonios în casă și învățarea copilului să îi trateze pe alții

Mituri
despre
ceapa tăiată
Odată ce simptomele gripei și răcelii își
fac apariția, prima întrebare care apare este
– cum să le oprim evoluția? Administrarea
vitaminei C, a medicamentelor antiinflamatoare sau a ceaiului cald cu dulceață de
zmeură sunt doar câteva măsuri pe care
le luăm, de obicei. O altă metodă de a ne
trata cât mai natural este să punem în cameră ceapă, curățită și tăiată felii pentru
a „ucide” infecția. Cât de adevărată sau
mitologică este această măsură, aflați din
acest material.
De unde își are originea această
teorie?
Potrivit Asociației Naționale a Cepei (National Onion Association), legenda că ceapa
poate trata gripa și răceala își are originea

în modul în care ar dori să fie și
el tratat.
Alte două elemente importante
sunt inteligența intrapersonală, sau percepția de sine, a propriilor emoții, a punctelor forte și
a celor slabe, dar și inteligența
interpersonală sau capacitatea
de a înțelege dorințele și motivația
altor persoane.
Iată cum își dezvoltă copilul tău inteligența emoțională:
2-3 luni
Copilul va începe să zâmbească,
încercând în acest mod să comunice cu cei din jur. Sau va plânge,
cerând astfel atenția cuiva.
9-10 luni
Îmbunătățirea memoriei de
scurtă și lungă durată, alături
de conexiunile noi dintre partea
frontală și centrele emoționale ale
creierului înseamnă că în jurul
vârstei de 9 luni copilul va resimți anxietatea de separare sau
frica de necunoscuți. Astfel, el va
manifesta o preferință vădită pentru cei ce l-au îngrijit din start.
18 luni – 2 ani
La această vârstă copiii vor demonstra că înțeleg conceptele de

sulfurici mirositori.
Nu există niciun studiu medical
care ar demonstra că ceapa tratează
gripa și virozele. Toate afirmațiile
precedente nu au citat niciun studiu medical, făcând referire doar
la vorbe din popor.

de prin secolul 14. De asemenea, în timpul
epidemiei de ciumă, oamenii considerau că
îmbolnăvirea se produce prin intermediul
„aerului nociv”, care miroase urât. Din acest
motiv, în jurul bolnavilor era pusă ceapa,
pentru a „preveni” infectarea.
Înainte de confirmarea existenței microorganismelor, oamenii credeau că ceapa
crudă are proprietatea de a purifica aerul
dintr-o încăpere. La începutul secolului
trecut, în timpul „gripei pandemice”, oamenii puneau ceapa tăiată prin casă pentru
a se apăra de virus.
Câțiva ani în urmă, numeroase articole
afirmau că acest remediu popular este eficient. Atunci proprietățile curative ale cepei
erau argumentate de prezența compușilor

De ce metoda este
ineficientă?
Atunci când ne îmbolnăvim, microbi și
virusuri microscopice pătrund în organism
și se multiplică, iar noi devenim „gazdele”
acestora. Când sistemul imun le detectează
prezența, acesta produce anticorpi specifici
pentru a le elimina definitiv din organism.
Anume această „luptă” provoacă simptomele pe care le resimțim în timpul gripei
sau răcelii.
Din acest motiv apare tusea, secreția
excesivă de mucus, durerile în gât, dar și
durerile de cap.
Nu este demonstrat științific că ceapa are
proprietatea de a „evacua” microbii și virusurile din corp, deoarece nu este un mediu
prielnic pentru dezvoltarea acestora, astfel

bine și de rău. Dezvoltarea părții
frontale a creierului și îmbunătățirea limbajului îi oferă copilului o posibilitatea bună de a-și
studia propriile emoții și emoțiile
celor din jur. Anume în această
perioadă se dezvoltă empatia,
inteligența interpersonală și
începe să se dezvolte cea intrapersonală.
3-4 ani
La această vârstă, copilul va
socializa mai mult cu alți copii,
iar cu ajutorul tău va învăța să
ofere jucării altor copii și să și le
întoarcă pe ale sale. La vârsta de
patru ani, copilul va fi capabil să
facă legătura dintre pedeapsă și
evenimentele care au dus spre ea.
Este important să învățăm copilul
să vorbească despre emoțiile și
trăirile sale, să le numească pe
nume.
Bineînțeles, inteligența emoțională nu este separată de alte
tipuri de inteligență. Într-un final,
toate abilitățile sunt interconectate – emoțiile ne ajută să reținem
lucruri, iar inteligența emoțională
– să ne dezvoltăm logica.
https://www.sanoteca.md/

încât nu le poate atrage în interiorul său.
Ce metode sunt eficiente?
Pentru a preveni gripa sau răceala trebuie să respecți câteva reguli simple de
igienizare a încăperii:
- Menține curățenia – aerisirea frecventă
a încăperilor, curățenia umedă și dezinfectarea suprafețelor vor ține departe de tine
virușii și microbii, micșorând substanțial
riscul de a te îmbolnăvi.
- Spală mâinile cu apă caldă și săpun
după ce vizitezi locurile publice, strângerea
de mână sau contactul cu alte persoane.
- Păstrează distanța – virușii și bacteriile se răspândesc ușor în aer și pot rămâne suspendați pentru o perioadă lungă de
timp, îndeosebi după un act de tuse sau
un strănut.
Nu uita și de modul sănătos de viață – o
alimentație echilibrată, evitarea stresului
și practicarea exercițiilor fizice zilnice îți
vor întări considerabil imunitatea și te vor
ajuta în lupta cu gripa și răceala.
Fii atent la alegerea ta!
https://www.sanoteca.md/
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Prima campioană,
la 85 de ani

S

vetlana Șipilov activează în domeniul
sportului de performanță timp de peste 60
de ani – de altfel, ca și în cel al pedagogiei
–, în calitate de atletă remarcabilă (de
șase ori campioană a republicii), iar în prezent
ca antrenor-profesor de excepție. La ai săi 85 de
ani (s-a născut pe 5 februarie 1935 în Zaporojie,
Ucraina) debordează de energie, este plină de
viață și voie bună.

Iulian BOGATU
Copilașii o urmăresc la antrenamente cu mare luare aminte,
asimilând cu aviditate fiecare
gest, fiecare mișcare ce degajă
suplețe, ușurință și o eleganță
de invidiat. „Important e să faci
totul cu dragoste față de copii,
să te pătrunzi de simțirea lor.
Doar astfel le vei capta atenția,
principala condiție pentru cultivarea la discipoli a unui interes
și entuziasm nedisimulat față de
gimnastica ritmică, o disciplină
care este întruchiparea grației,
inteligenței și armoniei, dar și a
unei voințe de nezdruncinat”, este
de părere Svetlana Șipilov, conferențiar universitar la Catedra de
Gimnastică în cadrul Universității
de Stat de Educație Fizică și Sport
(USEFS).

