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Despre 
frontiere. 
Despre 
limite

Alegând evenimentul din 
care aș deduce un subiect 
pentru rubrică, ziceam că nu e 
neapărat obligatoriu ca acesta 
să fie vreo „întâlnire oficială” 
dintre președinte, premier și 
speaker. Pretextul poate fi și 
un fapt cultural, mai cert decât 
bâj/ bâl-bâielile politicienilor. 

Filmul Pași pe graniță (un 
eseu cinematografic necenzurat 
politic și nestructurat ideologic) 
al regizorului Alecu Deleu e o 
lucrare onestă.

Zilele acestea, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
(MECC) din Republica Moldova a dispus retragerea a două 
titluri de carte: „Educație pentru societate”, pentru clasele a 
X-a, a XI-a, și „Științe”, clasa a II-a, de pe băncile elevilor, pe 
motiv că acestea conțin o concentrație mai mare de plumb de-
cât norma și au un miros puternic de substanțe chimice decât 
cel admis, a declarat pentru GAZETA de Chișinău, ministrul 
Corneliu Popovici. 
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R E A L I T A T E A

„Plecăm din echipa Partidului Democrat, 
practic, când partidul a revenit la 
guvernare”, a declarat Andrian Candu.
 

Conducerea Partidului Democrat (PD) și 
cel al Socialiștilor din Republica Moldova 
(PSRM), în frunte cu președintele Igor Dodon 
și prim-ministrul Ion Chicu, s-au întâlnit luni, 
17 februarie, la Parlament. Întrevederea a 
generat comentarii privind o posibilă coaliție de 
guvernare între cele două formațiuni politice. 
Totodată, întâlnirea pe înserate a scindat PD, 
astfel miercuri un grup din șase deputați în 
frunte cu Andrian Candu au părăsit formațiunea. 

Candu: „Plecăm 
când am revenit” 

A - P O L I T I C E

Mircea V. CIOBANU

Pe tărâmul lui da Vinci și Michelangelo, unii moldoveni 
încearcă să-și construiască o viață frumoasă, așa cum 
și-au dorit-o acasă. Domnica Popov din satul Horești 
(Ialoveni) a plecat în 2002 în Italia, în speranța de a 

găsi un serviciu mai bine plătit. Acolo l-a cunoscut pe actualul 
ei soț, alături de care conduce o afacere de succes în domeniul 
agriculturii la nordul Italiei, în Parma.

Afaceri 
„sănătoase” 
departe de casă

A i  n o ș t r i ,  î n  l u m e
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Nu sunt singurul 
cititor de presă scrisă

C a d r e l e  l u i  M a r d a r i

Octavian Țîcu, președintele Partidului 
Unității Naționale (PUN), într-o postare pe 
pagina sa de facebook, scrie că „angajații 
fracțiunii PSRM distribuie printre funcți-
onarii Parlamentului o broșură cu carac-
ter antiromânesc, care incită la ură față de 
România și față de etnicii români din R. 
Moldova”.

În postarea sa, președintele PUN  solicită 
în plenul Legislativului inițierea unei anchete 
interne parlamentare pentru identificarea 
persoanelor responsabile de această acțiune românofobă.

„Am solicitat autorităților române să se sesizeze în cazul deputaților 
socialiști cu cetățenie română, responsabili de această complicitate, 
inclusiv prin inițierea procedurii de retragere a cetățeniei”, a conchis 
Octavian Țîcu.

Victoria Popa

Octavian Țîcu: 
„Românofobie 
socialistă în 
Parlament”

Stimați prieteni, bine ați venit în casa 
noastră!

Sunt, am fost și voi fi un cititor fidel al 
presei scrise, desigur, a celei libere din R. 
Moldova , unde m-am născut, am copilărit 
și cu ajutorul Domnului am ajuns la vârsta 
când îmi număr anii, dar mai mult zilele, 
că cine știe cât va mai bate ceasul.

Am rămas surprins când am intrat din 
obișnuință la Oficiul poștal din sat ca să-
mi cumpăr un ziar. Așa am ajuns să țin 
în mână primul număr al noii publicații 
GAZETA de Chișinău. Am făcut cunoștință 
cu echipa redacțională. Bucuros sunt că, 
unii dintre ei au avut tăria de a merge mai 
departe. Deși e mult de vorbit pe temele 

greu suportate de noi, cititorii, oamenii 
simpli, aici aș vrea să vă spun: Bine ați venit 
în casa noastră, căci eu nu sunt singurul 
cititor al presei scrise.  

La noi fiecare caută să ia cunoștință de 
ceea ce este scris, nu auzit, arătat la tele-
vizor. Obosiți, uneori până la epuizare, ne 
relaxăm atunci când luăm un ziar în mână.

Stimați prieteni, sunt o persoană de 
vârsta a treia și, din pensia mizerabilă 
pe care o am, în fiecare an mă abonez 
la un ziar.

Vasile Morozan  din satul Miclești, 
Criuleni, pe viitor un cititor 

al GAZETEI de Chișinău 

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

Automobilele aban-
donate de mai mulți ani 
pe străzile sectorului 
Buiucani din Chișinău 
au început a fi evacuate. 
Despre această opera-
țiune a anunțat Vadim 
Brînzaniuc, pretorul 
sectorului Buiucani.

„De dimineață, am 
evacuat două unități 
de pe Calea Ieșilor nr. 
16/3. Mașinile vor fi 
depozitate pe teritoriul 
Î.M. „Prestări servicii 
locative Buiucani” de 
pe strada Ion Neculce, 
iar proprietarii le vor putea ridica doar după ce vor 
achita toate costurile suportate pentru evacuarea 

lor”, scrie Vadim Brîn-
zaniuc. 

Pretorul sectorului 
Buiucani menționea-
ză că în sector au fost 
identificate deja peste 
20 de unități de trans-
port „uitate” de ani de 
zile pe străzi sau în 
curțile blocurilor de 
locuințe. 

„Multe dintre ele 
servesc drept depozit 
pentru gunoi, altele loc 
de adăpost pentru per-
soanele fără un loc de 
trai”, mai scrie pretorul 

în postarea sa de pe pagina  facebook.com.
N. M.

Operațiunea rabla. În Chișinău 
sunt evacuate mașinile „uitate”

Miliardarul rus Andrei 
Goncearenko renunță la 
Aeroportul Internațional Chișinău

Oligarhul rus Andrei Goncea-
renko renunță la acțiunile deținu-
te în cadrul firmei „Avia Invest”, 
firma care a concesionat Aero-
portul Internațional Chișinău. 
Anunțul a fost făcut de Aeroportul 
Internațional Chișinău.

„În decembrie 2019, am pri-
mit o ofertă de a deveni acționar 
la concesionarul Aeroportului 
Internațional Chișinău, pe care 
am acceptat-o pentru a asigura 
funcționarea și dezvoltarea cu 
succes a acestui activ important 
pentru Republica Moldova. Cu 

toate acestea, în lumina planurilor 
autorităților de a crea o companie 
la nivel național „Aeroporturile 
Moldovei”, aceste intenții și-au 
pierdut relevanța. Până la fina-
lizarea vânzării acțiunilor, toate 
obligațiile existente către auto-
ritățile și oamenii din Republica 
Moldova vor fi îndeplinite. Sunt 
dispus să investesc și în alte pro-
iecte de perspectivă în Moldova”, 
se arată într-o declarație oficială 
a lui Goncearenko, postată pe 
pagina de facebook a Aeroportul 
Internațional.

La sfârșitul lui decembrie 2019, 
miliardarul rus a achiziționat 
95% din capitalul „Avia Invest”, 
ce are în concesiune Aeroportul 
Internațional Chișinău, și-a depus 
dosarul pentru obținerea cetățe-
niei R. Moldova prin programul 
„Cetățenie prin investiție”.

Jurnaliștii ruși l-au „botezat” 
pe Goncearenko „oligarhul din 
umbră”, deoarece a fost vizat în 
mai multe scandaluri. 

Sursa: jurnal.md
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„Plecăm din echipa Partidului 
Democrat, practic, când partidul 
a revenit la guvernare”, a decla-
rat Andrian Candu. El a afirmat 
că „luni de zile a insistat ca PD 
să aibă discuții cu reprezentanții 
tuturor formațiunilor din Parla-
ment, însă conducerea PD preferă 
crearea unei coaliții cu socialiștii, 
fără să ofere șanse unor înțelegeri 
mai largi pentru a identifica și alte 
posibile alianțe”.