și-a dezvoltat simțul ritmului și
al muzicii, niște calități pe care
le-a însușit la modul superlativ
și care au ajutat-o mult în cariera
sportivă. În 1965, i se conferă titlul
„Maestru de onoare al sportului”,
pentru realizările obținute la cele
mai prestigioase turnee de gimnastică ritmică existente atunci.
Mult mai târziu, abia în 1984,
această disciplină sportivă va
obține statutul de probă olimpică.
O dinastie de sportivi
Călcând cu pași victorioși pe
traseul sportului de performanță,
reușește să exploreze și domeniul
antrenoriatului, unul ce reclamă,
de asemenea, dedicație și spirit de
sacrificiu. Primele lecții de gimnastică ritmică le oferă la vârsta
de doar 19 ani, specialiștii de forță
în această materie fiind numărați
pe degete.
Odată cu încheierea carierei
sportive, devine antrenor-profesor. Și cum obișnuia în calitate de
atletă să-și cizeleze programele
până la un nivel desăvârșit de mă-

tului la gimnastică ritmică, doctor
în pedagogie și conferențiar universitar la Catedră de gimnastică din cadrul USEFS. Mai mult,
și fiica Olgăi, nepoata Svetlanei
Șipilov – Varvara Poleacov, a escaladat culmile aceleiași probe
sportive, este maestru al sportului
și antrenor-profesor.
Spectrul științifico-practic
Preocupările neobosite ale
distinsei doamne Svetlana Șipilov față de aspirațiile tinerelor

Campioană la 19 ani
Svetlana Șipilov a stat la obârșiile gimnasticii ritmice în Basarabia... După absolvirea, în anul
1952, a școlii medii din Ismail,
Ucraina, ea intră la Facultatea de
Biologie a Universității de Stat
din Chișinău (astăzi USM). Pasiunea pentru muzică și mișcare o
determină să îmbrățișeze cu drag
gimnastica ritmică, o disciplină
apărută în anii ’40 și în plină
afirmare.
În 1954, devine prima campioană a Moldovei, apoi câștigă titlul
suprem și în 1955, 1960, 1961,
1964, 1965 la această probă pe cât
de diafană, pe atât de complexă
(conține cinci articole de echipament pentru diverse programe:
măciuci, panglică, coardă, minge
și cerc). Este de menționat că primul Campionat al URSS, țară în
care a fost fondat acest sport, s-a
desfășurat în anul 1948. La vârsta
de 18 ani, în 1953, Svetlana Șipilov devine membră a selecționatei
Moldovei, în a cărei componență
participă la competiții derulate în
Uniunea Sovietică.
De mică a dat dovadă de un
talent deosebit pentru dansuri.
Armoniile și ritmurile muzicale
o atrăgeau de când se ține minte. La secția de dansuri populare

tivități extracurriculare. În perioada 1973-2000, a fost antrenor
de gimnastică ritmică sportivă la
naționala Moldovei. În paralel,
a activat în calitate de antrenor
de gimnastică ritmică (de fortificare, 1985-1992) și sport aerobic (2000-2006); a fost secretar
executiv al Federației „Aerobică
și Shaping” (1999-2006).
Însă principala sa preocupare
rămân copiii, cu precădere cei de
10-17 ani, pe care îi inițiază în
tainele gimnasticii ritmice. De
fapt, le descoperă secretele unui
tărâm mirific în care îi introduce
cu o pietate profundă și căruia i
s-a dedicat cu o fidelitate copleșitoare, de o însuflețire capabilă să creeze destine și să inspire
generații.
Turneul Invită Svetlana
Șipilova – o festivitate de
suflet

iestrie, aceeași atitudine plină de
o minuțiozitate ce caută perfecțiunea o are față de cultivarea la
discipolii proprii a iubirii față de
manifestarea artistică, precum și a
spiritului de învingător. A educat
11 maeștri ai sportului, acordându-i-se medalia „Veteran al Muncii” (1984) și titlul „Eminent în
educație din RSSM” (1985).
Iar opera desăvârșită a Svetlanei Șipilov o constituie urmașii,
cărora le-a altoit simțul omeniei
și demnității, responsabilității și
devoțiunii față de cauza îmbrățișată. Iar una din cele trei fiice ale
ei, este vorba de Olga Aftimiciuc,
a pășit pe urmele profesionale ale
mamei, devenind maestru al spor-

generații și de viitorul societății
și-au găsit exprimarea în peste 140
de articole științifice (din sfera
sportului: „Ritmica muzicală și
gimnastica artistică”, „Educația
ritmico-muzicală”), recomandări metodice, materiale didactice („Gimnastica pentru femei”,
„Educația fizică pentru clasele
I-XII: Ghid metodic pentru profesori”, coautori – T. Grimalschi,
O. Aftimiciuc, I. Carp, C. Ciorbă),
manuale („Educația fizică în cl.
I-II, coautor – I. Boian).
De asemenea, spectrul îndeletnicirilor științifice ale domniei sale vizează metodologiile
desfășurării lecțiilor de fitness.
În plus, organizează diferite ac-

În fiecare an, începând cu 2013,
la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are loc Turneul internațional de gimnastică
ritmică Invită Svetlana Șipilov,
dedicat venerabilei omagiate,
cu peste 100 de participanți din
România, Ucraina și alte țări. Și
în acest an, pe 5 februarie, chiar
de ziua de naștere a redutabilei
atlete, festivitatea a excelat prin
feeric, inedit și numere demonstrative de excepție.
De remarcat că inaugurarea
primei ediții a acestui Festival,
devenit între timp tradițional,
a fost prilejuită împlinirii a 60
de ani de activitate profesională a Svetlanei Șipilov. Pe drept
cuvânt, acest festin al sportului
și spiritului de comuniune este
întruchiparea venerației și respectului pe care îl poartă contemporanii unei personalități de
un profesionalism exemplar, de
o modestie și sinceritate cuceritoare, personalitate constituită
într-un veritabil model pentru
generațiile în formare.

Finală de foc:
Agarista –
Alga-PGU
Au fost desemnate finalistele
Campionatului Moldovei la futsal
feminin, drept urmare a rezultatelor înregistrate în meciurile semifinale desfășurate pe 9 februarie
curent la „Futsal Arena FMF” din
comuna Ciorescu. În prima partidă a zilei, ȘS nr.11 Real-Succes
– ȘS Ciobruciu GTC, formația din
capitală a rezolvat problema calificării încă din prima repriză, pe
care și-a adjudecat-o cu un sec
3-0. Imediat după pauză chișinăuiencele și-au mărit avantajul,
ca să se impună pe final cu 5-2.
Cealaltă semifinală, Agarista
Anenii Noi – Alga-PGU Tiraspol,
s-a dovedit a fi mult mai echilibrată, cu răsturnări spectaculoase
de situație. Scorul a fost deschis
în minutul 8 de echipa din stânga
Nistrului, prin jucătoarea selecționatei Moldovei, Carolina Țabur, abia refăcută după o gravă
accidentare. Agarista, campioană în exercițiu, egalează rapid,
în min. 10, rezultatul de 1-1 rezistând până la pauză. În mitanul secund, C. Țabur își readuce
echipa în avantaj și părea că soarta
partidei este pecetluită. Însă formația din Anenii Noi a dat lovitura
în ultimele minute ale meciului,
după eliminarea pentru cumul de
cartonașe a unei jucătoare adverse, marcând în două rânduri și
smulgând victoria mult râvnită:
scor final 3-2.

Prestație
strălucită a
tenismenei
Renata Fărîmă

Compatrioata noastră Renata
Fărîmă s-a impus pe 8 februarie
a.c. la turneul internațional din
circuitul mondial ITF J2 – Chișinău Biotehnos Cup Tenis, rezervat
juniorilor. Ea a devenit câștigătoare la proba de dublu, în echipă
cu Anastasia Gureva din Rusia.
Renata Fărîmă și Anastasia
Gureva s-au confruntat în partida finală cu perechea Irina
Dshandshgava (Austria) / Kristina
Kudryavțeva (Federația Rusă).
Primul set s-a dovedit a fi și cel
mai dificil, soarta acestuia hotărându-se la tie-break: 7-5 pentru
duetul din care face parte conaționala noastră. În setul secund,
Renata Fărîmă și Anastasia Gureva nu au lăsat nicio șansă adversarelor, adjudecându-și pe merit
trofeul principal al turneului, scor
final 7-6(7), 6-2.
Evenimentul, la care au participat peste 120 de tineri din 20
de țări, a fost organizat de Federația Națională de Tenis din R.
Moldova, președinte – Ceslav
Ciuhrii, în parteneriat cu Școala
Sportivă Specializată de Tenis a
Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării.
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Carul cu bancuri

Afiş

TEATRE
Teatrul Național
„Mihai Eminescu”
14.02 „Aveți ceva de declarat?” de
Georges Feydeau, ora 18.00.
15.02 „Krum” de Hanoch Levin,
ora 18.00.
16.02 „Casa Mare” de Ion Druță,
ora 18.00.
18.02 „Joisărbătoare” de Katalin
Thuroczy, ora 18.00.
19.02 „Cântec de leagăn” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
20.02 „Casa Zoikăi” de Mihail Bulgakov, ora 18.00.
Teatrul Național
„Eugene Ionesco”
14.02, 15.02; 16.02; 19.02; 20.02
„Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, 18.30.
21.02 „O istorie foarte simplă” de
Maria Lado, ora 18.30.
22.02 „Capra cea bună, Lupul cel
rău, Iedul cel mic și cumătra caprei”
de Matei Vișniec, ora 18.30.
23.02 „Căldură în noiembrie” de
Yana Dobreva, ora 18.30.
27.02 „Oscar și tanti Roz” de
Eric-Emanuel Schmitt, ora 18.30.
29.02 „Pasărea albastră” de Maurice Maeterlinck, ora 12.00.
29.02 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
Teatrul Satiricus
„I. L. Caragiale”
14.02 „Cerere în căsătorie” de A.P.
Cehov, ora 18.30.
15.02 „Banii, banii sau „borsetka”
de Ray Cooney, 18.30.
16.02 „Happy end” de Jeroen Van
Den Berg, 18.30.
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Teatrul „Luceafărul”
14.02, 22.02, 29.02 „Striptease
masculin sau Goi pușcă” după A.
McCarten, ora 18.00.
15.02, 23.02 „Tequila Boom” de
Neil, ora 18.00.
16.02, 27.02 „Jocul de-a vacanța”
de Mihail Sebastian, ora 18.00.
20.02, 28.02 „Testamentul” de
Gheorghe Urschi, ora 18.00.
Spectacole pentru copii
15.02, 22.02 „Motanul încălțat”,
după Charles Perrault, ora 12.00.
16.02, 29.02 „Magie de Crăciun”,
versiune scenică de Ion Jitari, ora
12.00.
Teatrul „Geneza Art”
14.02 „Toc” de Laurent Baffie, ora
19.00.
16.02 „Colecționarul” de John
Fowles, ora 19.00.
18.02 „Dorian Gray” de Oscar Wilde, ora 19.00.
19.02 „Cutia neagră” de Philippe
Bologna și Paolo Costella, ora 19.00.
20.02 „Frumoasa călătorie a urșilor
panda” de Matei Vișniec, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și
Balet „Maria Bieșu”
16.02 „Mireasa Țarului”, operă în
patru acte, de Nikolai Rimsky-Korsakov, ora 17.00.
22.02 „Spărgătorul de nuci”, balet
în două acte, de Piotr Ceaikovski, ora
17.00.
Teatrul Republican de Păpuși
„Licurici”
16.02 „Planeta de rouă” de Grigore
Vieru, ora 11.00.
23.02 „Omuleții de zăpadă” de
Veronica Boldișor, ora 11.00.

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

Teatrul Municipal de Păpuși
„Guguță”
22.02 „Colajul lui Guguță” de Victor
Ștefaniuc, ora 11.00.
23.02 „Hârzobul” de Laurențiu
Budău, ora 11.00.
SĂLI DE CONCERT
Filarmonica Națională
„Serghei Lunchevici”
16.02 Spectacol muzical – Ca la
nordul Moldovei. Orchestra de Muzică Populară „Mugurel”, dirijor – Ion
Dascăl, ora 17.00.
19.02 Concert Simfonic – Terapia
prin muzică. În program: F. Chopin –
Concertele pentru pian și orchestră nr.
1 și nr. 2. Orchestra Simfonică, dirijor
– Mihail Agafița. Soliste – Diana Voronețcaia, Tamara Popov, ora 18.00.
20, 21, 22.02 Festivalul-Concurs de
Creație și Interpretare „Crizantema
de Argint”, ediția 2020, ora 18.00.
Sala cu Orgă
16.02 Ultimul pas spre apogeu.
Recital în memoria lui Vitali Secichin, pianist, compozitor, profesor
universitar. Natalia Nalizco /Ucraina/,
discipola profesorului V. Secichin,
prezintă în premieră la Chișinău Concertul-poem „Everest” pentru pian
solo de Maxim Petrenco /Ucraina/,
lucrare dedicată lui Vitali Secichin. Cu
participarea autorului. Intrare liberă,
ora 18.00.
20.02 Seară Mozart. Orchestra Națională de Cameră, dirijor – Valentin
Doni, solist – Cristian Petrescu /Franța/ prezintă Concertul pentru pian și
orchestră nr. 21 în do major, KV 467,
Simfoniile nr. 1, KV 16, și nr. 41 „Jupiter”, KV 551, de Mozart, ora 18.00.

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.

Concurs pentru
ntru cei mai harnici poștași
poș
în 2020!
„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs pentru poștașii din toate localitățile Republicii
Moldova.
Condițiile participării la concurs sunt următoarele:
Poștașii care vor perfecta pentru anul 2020, începând cu luna martie, un număr de abonamente
pentru 3 luni și respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM
21125/23 (pensionari, invalizi, studenți) vor beneficia de următoarele premii:
6 luni

3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei

20 – 30 abonamente – 150 lei

31 – 40 abonamente – 400 lei

31 – 40 abonamente – 200 lei

41 – 50 abonamente – 500 lei

41 – 50 abonamente – 250 lei

51 – 60 abonamente – 600 lei

51 – 60 abonamente – 300 lei

61 – 70 abonamente – 700 lei

61 – 70 abonamente – 350 lei

71 – 80 abonamente – 800 lei

71 – 80 abonamente – 400 lei

81 – 90 abonamente – 900 lei

81 – 90 abonamente – 450 lei

91 – 100 abonamente – 1000 lei

91 – 100 abonamente – 500 lei

101 plus – 1200 lei

101 plus – 600 lei

Toți poștașii care vor perfecta 50 de abonamente pentru 6 luni la oricare din Indicii de abonare
PM 21125 şi PM 21125/23 (pensionari) vor beneficia de un premiu de 500 de lei.
Poștașul care va perfecta nu mai puțin de 105 abonamente pentru 6 luni va primi 1200 de lei.
Poștașul care va perfecta 50 de abonamente pentru 10 luni va ridica un premiu de 1200 de lei.