Grupul parlamentar al ex-de-
putaților democrați se numeș-
te „Pro Moldova”. Acesta va fi 
condus de Andrian Candu, iar 
secretar general va fi Sergiu Sîr-
bu. Andrian Candu a anunțat că 
grupul nou-constituit joi în Par-
lament va servi ca bază la crearea 
viitoarei formațiuni politice de 
centru-dreapta.

Candu a vorbit cu 
Plahotniuc

Andrian Candu și cei cinci 

deputați ar putea fi ghidați de 
ex-președintele PD, Vladimir Pla-
hotniuc. „Îmi vine greu să spun 
cât de strânsă și mare va fi această 
comunicare cu Plahotniuc”, opi-
nează Ion Tăbârță. Menționăm 
că Andrian Candu a recunoscut 
că l-a sunat pe fostul lider PD, 
Vladimir Plahotniuc, pentru a-l 
anunța despre intenția celor șase 
deputați de a pleca din formațiu-
nea parlamentară. 

„L-am sunat aseară și am avut 
o convorbire scurtă, de cinci mi-
nute. I-am spus ce decizie vrem 
să luăm și el a spus că suntem 
oameni mari, majori și putem să 
luăm o decizie responsabilă”, a 
declarat Andrian Candu la Publika 
TV, citat de Ziarul Național.

Pe de altă parte, fruntașii 
PD și PSRM au negat că ar fi 
discutat oficializarea coaliției 
guvernamentale. O alianță asu-
mată de socialiști și democrați 
„va întări pozițiile PSRM și ale 
președintelui Igor Dodon”, spu-
ne Ion Tăbârță, expert politic la 
IDIS Viitorul, pentru GAZETA de 
Chișinău. Tăbârță consideră că, 
în urma unei eventuale coaliții, 
cetățenii nu se pot aștepta la mari 
reforme și la revenirea vectorului 
european. Intrarea la guvernare a 
oamenilor PD, menționează Ion 
Tăbârță, le-ar asigura interesele 
economice pe care le-au obținut 

Candu: „Plecăm 
când am revenit”

R E A L I T A T E A

Conducerea Partidului Democrat (PD) și 
cel al Socialiștilor din Republica Moldova 
(PSRM), în frunte cu președintele Igor 
Dodon și prim-ministrul Ion Chicu, 

s-au întâlnit luni, 17 februarie, la Parlament. 
Întrevederea a generat comentarii privind o 
posibilă coaliție de guvernare între cele două 
formațiuni politice. Totodată, întâlnirea pe 
înserate a scindat PD, astfel miercuri un grup 
din șase deputați în frunte cu Andrian Candu, 
Vladimir Cebotari și Sergiu Sîrbu au părăsit 
formațiunea. 

Natalia MUNTEANU

Circa 
40% din 
posesorii de 
autovehicule 
nu plătesc 
taxa rutieră

Bugetele locale vor rata circa 500 de mi-
lioane de lei în anul 2020 din cauza evazi-
unii fiscale a proprietarilor de autoturisme. 
Primăriile și consiliile raionale vor aloca 
pentru întreținerea și reparația drumurilor 
locale 750 de milioane de lei în loc de 1,2 de 
miliarde de lei, cât ar trebui să fie acumulați 
dacă toți posesorii de autovehicule ar plăti 

taxa rutieră, scrie economistul Veaceslav 
Ioniță de la IDIS Viitorul. Toate proble-
mele cu evaziunea fiscală a posesorilor de 
autovehicule a început în anul 2014, când 
pentru a treia oară consecutiv a fost ma-
jorată taxa rutieră cu 60%.

Atunci numărul de autovehicule s-a ma-
jorat cu 37 de mii de unități, în timp ce taxa 
rutieră colectată a scăzut cu 20 de milioane 
de lei. În prezent, taxa rutieră constituie 
1200 de lei pentru un automobil de 2000 
cm3, cea ce este de 11 ori mai mult decât 
acum 7 ani.

Conform estimărilor IDIS Viitorul, con-
firmate și de Raportul Curții de Conturi pe 
marginea Fondului Rutier, circa 40% din 
posesorii de autovehicule nu achită taxa 
rutieră și respectiv nu efectuează revizia 
tehnică a unității de transport.

Cumulativ, din 2014, autoritățile publice 
locale au ratat 2,9 de miliarde de lei, cee a 
ce reprezintă 70% din bugetul lor actual 
pentru întreținerea drumurilor locale.

N. M.

pe timpul lui Vladimir Plahotniuc. 
Totodată,  expertul politic no-

tează că această coaliție ar putea 
rămâne neoficializată, deoarece 
„PD îi convine foarte mult actuala 
situație, astfel nefiind pasibil de 
răspundere și are marjă de mane-
vră pentru a negocia cu Partidul 
Demnitate și Adevăr și cu Parti-
dul Acțiune și Solidaritate”. Ion 
Tăbârță subliniază că „socialiștii 
vor încerca să facă în așa fel ca 
Partidul Democrat să fie depen-
dent de PSRM, iar orice manevră 
a PD, în afara PSRM, să fie una 
sinucigașă pentru democrați”. 

În PD există persoane 
care se tem de o justiție 
independentă

În noiembrie 2019, Partidul 
Democrat, care a pierdut în iu-
nie puterea, a votat împreună cu 
PSRM debarcarea Guvernului 
Maia Sandu, instalând un Guvern 
minoritar condus de prim-minis-
trul Ion Chicu. După căderea Gu-
vernului Sandu, analistul politic 
Oazu Nantoi susține că a „înțeles 
că Pavel Filip nu controlează toată 
formațiunea PD, iar mulți demo-
crați erau controlați de Igor Do-

don. Pentru a mima unanimitatea 
în PD, democrații au votat pentru 
demiterea Guvernului Sandu”. De-
oarece, continuă Oazu Nantoi, în 
PD există persoane care se tem de 
o justiție independentă. Ele își 
doresc ca statul să rămână captiv.

Nantoi relevă că „singurul ar-
gument care-i atribuie valoare 
lui Dodon în fața lui Putin este 
angajamentul de a realiza federa-
lizarea conform scenariului Kozak 
2”, explică analistul politic.

Oazu Nantoi mai spune că 
„ceea ce am văzut azi (n. r. - scin-
darea PD) este un element din-
tr-un proces care se va încununa 
cu pierderea de către Dodon a 
puterii și pornirea pe calea du-
reroasă și lungă de asanare a at-
mosferei în societate”, punctează 
Oazu Nantoi.

Diacov și Filip, despre ple-
carea celor șase deputați

Pavel Filip, care a preluat con-
ducerea PD după plecarea lui 
Plahotniuc, a spus că partidul 
nu negociază cu nimeni forma-
rea coaliției. Comentând plecarea 
celor șase deputați, Filip crede 
că „decizia lor este una optimă”. 

Potrivit lui Filip, cei șase deputați 
ar avea viziuni diferite privind de-
mocrația internă din PD și modul 
de finanțare a partidului.

La rândul său, Dumitru Diacov, 
președintele de onoare al PD, re-
gretă plecarea celor șase deputați, 
dar consemnează că decizia era 
una previzibilă. În același timp, 
analistul politic Corneliu Ciurea 
notează că „formatul colaborării 
dintre PD și PSRM nu este clar. 
Dacă s-ar forma această coaliție, 
ar rezolva problema majorității 
parlamentare, iar acest lucru este 
dorit de socialiști”. 

Recent, deputații PAS și ai Par-
tidului DA au discutat cu PD des-
pre elaborarea și adoptarea unei 
declarații privind ireversibilitatea 
parcursului european al Republi-
cii Moldova. Chiar dacă au existat 
anumite discuții legate de această 
declarație, Corneliu Ciurea spune 
că „nu vede cum ar putea cădea 
Guvernul Chicu în condițiile în 
care DA, PAS și PD nu găsesc 
limbaj comun și nu cooperează 
eficient”. Negocierea pe marginea 
acestei declarații s-a împotmolit, 
iar cele trei formațiuni politice 
se acuză reciproc că ar tergiversa 
definitivarea documentului.

Fo
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Pavel Filip și Dumitru Diacov. Foto: Facebook/ Partidul Democrat din Moldova
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Potrivit acestuia, până la o 
decizie finală, manualele vor fi 
depozitate în bibliotecile șco-
lare. Directorul general al Gru-
pului editorial „Litera”, Anatol 
Vidrașcu, califică informațiile 
de la minister drept o răzbuna-
re măruntă și meschină. Acesta 
intenționează să dea în judecată 
ministerul.

Ne-a sunat un părinte la redac-
ție și ne-a semnalat că manualul 
de „Educație pentru societate” are 
un miros înțepător, de aceea fiul 
său este nevoit să-și țină cartea la 
școală. Sursa ne-a mai spus că și 
manualul „Științe”, clasa a II-a, 
are același miros.

Solicitat de GAZETA de Chiși-
nău să spună despre ce manuale 
este vorba, Valentin Crudu, șe-
ful Direcției învățământ general, 
MECC din R. Moldova, s-a eschi-
vat să ne ofere detalii deoarece nu 
se cunosc rezultatele finale de la 
laboratoare. 

Funcționarul ne-a informat 
că „ministerul s-a autosesizat. 
Pentru a avea mai multă sigu-
ranță  în privința titlurilor de 
manuale despre care am fost se-
sizați că nu corespund calității, 
Guvernul a solicitat o expertiză 
Agenției Naționale de Sănăta-
te Publică și una prin interme-
diul Camerei de Comerț din R. 
Moldova. În baza acestor două 
expertize se va lua o decizie fina-
lă. Așteptăm datele oficiale. Iar 
serviciul juridic al MECC caută 
deja modalitatea de retragere 

legală  a acestor manuale din 
școli”.

Cărți cu miros de plumb

Potrivit unor surse demne de 
încredere, cărțile vizate au fost 
puse pe băncile copiilor în decem-
brie 2019. De la aceeași sursă am 
aflat că pe timpul când MECC era 
condus de Monica Babuc a fost 
anunțat un concurs pentru tipări-
rea manualelor „Educație pentru 
societate”, pentru clasele a X-a, 
a XI-a, și „Științe”, clasa a II-a, 
editate în limbile română și rusă. 
Licitația a fost câștigată de Edi-
tura „Litera”, care a dat cel mai 
mic preț.

Imediat după primirea cărților, 
la minister au parvenit mai multe 
sunete despre mirosul neplăcut al 
cărților. În plus, au fost reclamate 
și coperțile subțiri ale manualelor, 
neindicarea locului de tipărire a 
cărților și tirajul acestora.

Sursa ne-a mai spus că, de fapt, 
coperta unei cărți constituie 30% 
din costul acesteia. Și coperta sub-
țire ar fi primul indiciu care con-
firmă calitatea proastă a cărților. 
Coperta subțire scurtează „viața” 
unei cărți și aceasta poate fi utilă 
un timp foarte scurt, doi-trei ani, 
pe când „viața” unei cărți ar trebui 
să ajungă și până la zece ani. 

Potrivit informațiilor de care 
dispune GAZETA, ministerul a 
cerut explicații Editurii „Litera”, 
care a câștigat tenderul. 

Am aflat că rezultatele unui test 
de laborator, de pe lângă MAI, 
transmise Ministerului Educației, 
au arătat că concentrația de plumb 
din cerneala folosită la manuale 
ar fi depășit norma.

Două loturi de carte sunt 
retrase din școli

Ministrul Educației, Corneliu 
Popovici, a declarat pentru GA-
ZETA de Chișinău că ministerul 

Manuale 
„nocive” 
de 
educație?

Zilele acestea, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării (MECC) 
din Republica Moldova a dispus 
retragerea a două titluri de carte: 
„Educație pentru societate”, pentru 
clasele a X-a, a XI-a, și „Științe”, 

clasa a II-a, de pe băncile elevilor, pe motiv 
că acestea conțin o concentrație mai mare de 
plumb decât norma și au un miros puternic de 
substanțe chimice decât cel admis, a declarat 
pentru GAZETA de Chișinău, ministrul Corneliu 
Popovici. 

a depistat că unele manuale pre-
zintă semne vădite de necores-
pundere cu cerințele caietului de 
sarcini din cadrul licitației. 

„E vorba de două titluri de car-
te: „Educație pentru societate”, 
manual pentru clasele a X-a și a 
XI-a, și „Științe”, manual pentru 
clasa a II-a. Am transmis aceste 
manuale la expertiză. Presupu-
nerile noastre s-au confirmat. În 
manualul „Educație pentru soci-
etate”, clasele a X-a, a XI-a, pon-
derea plumbului este mai mare 
decât norma. Și al doilea manual, 
pentru clasa a II-a, conține un mi-
ros mai puternic decât cel admis 
de normele sanitare, anume la in-
dicii organoleptici și odorimetrici, 
adică miros specific de substanțe 
chimice”. 

Ministrul nu a putut să ne ofere 
cifre despre numărul cărților care 
va fi retras din școli, dar ne-a spus 
că retragerea cărților de la elevi 
deja s-a început. Acestea vor fi 
depozitate în bibliotecile școlare 
până va fi luată o decizie finală, 
deoarece sănătatea copiilor e im-
portantă. 

Întrebat de GAZETA de 
Chișinău, de ce în aceste manuale 
lipsește indicarea tipografiei la 
care au fost tipărite cărțile și ti-
rajul acestora, Ministrul Popovici 
a spus că aceasta este o altă pro-
blemă la care ministerul lucrează 
la etapa actuală. 

Popovici: „În descrierea 
CIP a Camerei Naționale 
a Cărții informația 
indicată este falsă”

„Descrierea și cifrele indicate 
în casetele tehnice ale manualelor 
respective sunt false. Combinatul 
poligrafic din Chișinău indicat în 
cărți nu a tipărit acest tiraj. Există 
suspiciunea că manualele au fost 
tipărite în afara Chișinăului. Re-
spectiv, falsul a fost făcut de către 
editură”, ne-a informat ministrul 
Popovici.

El ne-a mai relatat că șeful 
Fondului Special pentru Manuale, 
de pe lângă minister, Gheorghe 
Gârneț, a fost demis și schimbat 
consiliul de evaluare a manuale-
lor, „pentru ca asemenea acțiuni 
să nu mai fie admise, chiar dacă 
sistemul s-a cristalizat timp de 
zeci de ani”.

Ministrul Educației ne-a mai 
informat că ministerul a solicitat 
o expertiză din partea Camerei 
Naționale de Comerț a Moldovei, 
care va demonstra calitatea ma-

nualelor tipărite.
„Coperta nu este din carton, 

dar din hârtie cretată. Dacă des-
chizi această carte de patru-cinci 
ori, rămâi fără copertă. Și credem 
că acest lucru a fost făcut inten-
ționat. Odată ce cartea își pier-
de coperta, e nevoie de tipărirea 
unui alt tiraj peste un an. În acest 
caz, perioada de existență a unui 
manual se reduce considerabil. E 
inadmisibil. Vom cere explicații 
din partea editurii, deoarece și la 
acest capitol, editura a încălcat 
prevederile din caietul de sarcini 
care a fost înaintat în cadrul lici-
tației”, a conchis ministrul.

„Plumbul nu se mai 
folosește în tipografii 
de vreo 40 de ani”

Directorul general al Grupu-
lui editorial „Litera”, Anatol Vi-
drașcu, califică informațiile de 
la minister drept o răzbunare 
meschină, deoarece a contestat 
rezultatele unei licitații organizate 
de Ministerul Educației, pe când 
Popovici nu era ministru.

„Manualele au fost tipărite 
la tipografia „Rotografica” din 
Serbia, unde se tipăresc cărți 

și manuale pentru multe state 
din lume, inclusiv din România. 
Chestia asta cu plumbul e nosti-
mă. Plumbul nu se mai folosește 
în tipografii de vreo 40 de ani. 
Plumbul nu are miros. Și nu poate 
fi mirosit răsfoind paginile. 

În timpul apropiat, vom primi 
un act de la un laborator din Ro-
mânia și-l vom transmite minis-
trului, pe care-l vom da în judeca-
tă. Pentru că e un act iresponsabil 
și neserios din partea lui că face 
asemenea declarații și atentează 
la buna reputație a editurii. Vom 
acționa ministerul în judecată. 
Va fi un proces internațional, de-
oarece sunt lezate drepturile și 
numele unei tipografii din UE, 
ale Editurii Litera și ale Ministe-
rului Educației”, a spus, pentru 
GAZETA, Vidrașcu.

Vidrașcu ne-a informat că a ex-
plicat ministerului și despre coperta 
manualelor respective. „În caietul 
de sarcini era specifi cat că aceasta 
trebuia să fi e din hârtie cretată cu 
greutatea de 220 de grame. S-a folo-
sit carton cretat dublu, cu greutatea 
de 250 de grame. Și acest carton nu 
crapă. Este expertiza tehnică care 
poate verifi ca acest lucru. Normal 
ar fi  ca un manual să fi e folosit un 
an, pentru că în ele se adună diferite 
bacterii.” 