- Bună dimineața! Aveți felicitări sub formă de inimioare pe
care să scrie „Ești unica mea iubire”?!
- Sigur că da!
- Dați-mi 12 bucăți!
Bulă se apropie de o colegă de clasă și îi spune:
- Poți să-mi dai fotografia ta?
- Da‘ de ce, nu poți dormi fără să te uiți la mine? Mă
iubești așa tare?
- Nu, pur și simplu colecționez Pokemoni!
Fiule, a venit vremea să vorbim despre filmele deocheate
de pe internet.
Ok, tată, spune-mi.
Cum fac să șterg istoricul, să nu vadă maică-ta că m-am
uitat la ele?
Mamă, soră-mea vede prin întuneric.
Cum așa, Bulă?
Aseară, cu lumina stinsă, am auzit-o zicând unui băiat;
iar nu te-ai bărbierit!
În București s-a deschis primul bordel. Unul din primii
clienți povestește:
- Intru. Văd două uși. Pe una e scris „blonde”, pe cealaltă
„brunete”. Bineînțele, merg la blonde. Găsesc iarăși două uși:
„cu plată” și „fără plată”. Eu – la cele „fără plată”. Intru… Acolo
iarăși două uși: „cu ochi căprui” și „cu ochi albaștri”. Merg la
cele cu ochii albaștri. Și iarăși două uși: „plinuțe” și „slabe”. Eu,
spre cele plinuțe. Intru și găsesc alte două uși: „cu perversiuni”
și „fără perversiuni”. Ei bine, intru pe ușa cu perversiuni…
- Ok, și?
- Și am ieșit iarăși pe centură!

Sudoku

Integrama
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Nevastă în două paturi

D

acă vrei să te urască nevasta,
spune-i că n-o mai iubești, că
trupul ei nu-l mai dorești, că ți se
face rău când o vezi prin casă și
multe alte vorbe de felul acesta.

Lidia BOBÂNĂ
Iulia Ț. avea 32 de ani când a
născut cel de-al treilea copil. Tânără, frumoasă și sigură că viața ei
e înainte și o așteaptă doar lucruri
bune. Uite că s-a întors acasă de
la maternitate cu nou-născutul,
iar soțul și rudele au și sărit s-o
ajute după naștere ca să-și revină
mai ușor. Dar trec o lună, două,
trei, patru și în a cincea, Nicolae
– bărbatu-său, nici gând n-are să
se mai întoarcă în patul lor.
Chiar în ziua când s-a întors
Iulia de la maternitate, el i-a spus
că se mută în altă odaie, chipurile,
e mai bine așa și pentru ea pânăși revine. „Fie”, și-a zis nevasta.
Dar uite că trec lunile și el n-o
mai dorește, n-a încercat o dată
s-o mângâie, s-o sărute sau să-și
manifeste dragostea. Într-o seară,
după ce au adormit copiii, se
strecoară Iulia în camera soțului
și în patul lui, îl cuprinde ușurel
de mijloc și se lipește toată de el
cu gândul c-au să se iubească așa,
ca în primii ani de căsnicie.
N-a murit mama bărbaților
Dar ce s-a întâmplat atunci a

fost peste puterea ei de înțelegere. Soțul a sărit din pat ca ars și
i-a arătat ușa. „Ieși, nerușinato,
că numai târfele dau buzna peste
bărbați!”. „Uiți că ți-s nevastă, bădăranule?”, i-a întors-o ea, ieșind
pușcă din cameră. Din seara aceea
a început între ei o dușmănie de
moarte.
În nesocotința ei, a vrut să
divorțeze, dar maică-sa i-a spus:
„Ai copii și ai casa asta. Aici nu te
mai poți întoarce. Vrea să se ducă
el, n-are decât! Tu ești mamă la
copii, gospodină în casă și, dacă
ai minte, ai să te descurci fără el.
N-a murit mama bărbaților. Dar fii
înțeleaptă: să-ți dea bani ca să scoți
copiii aceștia până la pâinica lor”.
S-a gândit că Nicolae are pe
cineva. L-a urmărit un timp, a
rugat și o colegă de serviciu să
fie atentă la fiecare mișcare a sa,
dar aceasta i-a spus că n-a văzut
nimic bănuitor în comportamentul lui. Au trecut mai multe luni,
apoi s-a împlinit anul și chiar mai
mult. Iulia a ieșit din concediul de
maternitate. Mamă-sa avea grijă
de cel mic. În casă nu se mai vorbea de divorț – el aducea bani în
casă, o ajuta în gospodărie, făceau
și cumpărături împreună.
Amantul întâlnit într-o
deplasare de serviciu
Cei care-i vedeau nu s-ar fi gândit în vecii vecilor că el, bărbat de
36 de ani, și ea, de 33 de ani, n-au
mai făcut dragoste de mai bine
de un an de zile. Într-o zi, Iulia
își plângea necazul la o prietenă.

Aceasta din urmă i-a zis: „Nu ești
nici prima și nici ultima care te
plângi. Caută-ți de griji, bani să
ai, că bărbați sunt cât frunză și
iarbă! Uite un număr de telefon,
l-am luat dintr-un ziar…”, și îi
întinde numărul de telefon scris
pe o bucată de hârtie.
N-a mai telefonat Iulia, dar de
câte ori îi venea dorul de bărbat,
știa că are o ieșire din situație –
doar să telefoneze și problema

La sfârșit de săptămână, și-au luat
rămas bun, făcând schimb de numere de telefon, promițându-și să
se întâlnească și la Chișinău. Pavel
trebuia să se întoarcă mai târziu.
Legături periculoase
N-o lungesc prea mult. Vă spun
doar că această relație a devenit
pentru ei una serioasă. O țineau
ascunsă să nu afle soția lui Pavel

acord cu tot ce propunea Nicolae,
ba chiar îl lăuda și-i dădea mână
liberă să facă orice, numai să n-o
încurce.
Într-o zi, Pavel i-a telefonat la
serviciu și a rugat-o să-și ia liber,
că el a închiriat un apartament
pentru două ore. I-a spus adresa
și ora la care o așteaptă. Din senin,
a început s-o doară o măsea, cerându-și învoire la medic. Când a
ajuns la adresa indicată, Pavel o
aștepta în curte. Au urcat la etaj
și, în momentul în care au vrut să
sune la ușă, aceasta se deschise
brusc. Din apartament cine credeți că ieșiră? Nevasta lui Pavel,
alături de un alt bărbat!
Cine e de vină de infidelitatea soției?

s-a rezolvat. Trimisă odată de la
serviciu într-o deplasare la Bălți,
în autobuz face cunoștință cu un
bărbat. I-a atras atenția în primul
rând prin faptul că era frumos,
bine îmbrăcat și curtenitor. Au
vorbit tot drumul. Când acesta
a aflat că ea va sta o săptămână
la Bălți și că vor locui în același
hotel, a și invitat-o la restaurant
să cineze împreună.
Uite așa timp de o săptămână,
se întâlneau serile și se plimbau pe
străzile orașului, ba chiar au mers
la câteva spectacole. Ea venise cu
un control financiar și după patru
zile îl terminase, dar, de dragul lui
Pavel – așa îl chema pe chipeșul
individ –, a mai zăbovit la Bălți.