Anatol Vidrașcu a confirmat 
pentru GAZETA că în caseta 
manualelor nu este indicată ti-
pografia și tirajul manualelor 
deoarece este un secret comer-
cial al editurilor, practicat de 
editurile lumii.

„Este adevărat că, atunci când 
am cerut descrierea cărții la Ca-
mera Națională a Cărții, am in-
dicat Combinatul poligrafic din 
Chișinău, dar, deoarece acolo nu 
era nici hârtie, nici capacitatea de 
a tipări, am tipărit în altă parte, 
fără a indica tipografia”, a explicat 
Vidrașcu. 

CNA-ul, sesizat la indicația 
lui Chicu

Olga Țîju, șefa Direcției eva-
luare instituțională, CNA, a spus 
pentru GAZETA că CNA a fost 
sesizat despre acest caz de către 
premierul Chicu. „Nu pot oferi 
detalii, deoarece procedura de 
evaluare este în lucru. Se aplică 
instrumentul de evaluare a riscu-
lui de corupție și examinăm nu 
doar procedura de achiziții, dar, 
în linii generale, cadrul normativ, 
ce factori coruptibili derivă din 
procedura stabilită și aplicată.”

Victoria POPA

Manualele 
au fost 

tipărite la 
tipografia 

„Rotografica”

„Este adevărat că, 
atunci când am 
cerut descrierea 
cărții la Camera 

Națională a 
Cărții, am indicat 

Combinatul 
poligrafic din 
Chișinău, dar, 
deoarece acolo 

nu era nici hârtie, 
nici capacitatea 
de a tipări, am 
tipărit în altă 

parte, fără a indica 
tipografia”, 
a explicat 
Vidrașcu. 
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Săptămâna trecută, a fost re-
adusă în atenția opiniei publice 
chestiunea indexării pensiilor, un 
subiect îndrăgit de președinte-
le Dodon pe când nu avea nicio 
influență asupra stării lucrurilor 
în stat.

Acum un an, neavând nicio 
posibilitate de a influența lucru-
rile, Dodon spunea că pensio-
narii merită indexări de 4-5 ori 
mai mari față de ce promiteau în 
acel moment democrații lui Pla-
hotniuc. Acum, că are în mâini 
și Parlamentul, dar și Guvernul, 
promisiunile s-au temperat, iar 
ultimul proiect de lege chiar îi 
defavorizează pe pensionari. 

De două ori pe an cu 20% 

În martie 2017, partidul socia-
liștilor, cu referire la preconizata 
de către guvernul Filip indexare a 
pensiilor cu 6%, cerea o indexare 
de două ori pe an cu câte 20%.     

„Astăzi, minimul de existență 
pe țară este de 1813 lei, iar pensia 
medie este 1278 de lei. Din 690 de 
mii de pensionari din republică, 
circa 640 de mii trăiesc cu pensie 
medie sau mai puțin decât este 
minimul de existență pe țară. 
Are loc un genocid social asupra 
acestor oameni de vârsta a treia”, 
declara în acel moment deputatul 
socialist Victor Sorocean.

„Indexarea pensiilor cu puțin 
peste 6% doar o dată pe an este 
foarte puțin și este o bătaie de joc. 
De aceea noi propunem ca pensiile 
să fie indexate la 1 aprilie și la 
1 octombrie, cu cel puțin 20%”, 
preciza deputatul PSRM, menți-
onând că proiectul este aprobat 
și de președintele Dodon.

Cum era corect acum un an

Aceeași abordare o avea pre-
ședintele Dodon și peste doi ani. 
În aprilie-mai 2019, acesta criti-
ca oferirea de indemnizații unice 
de Paște în mărime de 600 de lei 
pensionarilor, plătite de guvernul 
Filip, menționând că ar fi mai bine 
să fie indexate pensiile cu 15-20%. 

Într-o apariție TV din aprilie 
2019, acesta propunea indexarea 
de două ori pe an, pe 1 aprilie și 
1 octombrie, cu cel puțin 10% de 
fiecare dată. „Așa ar fi corect”, 

Cacealmaua 
dublei indexări

Potrivit ultimului proiect de lege, 
aprobat de Guvernul Chicu, 
pensionarii vor primi în valoare 
anuală pensii mai mici decât în cazul 
că acestea ar fi  fost indexate o singură 
dată, conform prevederilor vechi. 

spunea atunci președintele.
A fost stabilită și o delimitare 

potrivit căreia doar cei cu pensii 
mai mici de 5-6 mii de lei să be-
neficieze de indexarea de 20%, 
pensiile mai mari urmând a fi 
indexate cu o valoare mai mică.

Proiectul pentru echitate 
și nu prea

După ce PDM a fost debar-
cat, iar socialiștii lui Dodon au 
intrat la guvernare în coaliție cu 
blocul ACUM, în august, Dodon 

înaintează un  proiect de lege în 
acest sens, elaborat de premierul 
Ion Chicu și ministrul finanțelor 
Viorica Dumbrăveanu, pe atunci 
consilieri prezidențiali.

Proiectul nu prevedea însă o in-
dexare cu o valoare fixă de 10 sau 
20%, mărimea acesteia urmând a 
fi calculată deja în funcție de in-
flația medie din ultimii trei ani în 
cazul indexării din aprilie pentru 
toți pensionarii. „Coeficientul de 
indexare constituie media crește-
rii anuale a indicilor prețurilor de 
consum pentru ultimii trei ani, 
determinată în modul stabilit de 
Guvern”, era stipulat în proiect. 

În octombrie indexarea urma 
să fie făcută în funcție de media 
anuală a creșterii prețurilor în 
ultimii trei ani sau de evoluția IPC 
în semestrul anterior indexării 
pensiilor în cazul în care era vorba 
despre un coeficient mai mare. De 
indexarea din octombrie, pentru 
a aduce o echitate, urmau să be-
neficieze doar cei cu pensii mici. 
Valoarea plafonului urma însă să 
crească de la an la an. Astfel, po-
trivit calculelor jurnaliștilor de la 
portalul Mold-Street, în 2020 de 

indexare dublă urmau să benefi-
cieze doar persoanele cu pensii 
mai mici de 1726 de lei, din 2021, 
toate pensiile mai mici de 3452 de 
lei, iar din 2022 – toate pensiile 
mai mici de 5178 de lei. 

Doar că, înainte ca proiectul să 
fie votat în lectură finală, deputa-
tul socialist Odnostaico a venit cu 
un amendament, potrivit căruia, 
se indexează în octombrie doar 
pensiile mai mici de valoarea 
minimului de existență pentru 
pensionari (în prezent, de 1726 
de lei). 

Guvernul renunță 
la echitate și indexează 
toate pensiile în mod egal

Așa cum acest amendament a 
provocat discuții aprinse și critici 
dure din partea opoziției și a opi-

niei publice, guvernul a aprobat 
în ședința din 12 februarie 2020 
un nou proiect de lege ce prevede 
instituirea indexării semianuale 
a tuturor pensiilor, indiferent de 
mărimea acestora. Potrivit proiec-
tului, toate pensiile vor fi indexate 
în fiecare an, la 1 aprilie şi la 1 
octombrie.

Prin urmare, nu se va ține 
cont de media anuală a ultimilor 
trei ani a inflației, ci doar de cea 
din semestrul anterior indexării. 
Astfel, la 1 aprilie, coeficientul de 
indexare va echivala cu valoarea 
inflației înregistrate în ultimul 
semestru al anului precedent anu-
lui indexării, iar la 1 octombrie 
coeficientul de indexare va fi egal 
cu valoarea inflației înregistrate în 
primul semestru al anului în curs.

Totodată, este exclus principiul 
echității promovat insistent de 
Dodon așa cum vor fi indexate 
cu același coeficient atât pensiile 
mici, cât și cele mari. Astfel, în 
cazul unui coeficient de indexare 
de 3% o pensie de 1000 de lei va 
crește cu 30 de lei, iar o pensie 
de 10 mii de lei va crește cu 300 
de lei. 

Pensionarii sunt în 
pierdere

Până la urmă, din toate decla-
rațiile președintelui Dodon, care, 
pe când nu avea puterea, anunța 
cu emfază indexări cu 20% de 
două ori pe an, s-a ajuns la o in-
dexare efectuată de două ori pe an 
și calculată de fiecare dată în baza 
inflației din semestrul anterior. 

De altfel, această prevedere 
este și ea în defavoarea pensio-
narilor. 