și, firește, bărbatul Iuliei. Se iubeau oriunde: în apartamentele
prietenilor – care nu i-ar fi trădat
nici în ruptul capului; în camere
de hotel, de cele mai multe ori la
vila lui Pavel din afara orașului.
Pe cât de bine se ascundeau, pe
atât de vădită era schimbarea Iuliei: veselă, mulțumită, gata oricând
să plece de acasă, maică-sa rămânând uneori și noaptea cu copiii.
Bănuia ceva bătrâna, dar nu i-a
spus nimic. Iar Nicolae, care până
atunci n-a încercat măcar o dată
să se strecoare în patul nevestei,
acum îi adia că ar fi bine s-o ia de
la început. Iulia, la rândul ei, se
făcea că nu-l aude și nu-l vede.
În probleme de gospodărie era de

O scenă trăsnet. O pereche
pleacă, alta intră! Cei care au intrat erau „morți”, mai ales Iulia,
care a recunoscut-o în soția lui
Pavel pe învățătoarea fiului său
mai mare. Pavel, zăpăcit de-a
binelea, era negru de supărare,
deoarece a descoperit că nevasta
îl înșela, așa cum făcea și el, de
altfel. O situație tragicomică, cu
urmări neașteptate.
Soții Pavel și Irina S. au divorțat la patru luni după ac est caz.
Din ziua aceea, relația lui Pavel
cu Iulia a luat sfârșit, însă ea a
rămas însărcinată. Tot mama fetei a liniștit-o: „Culcă-te și tu cu
bărbatu-tău o dată, de două ori și
spune-i că aștepți un copil. Nu vezi
că umblă mort după tine?”. Atunci
Iulia s-a mai cumințit. A născut
un băiat care nu semăna nici cu
ea, nici cu Nicolae. Dar năravul nu
și l-a schimbat – bărbatul străin
îi părea întotdeauna mai frumos
și mai iubăreț decât al ei.
Este o vorbă, dacă ți-a ajuns
nevasta curvă, să știi că tu ești
de vină.
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Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Concentrarea va fi esențială în zilele următoare. Planul sentimental este din nou
plasat pe loc secund deoarece
nu simți nevoia să flirtezi cu
nimeni. Atunci când te afli în
impas, primești suport necondiționat din partea persoanelor importante pentru tine.

Săptămâna aceasta te întâmpină cu un sentiment
intens de ușurare. Parteneriatele profesionale pe care
le ai presupun multă dedicare și prezență de spirit.
Nu mai ignora semnalele
pe care ți le transmite organismul!

De fapt, tot ceea ce îți dorești cu adevărat este să-ți
pierzi controlul. Ai nevoie
de eliberare și orice constrângere pe care vei reuși
să o anulezi, chiar va aduce multă libertate la nivel
psihic.

Practica zilnică a unei
gândiri pozitive te poate ajută să elimini o bună parte din
premisele situațiilor tensionate pe care le trăiești constant. Prospectarea atentă și
selectivă în plan profesional
te poate aduce mai aproape
de visurile pe care le ai.

Firea ta „alunecoasă” îi
face pe cei din jur să nu îți
acorde încrederea de care
ai nevoie. Pentru a fi mai
îndrăzneț în raport cu propriile visuri, trebuie să te
lași condus de sentimente.
Neîncrederea în sine se
adâncește pe zi ce trece.

Unele aspecte personale e de preferat să rămână
necunoscute celor din jur.
Când te afli doar cu tine însuți, reușești să îți analizezi
profund gândurile. În urma
unui eveniment, ajungi să
fii mai sigur de ceea ce îți
dorești.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Această săptămână va
fi definitorie în ceea ce
privește cariera. Colegii
văd în tine un adevărat
ajutor, mai ales în momentele de criză. Ziua
de vineri aduce o veste
bună pentru o persoană
dragă ție.

Se pare ca în sfârșit începi o săptămână cu o dispoziție calmă și liniștită.
Lucrurile la birou se complică destul de mult. Ești
pus în postura de a face o
alegere dificilă. Astrele te
îndeamnă să îți asculți instinctul.

Chiar dacă prietenii aduc
mereu optimism și energie
în viața ta, în perioada următoare vei simți nevoia
să fii singur. O schimbare
bruscă a dispoziției psihice
te va agita și te va face să
îți dorești să faci lucrurile
să funcționeze.

În una din zilele acestei
săptămâni, reușești să creezi haos în cadrul activității
de la birou. Acțiunile tale nu
sunt tolerate nici de cei mai
buni prieteni. Este posibil
să fie vorba despre un dezechilibru psihic pasager.

Începi să devii mai
conștient de neajunsurile
emoționale pe care le ai în
relația personală. La birou
încerci să nu pierzi din vedere niciun detaliu important. Perioada este incertă
pentru tine din mai multe
puncte de vedere.

Familia este susținătorul tău cel dintâi. Echilibrul
emoțional e cheia împlinirii
pe toate planurile. Micile
conflicte de la birou te vor
face irascibil . Din păcate,
nu vei reuși să te temperezi
așa cum ți-ai propus.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 17 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
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Romania 9 Talk-show
21.50 Câştigă România!
23.30 Avocatul Dumneavoastră
01.00 Cantec si poveste
01.55 Diaspo Radar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
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
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
21.00 România 9
22.00 Serial: Serviciul Omoruri,
ep. 1
23.00 Istoria mafiei irlandeze
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Istoria mafiei irlandeze
02.50 Serial: Serviciul Omoruri,
ep. 1
03.45 M. A. I. aproape de tine
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Conexiuni pe harta timpului
05.30 Banii tăi
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 salbatic
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: Jocul destinului
21.45 Discover Romania
22.00 Serial: In numele legii
00.10 Film: de arta Reduşi la tăcere
103’
02.00 Serial: In numele legii
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 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Patrimoniu de Moldova
10.25 Poezii
10.45 Bună seara!
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
15.40 Reporter pentru sănătate
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Poveste cu dinozauri
09.50 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adventures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Barbie (tm) in Pantofii Roz de
Balerina
14.50 Masha şi ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Eu şi cei 7 pitici
16.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City

18.00 Spirit Cu sufletul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie Dreamtopia: Festivalul
distracţiei
21.20 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha şi ursul
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy
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 Hitman: Agentul 47
23.00 Pe bune?!
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Culoarea mortii
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV International
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