Dacă o pensie, să zicem, de o 
mie de lei, ar fi fost indexată doar 
în aprilie cu coeficientul 5,23% 
(media inflației pentru ultimii 
trei ani), până la următoarea in-
dexare din aprilie 2021, adică în 
decurs de un an, pensionarul re-
spectiv ar fi obținut un surplus la 
pensia actuală de 627,6 lei. Însă, 

potrivit noilor prevederi, pen-
sia sa va fi indexată la 1 aprilie 
cu doar 3,25% (inflația pentru 
al doilea semestru din 2019) și 
va fi mai mare cu 32,5 lei. Drept 
urmare, în șase luni (aprilie-sep-
tembrie) pensionarul nostru va 
primi în total 6195 de lei (32,5x6). 
Pentru următorul semestru ur-
mează să fie luată în calcul infla-
ția din primele șase luni din acest 
an. Potrivit prognozelor BNM, în 
acest an vom avea o inflație de 
5,1%, în prima jumătate a anu-
lui așteptându-se o valoare mai 
mare decât în cea de-a doua. Să 
admitem că va fi vorba despre 
3% în primul semestru. 

Astfel, pensia noastră, care va 
fi la 30 septembrie de 1032,5 lei, 
fiind indexată cu 3%, va ajunge 
la 1063,47 lei. Timp de șase luni, 
pensionarul nostru va primi în 
total 6380,5. În total, în 12 luni, 
potrivit indexării de două ori pe 
an, pensionarul nostru va primi o 
pensie de 12575,85 lei sau cu 51,85 
lei mai puțin decât în cazul în care 
pensia ar fi fost indexată o singură 
dată pe an și în conformitate cu 
fostele prevederi. 

Ion CHIȘLEA 

O investiție 
românească 
va asigura 
15% din 
consumul 
de energie 
al RM

Prim-ministrul Chicu s-a în-
tâlnit miercuri cu reprezentanții 
companiei Energo Continent din 
România, care dezvoltă un parc 
eolian de 180 de MW în sudul R. 
Moldova. Dezvoltatorii au men-
ționat că au nevoie de o confir-
mare din partea autorităților RM 
că acest proiect se încadrează în 
Strategia energetică a R. Moldova. 
„Sunt gata să acord orice suport”, 
a declarat premierul. Reprezen-
tanții companiei susțin că pro-
iectul va fi funcțional în 2022 și 
estimează o producție anuală ce 
poate asigura cca 15% din consu-
mul anual de energie al RM.

Statul oferă 
subvenții 
pentru 
dezvoltarea 
satelor

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului a lansat luni ape-
lul de depunere a dosarelor de solicitare 
a subvenţiei în avans pentru îmbună-
tăţirea nivelului de trai şi de muncă în 
mediul rural. Subvenţiile sunt destinate 
unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul întâi (sate şi comune, precum şi 
oraşe cu o populaţie de până la 10 mii 
locuitori cu statut de rezident) şi per-
soanelor juridice sau fi zice înregistrate 
în localităţile rurale care îşi creează 
sau dezvoltă activităţi non agricole. 
Dosarele de solicitare a subvenţiilor vor 
fi  recepţionate de AIPA între februarie 
și 20 mai 2020.

Gazprom 
pune 
datoria 
Moldovagaz 
pe spatele 
R. Moldova

Pe 30 septembrie 2019, datoria Mo-
dovagaz faţă de Gazprom constituia 
circa 420,54 miliarde de ruble, sau 6,53 
miliarde de dolari la cursul de schimb 
rublă/dolar din acea zi, se arată în ra-
portul fi nanciar pentru 9 luni 2019 al 
gigantului rus al gazelor. Față de fi nele 
anului 2018 datoria pentru gaze s-a 
majorat cu circa 320 de milioane de 
dolari. „În anii 2011-2019, din cauza 
neplatei consumului de gaze de către 
consumatorii din regiunea transnis-
treană s-a majorat semnifi cativ datoria 
debitoare a Republicii Moldova”, se 
spune în raportul gigantului rusesc.
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„Într-adevăr, lumea din partea 
stângă a Nistrului nu este mulțu-
mită de posturile astea, mai ales 
locuitorii satului Pârâta. Chiar la 
ieșirea din sat, șade postul vamal, 
mai mergem și dăm de postul cela 
de pacificatori. Este îngrădit dru-
mul”, protestează o locuitoare a 
satului Pârâta, raionul Dubăsari.

Vizita președintelui Dodon 
în Zona de Securitate se înscrie 
în contextul în care autoritățile 
moldovenești au emis recent o 
notă Comisiei Unificate de Con-
trol (CUC), solicitând examinarea 
problemei lichidării posturilor Nr. 
9 A (malul drept al Nistrului) și 
Nr. 9 B (malul stâng) de la Vadul 
lui Vodă. 

Trebuie spus că anume pe acest 
pod a fost împușcat la 1 ianuarie 
2012 Vadim Pisari, 18 ani, origi-
nar din Pârâta, Dubăsari, de către 
un militar rus din forțele de men-
ținere a păcii la același Post nr. 9.

De cealaltă parte, reprezen-
tanții Tiraspolului au reacționat 
vehement la propunerea autorită-
ților moldovenești, considerând, 
dimpotrivă, necesară consolida-
rea celor două posturi cu tehnică, 
soldați și infrastructură militară.

Mai mulți militari 
și elicoptere 

Copreședintele Comisiei Unifi-
cate de Control din partea Trans-
nistriei, Oleg Beleakov, a propus 
să fie readus în discuție numărul 
inițial de soldați pacificatori. Cu 
alte cuvinte, să fie majorat efecti-
vul de la 402 la 2.400 de militari. 
De asemenea, Beleakov consideră 
necesară reluarea activității esca-
drilei de elicoptere.

Urmându-și colegul, așa-zisul 
ministru de externe de la Tiraspol, 
Vitali Ignatiev, a mers mai departe 
cu acuzațiile la adresa Chișinăului.

„După solicitarea de lichidare a 
acestor posturi pacificatoare în re-
giunea podului la Vadul lui Vodă, 
partea moldovenească ar putea să 
treacă la acțiuni. Amenințările și 
provocările sunt parte a unei logici 
comune de acțiuni ale Chișinăului 
din ultima vreme.”

Potrivit estimărilor lui Igna-
tiev, aceste „amenințări” la nivelul 
CUC se înscriu în contextul unei 
degradări „evidente” în relațiile 

dintre Tiraspol și Chișinău pe 
toate direcțiile. 

„Nu sunt îndeplinite acordurile 

din procesul de negocieri, sunt 
ignorate obligațiile asumate an-
terior. Chișinăul se retrage din 
acordurile precedente, nu sunt 
semnate altele. Rezultatele acti-
vității grupurilor de experți sunt 
aproape nule.”

Fostul reprezentant al Repu-
blicii Moldova în CUC, colonelul 

Rușii își fortifi că 
posturile la Nistru

Administrația separatistă de la Tiraspol solicită mai mulți soldați, tehnică și infrastructură 
militară la podul de la Vadul lui Vodă

eful statului, Igor Dodon, a efectuat recent 
o vizită în cele patru localități situate 
pe malul stâng al Nistrului – Pohrebea, 
Coșnița, Pârâta și Doroțcaia – și controlate 

de autoritățile de la Chișinău. În cadrul acestei 
„adunări”, după cum au numit-o localnicii 
cu care am vorbit, locuitorii au reclamat că 
posturile trupelor pacifi catoare și ale vămii 
transnistrene sunt aglomerate și creează 
incomodități sătenilor.

Serviciului de Informații și Se-
curitate Ion Leahu, ne-a explicat 
că, de fapt, nu există niciun ele-
ment nou în toată povestea asta 
și că autoritățile moldovenești au 
solicitat și înainte lichidarea pos-
turilor – nr. 9 A și nr. 9 B – de la 
Vadul lui Vodă.  

Soldații ruși sunt 
pe teritoriul controlat 
de Chișinău

„Problema constă în faptul că 
postul cu pricina este amplasat 
adânc în teritoriul controlat de 

autoritățile de la Chișinău [Este 
situat la o distanță de 13 kilometri 
de linia de demarcație între teri-
toriul controlat de Chișinău și cel 
aflat sub jurisdicția Tiraspolului – 
i.g.]. La alte posturi pacificatoare 
– de exemplu, Nr. 8, la Dubăsari, 
Nr. 6, la Gura Bâcului –, soldații 
pacificatori sunt instalați pe linia 

de demarcație între forțele legale 
ale R. Moldova și cele nelegitime 
ale Transnistriei.”

Fostul oficial consideră că re-
acția „dezechilibrată” a transnis-
trenilor dezvăluie de fapt vechea 
lor intenție – mai precis, a Mos-
covei – să își sporească prezența 
militară pe teritoriul R. Moldova. 