PROGRAME TV
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 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 Зачем мы женимся
снова?
11.10 Битва виноделов
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф На другом конце
провода
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Страховщик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Страховщик
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Top Gear
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф В последний раз
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Однажды в Голливуде
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 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 Serial
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
National
06.00 Vouă
06.15 Film: Ai inima mea
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 619
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. 40
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
156
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 41
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
159

20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
620
21.00 Film: Leul deşertului
00.45 Cei 7 ani de masă
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 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
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Sport
05.00 Conexiuni pe harta timpului
05.25 Cooltura
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 salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Reţeaua de idoli
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 Handbal feminin. Cupa
României
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 D’ale lu’ Mitică

STS Mega
06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на STS
09.00 Telemagazin. Oferta zilei
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
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Ивановы-Ивановы
20.30 Т/с 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 la STS
Marți, 18 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 Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec si poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii… cu Eugenia
Voda
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
21.50 Câştigă România!
23.30 Investiţi în România!
01.00 Cantec si poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
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
17.00 Volei feminin CEV Champions
League
19.00 Cooltura
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.10 Film: Răzbunătoarea
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 1989 - Decembrie roşu
02.00 Film: Răzbunătoarea
03.30 MomentArt
03.40 Pro Patria
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei

21.00 Destine ca-n filme
22.00 Serial: In numele legii
01.40 Regatul salbatic
02.05 Serial: In numele legii
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1

18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie (tm) şi Surorile ei în
Povestea unui Ponei
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha şi ursul
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy
ProTV
06.00 Stirile Pro TV
09.15 O seara perfecta
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeste lumea
13.00 Stirile Pro TV
13.30 Stirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lectii de viata
15.00 Teleshopping
15.15 La Maruta
17.00 Stirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seara perfecta
19.00 Stirile Pro TV
21.00 Las Fierbinti
22.00 Film Ticalosi fara glorie
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Hitman: Agentul 47
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV International
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

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 La datorie
10.15 Vector european
10.45 Rapsodia satului
11.15 Musafirul
11.45 F/d
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
16.00 În ritmul dansului
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Dialog social
21.45 Portretul savantului
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Festivalul Crizantema de aur

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

Minimax

TV8

06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
09.50 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adventures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Poveste cu dinozauri
14.40 Masha şi ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufletul liber

06.00 Politiсa
07.15 Stirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Х/ф Однажды в Голливуде
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф В последний раз
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Окупация
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Окупация
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Медовый месяц
Камиллы
21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пенелопа
01.00 Stirile TV8
01.40 Cutia neagra
02.50 Stiri
03.15 Politiсa
04.30 Америка. Большое
путешествие

Jurnal TV

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
05.00 Новости
05.30 Check in
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 Muzica trădării, ep. 77
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

14.00 Telejurnal Meteo
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
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

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
620
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. 41
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
157
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 42
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
160
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 621
21.00 Film: Totul se plăteşte
23.00 Film: Leul deşertului
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Martha Bibescu - doamna cu
trandafiri
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 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
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Români care au schimbat
lumea
23.30 Hobiţa, Coloana şi tractorul
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
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
Sport
05.00 Conexiuni pe harta timpului,
ep. 7
05.25 Fan/Fun urban
06.00 România 9

Canal 2

TVR 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

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 salbatic
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: Ziua răzbunării 83’
21.50 Discover Romania
22.00 Serial: In numele legii
00.10 Telecinemateca: Ziua răzbunării 83’
01.45 Regatul salbatic
03.25 Sport
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Gala umorului. Prima parte
06.10 Teleshopping

National

STS Mega
06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на STS
09.00 Telemagazin. Oferta zilei
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
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с 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 la STS
Miercuri, 19 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

21

Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Poezii
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 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.30 Chişinău: ieri şi azi
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

15.35 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.15 La noi în sat
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
10.00 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adventures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Barbie Dreamtopia: Festivalul
distracţiei
14.10 Masha şi ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.30 Lego - Prietenele din Heartlake City
18.00 Spirit Cu sufletul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică

19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Poveste cu dinozauri
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha şi ursul
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy
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 Cursa exploziva
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV International
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
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02.00 Stirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Stirile Pro TV
04.30 Inima de tigan

02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Jurnal TV

Canal 2

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

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

TV8
06.00 Cutia neagra
07.15 Stirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Х/ф Пенелопа
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Медовый месяц
Камиллы
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Муз/ф Трамбо
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Трамбо
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Я и ты и все, кого мы
знаем
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Тихая гавань
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
National
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 621
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. 42
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
158
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 43
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
161
20.00 Film: DUPĂ GRATII
22.15 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
00.15 Film: Totul se plăteşte

STS Mega
06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на STS
09.00 Telemagazin. Oferta zilei
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
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с 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 la STS
Joi, 20 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 Romaniei
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover Romania
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Romania 9
21.50 Câştigă România!
23.30 A doua 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
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă

23.00 Anchetele comisarului
Antonescu
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Români care au schimbat
lumea
02.30 Vreau să fiu sănătos!
03.20 Aventura urbană
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
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 masculin. Liga Zimbriloretapa 17
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Nemuritorul 2: Momentul întâlnirii
22.00 Serial: In numele legii
00.10 Film: Nemuritorul 2: Momentul întâlnirii
02.00 Serial: In numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Gala umorului. Partea a doua
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Zona ARS
10.20 Medalion muzical
10.30 Chişinău: ieri şi azi
10.45 Butonul roşu
11.45 F/d
12.10 Purtătorii de cultură
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Eroi printre oameni
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Prin muzică în Europa
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 My Little Pony: Equestria
Girls - Jocurile prieteniei
09.50 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adventures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Barbie (tm) şi Surorile ei în
Povestea unui Ponei
14.50 Masha şi ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.30 Lego: Prietenele din Heartlake
City
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18.00 Spirit Cu sufletul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
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 Gospodar fara pereche
00.00 Las Fierbinti
01.00 Stirile Pro TV
01.40 Film Condamnat sa ucida
03.30 La Maruta
04.30 Vorbeste lumea
ProTV International
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 Gospodar fara pereche
23.30 Stirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Maruta
02.00 Stirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Stirile Pro TV
04.15 Gospodar fara pereche
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 Тихая гавань
11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф Я и ты и все, кого мы
знаем
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Жених напрокат
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Жених напрокат
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф В стране женщин
21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Х/ф На глубине 6 футов
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
National
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 43

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 44
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
162
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
622
21.00 Film: PIEDONE AFRICANUL
23.00 Film: DUPĂ GRATII
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 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
STS Mega
06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на STS
09.00 Telemagazin. Oferta zilei
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
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Команда Б
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica la STS
Vineri, 21 februarie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
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07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover Romania
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Pe urmele istoriei
21.30 Daruieste Romanie!
23.00 Film: Măcalarul
00.45 Discover Romania
01.00 Cântec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover Romania
03.00 Film: Simon Magul
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 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
16.45 Lumea azi
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.10 Film: Puccini. Prima parte
23.00 Banii tăi
23.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Fan/Fun urban
02.25 Dosarele extratereştrilor
02.45 Izolaţi în România
03.10 MomentArt
03.15 Dispăruţi fără urmă
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.00 Conexiuni pe harta timpului,
ep. 9
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 Cupa Mondială de Sărituri cu
schiurile
16.30 Serial: Glasul inimii
17.20 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 Petalo romano
06.35 Tezaur
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
18.00 Spirit Cu sufletul liber
09.55 Chişinău: ieri şi azi
10.15 Portrete în timp