„Ei [Tiraspolul– n.a.] au pro-
fitat de această controversă pen-
tru a se adresa Kremlinului să se 
revină la efectivul pacificatorilor 
introdus în 1992 – 2400 de soldați 
– pentru a asigura pacea la Postul 
Nr. 9”, ne-a declarat colonelul, 

precizând că, din punct de vedere 
tactic, aceste posturi militare – nr. 
9 A și nr. 9 B – înconjoară podul 
de la Vadul lui Vodă.

„E liniște, totul e normal”

Vorbind la telefon cu locuitori 
din aceste patru sate, nu ne-au 
semnalat alte probleme în zonă. 
Angajata Primăriei Doroțcaia, Za-
clina Berzan, ne-a declarat că lo-
cuitorii satului său nu au exprimat 
nemulțumiri față de activitatea 
forțelor pacificatoare. 

„Comandamentul lor (al tru-
pelor pacificatoare) este în loca-
litatea noastră. Reprezentanții lor 
vizitează de două pe săptămână 
primăria și ne întreabă dacă au 
fost înregistrate incidente. Locui-
torii nu au de ce să fie nemulțumiți 
dacă e liniște și normal”.

„Nu s-a întâmplat nimic ieșit 
din comun”, ne-a declarat și Va-
lentina Cataran, angajată a Lice-
ului Teoretic din Coșnița. 

Totodată, prin păstrarea aces-
tui post și fortificarea sa în interi-
orul R. Moldova, cel de la Vadul 
lui Vodă, adaugă colonelul Leahu, 

trupele rusești își consolidează 
prezența în interiorul teritoriului 
controlat de autoritățile constitu-
ționale ale R. Moldova.

„Nu în zadar Tiraspolul susține 
că localitățile Coșnița, Pârâta, Do-
roțcaia și Pohrebea sunt ocupate 
temporar de Republica Moldova.”

Această solicitare a Chișinău-
lui se înscrie în prevederile Acor-
dului de la Odesa, care prevede 
lichidarea treptată a posturilor 
pacificatoare și înlocuirea lor cu 
patrularea mobilă. 

Acțiunile Chișinăului se 
înscriu în prevederile 
Acordului de la Odesa

Acordul de la Odesa (1998) sti-
pulează demilitarizarea treptată 
a Zonei de Securitate. În plus, la 
13 iulie 1999, copreședinții CUC 
au adoptat o decizie care prevede 
ca toate componentele comisiei 
să întreprindă măsuri concrete 
în acest sens.

„În cadrul acestei întâlniri la 
vârf, Cernomîrdin (Rusia), Lucin-
schi (Moldova), Kucima (Ucrai-
na), OSCE au constatat că situația 
este calmă și nu necesită efecti-
vul instalat atunci în R. Moldova. 
Astfel, s-a decis ca R. Moldova și 
Transnistria să își reducă efecti-
vul până la 500 de persoane, de 
la peste 1000. La rândul său, Fe-
derația Rusă și-a asumat aceeași 
acțiune”, a relatat fostul membru 
al CUC, Ion Leahu. 

În urma aceleiași întrevederi, 
adaugă el, a fost suspendată ac-
tivitatea escadrilei de elicoptere 
din cauza că Zona de Securitate, 
care acoperea între 1992 și 1998 
spațiul dintre Camenca (nord) și 
Nezavertailovca (sud) (180 de ki-
lometri), a fost redusă la teritoriul 
dintre Camenca și Dubăsari (90 
de kilometri). 

„Prin urmare, având o zonă de 
securitate atât de mică, nu a mai 
existat necesitatea folosirii eli-
copterelor. În privința posturilor 
ostașilor pacificatori, inițial, au 
fost peste 60, apoi 47, ca după 
20 martie 1998 să s ajungă la 15.”  

Liderul separatist de la Ti-
raspol, Vladimir Krasnoselski, 
a criticat dur săptămâna trecută 
activitatea șefului statului, Igor 
Dodon, și a PSRM în ansamblu, 
învinuindu-i de faptul că, deși de-
țin toată puterea, nu își țin pro-
misiunile făcute Federației Ruse.

„Acuzând Chișinăul, inclusiv 
pe Dodon, de tensionarea situației 
în Zona de Securitate, Tiraspolul 
urmărește scopul să majoreze efec-
tivul militar în Zona de Securitate. 
Dodon poate să propună ce vrea el, 
însă interesele Rusiei nu se schim-
bă în Moldova”, a opinat comenta-
torul politic Anatol Țăranu.  

Ilie Gulca

P O L I T I C Ă

Ș

Ianuarie 2012, Vadul lui Vodă. Localnicii protestează împotriva trupelor pacifi catoare rusești. Foto: Radio Europa Liberă

Localitățile situate pe malul stâng al Nistrului, afl ate sub 
jurisdicția Chișinălui – Pohrebea, Coșnița, Pârâta și Doroțcaia
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Tandemul 
Plahotniuc–Șor la 
Aeroportul Chișinău
Poarta de intrare a echipamentului de generare de criptovalută în Republica Moldova

În cadrul aceleiași cauze 
penale, a fost aplicat sechestru 
pe 160 de sisteme de generare 
de monedă virtuală (Bitcoin) în 
valoare totală de 4.593.878 de lei 
(circa 238.811 euro). Costul unui 
astfel de dispozitiv se ridica atunci 
la 28.711 lei, echivalentul a circa 
1.500 de euro per unitate.

Fiscul moldovenesc a încercat de 
patru ori să valorifi ce echipamen-
tul cu pricina, dar nu a mai reușit, 
chiar și la o valoare de aproape trei 
ori mai mică. Acest lot este doar o 
parte neînsemnată din volumul de 
computere ajunse în Transnistria 
potrivit unui contract de furnizare 
de tehnică de mining, în valoare de 
8.694.000 de dolari.

Contractul de achiziție a fost 
semnat între un agent economic 
din stânga Nistrului, Tirsteklo, și 
un offshore din Insulele Virgine 
Britanice, Goweb International 
Ltd. Acesta din urmă are un pa-
tron rus, Nikita Morozov, fost an-
gajat al Ministerului Afacerilor 
Interne al Federației Ruse și al 
Căilor Ferate Ruse.

Regimul separatist de la Ti-
raspol, consiliat de fiul fostului 
procuror general al Federației 
Ruse, Igor Ceaika, încearcă de mai 
bine de doi ani să obțină noi surse 
de finanțare cu ajutorul energiei 
foarte ieftine furnizată de Centrala 
termoelectrică de la Cuciurgan, 
proprietate a concernului rusesc 
Inter-RAO. 

De altfel, Igor Ceaika este ar-
hitectul legislației transnistrene 
pentru legalizarea activității de 
mining în regiunea separatistă 
și, mai nou, partener de afaceri al 
fratelui președintelui Igor Dodon, 
Alexandru.  

Pe 2 februarie 2018, sovietul 
suprem de la Tiraspol a adoptat în 
regim de urgență o lege prin care a 
legalizat activitatea de blockchain, 
dobândirea de criptomonede.

Activitatea de blockchain în 
Transnistria este favorizată de ga-
zele ieftine furnizate de Gazprom 
în contul unei datorii istorice a 
Moldovagaz, care a ajuns deja 
la circa șapte miliarde de dolari. 
(detalii AICI)  Banii obținuți în 
urma vânzării de energie electrică 
pentru procesul de mining ajung 
pe un cont special gestionat de 
așa-numitul guvern de la Tiraspol. 

Echipament de 
contrabandă

Cel puțin echipamentul seches-
trat de autoritățile moldovenești a 
intrat în Republica Moldova prin 
Aeroportul Internațional Chiși-
nău, concesionat în toamna anului 
2013 către SRL Avia Invest, o fir-
mă controlată de Ilan Șor, princi-
palul suspect în dosarul fraudei 
bancare din 2014.  

Printre angajații Serviciului 
Vamal reținuți în acest caz figu-
ra fostul şef adjunct al Serviciu-
lui Vamal al R. Moldova, Marcel 
Pulbere, soțul magistratei Jude-
cătoriei Chișinău, Ruxanda Pul-
bere. Acest personaj a mai fost 
acuzat de implicare în scheme de 
contrabandă în 2007, însă a fost 
achitat. De această dată, Pulbere a 
fost reținut la 23 ianuarie 2018 și 
plasat în arest până la 1 februarie 
2018, când i-a fost aplicată măsu-
ra preventivă de arest la domiciliu.

Ulterior, la 21 aprilie 2018, 
instanța de judecată i-a înlocuit 
măsura preventivă, fiind eliberat 
provizoriu sub control judiciar. 
În cele din urmă, șase figuranți 
ai acestei cauze, inclusiv Marcel 
Pulbere, au fost scoși de sub urmă-
rire penală. „Sunt curați ca lacri-
ma”, ne-a declarat, la începutul lui 
2019, fostul procuror responsabil 
de acest caz, Lilian Rudei. 

Singura persoană rămasă în-
vinuită este Alexandru Ciornîi, 
fostul administrator al firmei de 
brokeraj de la Aeroportul Interna-

Centrul Național Anticorupție (CNA) 
a reținut, în ianuarie 2018, o 
grupare formată din șapte persoane 
– angajați ai Serviciului Vamal, 
un antreprenor și o persoană 
fi zică – implicate într-o schemă de 

contrabandă cu echipament pentru generare de 
criptovalută, care urma să ajungă în regiunea 
separatistă transnistreană. Persoanele arestate 
au fost acuzate de comiterea infracțiunilor 
de contrabandă, exces de putere și depășirea 
atribuțiilor de serviciu.

țional Chișinău – Întreprinderea 
cu Capital Străin Impex-Depozit 
SRL. Ciornîi este învinuit de con-
trabandă și organizarea unui grup 
criminal. Acesta a refuzat să ne 
ofere vreo declarație pe holuri-
le Judecătoriei Chișinău, sediul 
Buiucani, sfătuit de avocatul său.

Omul lui Șor  

Alexandru Ciornîi este un 
personaj apropiat de Ilan Șor. El 
apare, în mai 2006, ca proprietar 
intermediar, pentru numai șase 
zile, al unui imobil deținut de fos-
tul primar de Orhei în mai multe 
rânduri între 2009 și 2014.

Același imobil s-a mai aflat 
în proprietatea Doinei Luncașu, 
soția lui Iurie Luncașu, fostul 
partener de afaceri al lui Vladi-
mir Plahotniuc. Iurie Luncașu s-a 
sinucis în august 2019. 

SRL Impex-Depozit a ajuns în 
decembrie 2010 în proprietatea 
unei companii americane, TUR-
BINE REAL ESTATE HOLDIN-
GS, firmă implicată într-o afacere 
oneroasă cu Primăria Chișinău 
în 2010.

În februarie 2011, Impex-
Depozit își mută sediul în preajma 
Aeroportului Internațional Chiși-
nău, pe strada Aeroportului 78. În 
fruntea companiei cu pricina s-au 
perindat mai mulți interpuși și 
parteneri de afaceri ai oligarhului 
Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.  

Filiera odeseană din SUA și 
conexiunile cu Plahotniuc

Conform registrelor Fiscului 
american, în rapoartele financiare 
anuale de până în 2015, în calitate 
de manager al acestei firme, apare 
avocatul de origine ucraineană, 
Val Gurvits.

Legăturile dintre Gurvits și 
Plahotniuc sunt vechi și compli-
cate. Pe 30 iunie 2011, Gurvits a 
recunoscut, în calitate de martor 
într-un proces, că a încercat să 
facă afaceri cu Plahotniuc în R. 
Moldova și că parteneriatul lor 
nu a mers din cauza unor pretinse 
activități criminale ale fostului 
lider al PDM. 

În 2012, avocatul american a 
devenit un personaj cunoscut în 
capitala R. Moldova, după ce a 
venit să îl apere pe Plahotniuc 
în cazul acuzațiilor cum că ar fi 
fost dat în urmărire internațională 
prin Interpol. 

În 2017, Gurvits este înlocu-
it în managementul TURBINE 
REAL ESTATE HOLDINGS de 
către cetățeanul ucrainean Leo-
nid Selivanov, cu adresa fizică pe 
strada Al. Șciusev 89 din Chișinău. 
Registrele britanice îl prezintă pe 
Selivanov ca cetățean ucrainean, 
născut la Odesa.

Nu în ultimul rând, Gurvits este 
un apropiat al familiei lui Serghei 
Iaralov, un personaj din cercul 
intim al lui Plahotniuc.

Valentin Gurvits nu ne-a răs-
puns solicitărilor de a intra în 
dialog și a ne explica rolul său în 
această companie și în afacerile 
cu Plahotniuc. Gurvits este speci-
alizat în servicii juridice prestate 
companiilor din domeniul IT, in-
clusiv omului de afaceri Aleksei 
Gubarev. Acesta din urmă a fost 
acuzat de autoritățile americane 
că ar fi pus rețeaua companiilor 
sale la dispoziția spionajului ru-
sesc în timpul ultimei campanii 
prezidențiale din SUA.   

Pe 8 mai 2018, după arestarea 
lui Ciornîi și aplicarea sechestru-
lui pe echipamentul de mining, 
Impex-Depozit își schimbă din 
nou proprietarul. Asociat unic al 

acestei firme devine Winthrop 
Alliance LP – o companie din 
Scoția, Marea Britanie. 

Drept proprietar al Winthrop 
Alliance LP figurează, de astă 
dată, un cetățean moldovean, 
Nicolae Munteanu, angajat al 
Impex-Depozit încă din 2011. În 
prezent, Impex-Depozit este ad-
ministrată de Eduard Bergman, 
cetățean moldovean.

Mutarea în offshore-ul 
din Scoția

Omul de afaceri Nicolae Mun-
teanu a recunoscut că schimbarea 
proprietarului Impex-Depozit a 
fost legată de implicarea fostului 
său coleg, Alexandru Ciornîi, în 
afacerea cu contrabandă.

El ne-a dat de înțeles că este 
un simplu angajat, și că adevărații 
proprietari ar fi altcineva. „Așa 
au decis fondatorii... trebuia să 
gestioneze cineva compania [după 
scandalul cu Ciornîi]. Probabil, nu 
au avut atâta încredere în altci-
neva. Să pună două persoane noi 
ca să nu ne fure.” 

În ce privește cazul de contra-
bandă cu echipament de mining, 
Munteanu ne-a declarat că Im-
pex-Depozit nu a fost implicată 
în infracțiunea cu pricina.

„Dacă ar fi fost implicată, cu 
siguranță, ni s-ar fi retras licența... 
pentru noi, brokerii, este suficient 
trei–patru zile să fii suspendat 
din activitate și apoi, gata, nu mai 
găsești clienți”, ne-a spus el.

De asemenea, Munteanu a 
ținut să precizeze că prin Im-
pex-Depozit nu au trecut alte 
loturi de echipament de mining 
și că firma nu are nimic în comun 
cu Ilan Șor sau Vladimir Plahot-
niuc, iar despre Gurvits zice că 
„a auzit din presă”.

Ilie GULCA

I N V E S T I G A Ț I E
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Ministrul Culturii din Ro-
mânia, Bogdan Gheorghiu, a 
numit-o pe cântăreața Irina Ri-
mes ambasador onorific al Zilei 
Naționale Constantin Brâncuși. 
Inițiativa a stârnit indignarea 
mai multor media. O adevărată 
furtună (un „shitstorm”, ca să 
fim mai exacți) s-a declanșat pe 
rețelele sociale: singurul spațiu 
public unde poți înjura fără 
riscul de a lua cafteală pentru 
impertinență, grobianism și 
atac la persoană. Cancanul 
văicărelilor a scos încă o dată la 
iveală năravurile, metehnele și 
frustrările nației. 

Unii s-au agățat de „incul-
tura” domnișoarei, alții, de 
„tinerețea” ei. Pavianii s-au 
cramponat, bineînțeles, de 
culoarea locului, descoperind 
fatala diferență: diva e o străină 
(„alogena de peste Prut”) și mai 
ales „are accent”. Vituperantul 
Corneliu Tudor Popescu (în 
popor: CTP) a amestecat și el, 
cu lingura lui mare, dejecțiile 
din cazan, semn că se „dezbate” 
un subiect de interes național. 
Adică un scandal.

Irina Rimes (născută Rîmeș) 
este în topul celor mai influente 
celebrități sub 30 de ani, top 
întocmit de Forbes România. 
Clipurile vedetei au fost vizu-
alizate pe Youtube de zeci de 
milioane de ori, motiv pentru 
care ministrul Gheorghiu și-a 
închipuit că interpreta ar fi can-
didatul cel mai potrivit pentru 
promovarea numelui și operei 
lui Brâncuși printre tineri. Un 
ministru conștient de faptul că 
generațiile mai noi habar nu 
au de moștenirea culturală a 

țării e demn de toată lauda. La 
fel, ar trebui să-i apreciem și 
efortul de a scoate personalită-
țile neamului din anonimatul în 
care le bagă programele școlare 
„modernizate”, dar și indiferen-
ța generală față de adevăratele 
valori. 