10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.15 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
15.40 Medalion muzical
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Barbie: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
10.00 Masha şi ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
10.40 Denver, ultimul
dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adventures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha şi ursul
13.25 Pettson şi Findus
14.40 Masha şi ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
16.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.30 Lego: Prietenele din Heartlake
City
18.00 Spirit Cu sufletul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha şi ursul
20.30 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha şi ursul
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy
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 Lumea de dincolo:
Trezirea la viata
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea
ProTV International
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 Romanii au talent
23.15 Ce spun romanii
00.00 Teleshopping
00.30 La Maruta
02.00 Stirile Pro TV
03.00 Romanii au talent
05.45 Superspeed
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Retete si Retele
08.00 Popcorn Show
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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 На глубине 6 футов

16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 160
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 45
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
163
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
623
21.00 Film: JUSTIŢIE LA LIMITA
LEGII
23.15 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
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

11.45 Teleshopping
12.00 Stiri pe scurt
12.15 Х/ф В стране женщин
14.00 Stiri pe scurt
14.15 Х/ф Выстрел в пустоту
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Выстрел в пустоту
16.45 Iubeste viata
17.30 Stiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Stirile TV8
19.45 Х/ф Любовный менеджмент
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Голые перцы
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
National
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
622
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. 44
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping

06.00 М/с Три кота
06.30 Утро на STS
09.00 Telemagazin. Oferta zilei
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
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Девяностые. Весело и
громко
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на STS
02.30 Muzica la STS
Sâmbătă, 22 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
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 Hobiţa, Coloana şi tractorul
12.30 Handbal feminin Liga Florilor
Etapa 17
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Iubiri celebre, seria 1, 26 eps
14.55 Live stadion
15.00 Rugby Europe
17.10 Festivalul Ioan Macrea. Partea
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a-V-a
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 Anchetele comisarului Antonescu Prieteni criminali
01.25 Teleenciclopedia
02.15 Serial: Ecaterina sez. 1
03.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit, sez. 3 editie 4
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Gala umorului
13.45 Cupa Mondială de Sărituri cu
schiurile
15.30 Femei de 10, bărbati de 10
16.30 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Charlotte Gray
22.15 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.30 MotorVlog
01.10 Film: Charlotte Gray
04.50 Serial: Fiica oceanului
05.40 E vremea ta!
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Chibi Maruko
Chan
10.55 F/d
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.30 Către jubileul Ion Negură
15.40 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art-club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
20.05 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Pod de Crizanteme: Chişinău
22.20 Ştirile (rus.)
22.35 Zapovednik
22.50 Ştiri Externe
23.15 Pod de Crizanteme: Chişinău
Minimax
06.00 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
06.10 Thomas Şi Prietenii Săi
06.25 Lassie şi prietenii
06.55 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.35 Masha şi ursul
08.30 Barbie în povestea sirenei
09.45 Barbie (tm) în povestea
sirenei 2
11.00 Barbie Dreamtopia
11.40 Barbie DreamHouse Adventures
12.10 Curiosul George
13.10 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
14.35 Barbie: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
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
20.30 Miracolul prieteniei: marea
aventură a lui Wilbur
22.00 Holly Hobbie
23.00 Poveşti cu legume: În casă
23.30 Domnul Peabody şi Sherman
Show
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha şi ursul
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy
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ProTV
06.00 Stirile Pro TV Chişinău
07.00 Stirile Pro TV
08.45 O seara perfecta
10.00 Teleshopping
10.15 Film Doctor Dolittle: Aventura la Hollywood
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 Piratii din Caraibe:
Razbunarea lui Salazar
22.45 Film Goosebumps: Iti facem
parul maciuca
01.00 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Doctor Dolittle: Aventura la Hollywood
04.40 Film Piratii din Caraibe:
Razbunarea lui Salazar
ProTV International
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 Romanii 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
23.00 Film
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Stirile TV8
08.00 Америка. Большое
путешествие
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.15 Х/ф Возьми ребенка
напрокат
11.45 Teleshopping
12.00 Reporter de garda
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Миф
16.00 Пятое время года
16.30 Internetu graieste
18.00 Битва виноделов
19.00 Муз/ф Яркая звезда
21.00 Итоги
21.30 Х/ф В центре внимания

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
03.00 Serial Juraminte incalcate
04.00 Ce se intampla, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Muzica trădării
National
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
161
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 326
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: DETECTIV CU GREUTATE: ŢINTA MIŞCĂTOARE
16.30 Film: PIEDONE AFRICANUL
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
164
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 nationala
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу выходного дня
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la STS
Duminică, 23 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
00.20 Nu avem drepturi online
00.50 Discover Romania
01.00 Ora regelui
01.50 Discover Romania
02.00 Conexiuni
03.00 Film: Filantropica
04.50 Discover Romania
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Universul credinţei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal feminin Liga Florilor
Etapa 17
17.10 Prietenii incredibile 19 ep
18.10 Aventura urbană
19.05 Exclusiv în România
19.55 MomentArt
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.10 Festivalul Ioan Macrea
23.40 Replay
00.40 Prietenii incredibile
01.30 Iubiri celebre
02.00 Tezaur folcloric
02.55 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
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculin. Liga Zimbrilor. Etapa 18
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Răscoala
14.50 Poate nu ştiai
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: Ciuleandra
01.25 Reţeaua de idoli
02.10 Film: Răscoala
05.40 Pescar hoinar
06.10 Teleshopping
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11.00 Barbie Dreamtopia
11.40 Barbie DreamHouse Adventures
12.10 Curiosul George
13.10 My Little Pony: Equestria
Girls - Jocurile prieteniei
14.30 Masha şi ursul
14.45 THOMAS ŞI PRIETENII SĂI:
CURSA CEA MARE
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
20.30 Barbie: Dreamhouse Adventures - Misterul Sirenei Magice
22.00 Holly Hobbie
23.00 Poveşti cu legume: În casă
23.30 Domnul Peabody şi Sherman
Show
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha şi ursul
04.00 Eu şi cei 7 pitici
05.00 Wendy
ProTV
06.00 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Stirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Film Cele doua fete ale
dragostei
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 Pantera neagra
23.45 Film Ingerii si demonii
00.30 Stirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.10 Las Fierbinti
03.10 Film Cele doua fete ale
dragostei
05.10 Film Pantera neagra
ProTV International
06.15 Ce spun romanii
07.00 Stirile Pro TV
10.00 Romanii 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
04.15 Gospodar fara pereche
18.00 Romania, te iubesc!

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 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Ştiinţă şi inovaţii
13.00 Miezul zilei
13.30 Discuţii
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 C. Moscovici. Concert
15.55 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.10 Serial Robinson Crusoe
21.00 Ştirile
21.15 Prin muzică în Europa
23.15 Ştirile (rus.)
23.30 Zapovednik
23.45 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
08.30 Barbie (tm) în povestea
sirenei 2
09.45 Barbie în povestea sirenei

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
TV8
06.00 Итоги
06.25 Internetu graieste
07.40 Х/ф Астерикс: земля богов
09.05 Check in
09.30 Х/ф Дом гнева
11.10 Битва виноделов
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Белый шквал
16.20 Punct şi de la capăt
17.05 Х/ф Дорогой Джон
19.00 Х/ф Двое - это слишком
21.00 Неделя
21.30 Муз/ф Альфа Дог
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagra
03.00 Politiсa
04.00 Итоги
04.30 Неделя
05.00 Пятое время года
Pro 2
05.45 Serial Juraminte incalcate
06.45 Serial 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 Blind date
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 Blind date
National
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 162
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: DETECTIV CU GREUTATE: ŢINTA MIŞCĂTOARE
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.
165
20.00 Film: UN SOŢ DE
VÂNZARE
23.30 Opriţi timpul
02.15 Albumul Naţional
04.00 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 la STS
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Ce nepoate frumoase
are Anastasia Lazariuc!

Nemulțumire
Maimuța, cățărată-n pom,
Își face-ndată socoteala:
Din toate, cel mai mult la om
Nu mi-a plăcut maimuțăreala.

Î

n familia
Anastasiei
Lazariuc (66 de
ani) frumusețea
este cuvântul de
ordine. Nu doar fiica
ei, Ileana, i-a moștenit
trăsăturile, ci și
nepoatele din partea
lui Andrei, fiul celebrei
artiste originară de
peste Prut. Băiatul
artistei are două fete
de reclamă. Beatrice
(26 de ani) și Anastasia
(19 ani) sunt pasionate
de arta machiajului, de
modă și fac furori la
ședințele foto.

Femeile din familia Lazariuc
sunt numai bune de urcat pe podium! Beatrice și Anastasia sau
Nasti, așa cum o alintă apropiații, seamănă izbitor cu bunica lor
celebră, dar și cu mătușa, fosta
componentă a trupei „Trinity”.
Recent, fosta soție a lui Țiriac
s-a lăudat cu nepoata sa pe contul
ei de Instagram, unde a publicat
imagini cu Anastasia, care s-a
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Gheorghe BÂLICI

Foto: Instagram

Oscar-2020 –
filmul „Parasit”,
marele învingător

Nasti Lazariuc este nepoata mai mică a Anastasiei Lazariuc

transformat spectaculos. Ea este
pasionată de arta machiajului, iar
pozele pe care le pune pe rețelele
de socializare sunt o dovadă în
acest sens.
Din spusele bunicii, dragostea
dintre ele a fost atât de mare în
trecut, încât atunci când era mai
mică, fata voia ca artista să stea
numai cu ea. „Era foarte geloasă
pe copiii care-mi aduceau flori”,

dezvăluia Anastasia Lazariuc.
Anastasia Lazariuc este și bunica Beei. Beatrice Lazariuc, cea mai
mare nepoată a sa, o tânără care îi
seamănă izbitor solistei. Beatrice
este pasionată de design, ba mai
mult, îi dă lecții bunicii despre
cum ar trebui să se îmbrace și ce
ar putea să combine.
https://www.click.ro/

Primii „roboți vii”, creați
din celule stem de broască
Primii „roboți vii”, capabili
să se autorepare, au fost creați de cercetătorii americani
pornind de la celule stem de
broască, iar noile mașinării
biologice pot fi folosite în domenii diverse, de la eliminarea
deșeurilor radioactive la colectarea plasticului din oceane și
în medicină, relatează CNN.
Numiți xenoboți, după nuFoto: Broască Xenopus
mele unei specii de broască sursă: Wikipedia
africană, numită Xenopus,
folosită pentru a-i crea, roboții au dimensiuni sub
un milimetru, fiind suficient de mici pentru a călători în corpul uman. Se pot deplasa, pot înota, pot
supraviețui mai multe săptămâni fără hrană și se
asociază în grupuri pentru a lucra.
Sunt „forme de viață complet noi”, spun specialiștii de la Universitatea din Vermont, care au rea-
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PM 21125 (pers. fizice)
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PM 21125/24 (pers. juridice)

lizat xenoboții în colaborare
cu Universitatea Tufts.
Xenoboții au și capacitatea
de a se autovindeca. Cercetătorii de la Universitatea din
Vermont spun că aceștia „sunt
o nouă clasă de organisme vii,
programabile”.
Aceștia pot fi folosiți pentru
a curăța deșeuri radioactive,
a colecta plastic din oceane,
a transporta medicamente în
corpul uman sau a curăța arterele de plăci ateromatoase.
De asemenea, pot fi folosiți pentru a ajuta cercetătorii să obțină mai multe informații din biologia
celulară, pentru studii privind sănătatea umană
– defecte congenitale, traumatisme, maladii degenerative etc. – și longevitatea.
rﬁ.ro

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0

9 LUNI
316,80
289,80
360,0

12 LUNI
422,40
386,40
480,0

F

ilmul sudcoreean
„Parasite” a
făcut istorie la
cea de-a 92-a gală de
decernare a premiilor
Oscar, după ce a
câștigat patru trofee
şi a devenit prima
producție realizată
într-o limbă străină
care s-a impus la
categoria regină a
distincțiilor decernate
de Academia de film
americană – cel mai
bun film -, informează
revista „Variety”.
Reușita de la gala Oscar încununează un parcurs extraordinar pe care l-a avut în sezonul
hollywoodian acest lungmetraj
sud-coreean, considerat o metaforă despre clivajul social dintre săraci şi bogați în societatea
modernă. În pofida barierelor de
limbă, filmul „Parasite”, premiat
cu trofeul Palme d’Or la Festivalul
de la Cannes în 2019, a fost apreciat atât de spectatori, devenind
un succes de box-office, cât şi de
criticii de specialitate.

„1917” a câștigat trei premii Oscar, impunându-se însă în categorii tehnice – cea mai bună imagine, cel mai bun mixaj de sunet
şi cele mai bune efecte vizuale.
Cineastul Bong Joon-ho (foto),
creatorul filmului „Parasite”, a
câștigat și premiul Oscar pentru
cel mai bun regizor, impunându-se
în fața marelui favorit, Sam Mendes. Filmul sud-coreean s-a mai
impus la categoriile „cel mai bun
lungmetraj internațional” şi „cel
mai bun scenariu original”.
Joaquin Phoenix, protagonistul filmului „Joker”, a fost desemnat cel mai bun actor în rol
principal datorită interpretării
unui artist aspirant care devine
criminal în serie. Acesta a fost
primul Oscar câștigat de starul
american după trei nominalizări.
Renee Zellweger a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună
actriță în rol principal grație
transformării sale cameleonice
din filmul „Judy”, în care a interpretat-o pe legendara Judy
Garland.
Brad Pitt a câștigat la rândul
său primul Oscar din carieră pentru interpretare, cu rolul unui
cascador în filmul „Once Upon a
Time... in Hollywood”.
Agerpres