Cu toate acestea, numirea lui 
Rimes a fost o exagerare. Este 
evident că nu le poți vorbi azi 
tinerilor despre Brâncuși prin 
gura lui Gabriel Liiceanu sau 
Andrei Pleșu, dar nici Irina Ri-
mes nu este soluția. Experiența 
altor țări în domeniu ar fi fost 
poate mai nimerită decât saltul 
radical din lacul academic în 
puțul „mainstream”-ului. 

Oricum ar sta lucrurile, nu 
Irina Rimes este problema. Și 
nici decizia deloc inspirată a lui 
Bogdan Gheorghiu care, spre 
isterica bucurie a „patrioților” 
social-democrați, reprezintă 
PNL-ul. Linșajul mediatic ar 
trebui și el lăsat în seama celor 
care preferă să-și petreacă tim-
pul liber tăvălindu-i pe alții în 
noroi. Câinii care latră la cara-
vană, o fac de dragul lătratului. 
Iar incontinența la huiduială e 
o chestiune privată, chiar dacă 
boala ia uneori proporții colec-
tive.

Altceva ar trebui să deranjeze 
și să oftice. Un ICR cu imaginea 
distrusă de o modistă, disfunc-
țional și incapabil să promove-
ze în străinătate personalități 
precum Constantin Brâncuși. 
Case-muzeu abandonate. Func-
ționari neisprăviți, aleși în frun-
tea unor instituții de cultură pe 
criterii obscure. Reforma curri-
culei școlare, care a dărâmat 
sistemul educațional și a condus 
la apariția unor generații fără 
conștiință istorică și culturală.

Lectura unui scurt articol 
enciclopedic despre Brâncuși 
ar fi ajutat-o, desigur, pe Irina 
Rimes să evite gafele jenante 
de la conferința de presă cu 
bucluc. Iar lectura unei cărți 
ar fi determinat-o să decline, 
cu eleganță, propunerea 
ministrului. Dar asta e doar 
problema ei.

H a r t a  l u m i i

Despre frontiere. 
Despre limite

A - p o l i t i c e

Filmul Pași pe graniță (un 
eseu cinematografic necenzurat 
politic și nestructurat ideologic) 
al regizorului Alecu Deleu e o lu-
crare onestă. Un film-meditație, 
fără teze moraliste, fără excese 
de patriotism. Consecutiv, am 
să „meditez” și eu, nu am să dau 
verdicte. E un pretext de a revizita 
o temă eternă, reluată deopotrivă 
în opurile filosofice și în tradiți-
onalele polemici improvizate cu 
vecinii de palier.  

Filmul începea cu o amintire 
din copilărie: fuga de acasă, de-
pășind limitele, pășind dincolo 
de orizont. Evadare fascinantă, 
ulterior penalizată: în esență, 
copilul făcea o primă „trădare” a 
baștinei în favoarea lumii mari. 
Or problemele cam de aici încep.

Deși le regizează ordinea apa-
riției în scenă, autorul filmului nu 
cenzurează discursul „actorilor” 
(compatrioți de ai noștri din sa-
tele „de frontieră” și de dincolo 
de ea). Opiniile, diverse, nu atât 
se confruntă, cât se completează, 
reciproc, bizar. Mai mult se con-
trazic ele însele, în imperfecțiu-
nea argumentului, în cunoașterea 
superficială a fenomenului, decât 
combătând poziția „oponentului”. 

Am reținut, „logica” ghidului 
de la Tighina/ Bender, care co-
menta evenimentele din 1992 în 
siajul discursului rusesc despre 
„agresorii” moldoveni. Într-un 
final, această femeie recunoaște 
că lucrurile nu ar fi fost percepute 
cu ură și dramatism, dacă nu s-ar 
fi speriat că într-o bună zi „se va 
trezi în România”. E, probabil, 
cea mai elocventă demonstra-
ție: dincolo de limită, dincolo de 

Alegând evenimentul din care aș deduce 
un subiect pentru rubrică, ziceam că 
nu e neapărat obligatoriu ca acesta  
să fi e vreo „întâlnire ofi cială” dintre 

președinte, premier și speaker. Pretextul poate fi  
și un fapt cultural, mai cert decât bâj/ bâl-bâielile 
politicienilor. 

Bolnavi 
împreună

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Adrian CIUBOTARU

orizontul/ hotarul cunoașterii se 
află necunoscutul. Dușmanul! De 
aici toate miturile, prejudecățile 
și anxietățile.  

Un alt personaj, care se re-
voltă de conflictele provocate de 
separatiștii susținuți de Mosco-
va, vede ca soluție... federalizarea 
RM. Fără a pricepe că ceea ce nu-
mește el „federalizare”, în esență 
înseamnă perpetuarea șanțurilor 
care ne despart, a conflictelor, și, 
mai grav, izolarea noastră de cea-
laltă lume.

Ziceam că nu voi comenta ca-
litatea producției, dar nu pot să 
nu remarc firescul (asigurat de 
autor/ operator/ sunet) și liber-
tatea opiniilor (necenzurate și 
necomentate); apoi surprinderea 
detaliilor (într-un documentar ele 
chiar surprind), precum compor-
tamentul copiilor în fața poliției 
de frontieră sau foaia-pomelnic, 
care ia foc în mâinile preotului 
(confruntarea dintre biserici face 
parte din peisajul hotarelor). 

În final, demonstrațiile soci-
aliștilor în centrul Chișinăului 
și „marșul cu tobe” al opoziției 
anarhiste de la „Occupy Guguță” 

sunt cireașa de pe tort: frontierele 
nu sunt undeva, „la mărgioară”. 
Ele trec prin noi. Avem în film o 
sumă de opinii pe temeiul unor 
experiențe personale; dar însu-
marea acestor gânduri, empirice 
și disparate, conduce la concluzii 
filosofice, iresponsabile în sens 
pur-pragmatic, despre libertatea 
absolută, demne de pana vreunui 
Liiceanu.

Apropo, Gabriel Liiceanu 
explică în prefața cărții Despre 
limită că aceasta s-ar fi putut 
numi „Despre libertate” (sau: 
„Despre libertatea umană ca li-
bertate gravitațională”). Ergo: a 
fi liber înseamnă a depăși forța 
gravitațională a limitei. Alegerea 
sau hotărârea, e limitată de hotar 
(capitolul „Hotar și hotărâre”). „A 
hotărî” e și a cunoaște hotarele 
(=a respecta limitele). Eventual, 
a le împinge, nu a le anula: ele 
acordă oricărui lucru identitatea. 
Noi pledăm pentru abolirea fron-
tierelor, dar în 1992 mergeam la 
război, să ne apărăm identitatea. 
Să apărăm frontierele neamului.  

Dramele personajelor din film 
sunt provocate de arbitrarul de-
ciziilor. Hotarele sunt trase în 
temeiul unui hazard al istoriei 
și al liberei interpretări (uneori 
amuzante) a măsurătorilor, nu 
în baza unor raționamente. Biza-
rele decizii sunt apoi sacralizate 
(inclusiv, prin vărsare de sânge). 
Lumea vrea „o dreaptă așezare” 
a hotarelor, dar ele oricând vor 
sufoca. 

Filmul e și despre câtă liber-
tate vrem să avem. Îmi amintesc 
– încă o dată – de desenele lui 
Kafka, în care omul e înconjurat 
de garduri-limite. O privire atentă 
poate să observe însă că spațiul 
nu este închis, că aceste garduri 
nu sunt unite, că există ieșire! 
„Țarcul” e cu găuri în sistem. Li-
bertatea e posibilă. Hotarele sunt 
nefuncționale. Limitele sunt false. 
Convenții arbitrare, oferind pu-
terea deciziei omului concret, nu 
semnului trasat printr-o fatalitate.

Ambasadoarea Franţei 
la Bucureşti, Michele 

Ramis, aminteşte, 
în omagiul adus lui 

Brâncuşi, de motto-ul 
Sezonului România-

Franţa, care s-a 
încheiat anul trecut: 

„Uitaţi de clişee” 
(agerpres.ro)

R U B R I C A R Z I
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Irina RIMES, ambasador 
al Zilei Brâncuși 

Eu aș putea să învăț o viață 
despre Brâncuși și, la rândul 

Nu sunt avizată în artă, 
dar îmi permit să o simt
meu, să îndemn tinerii din ge-
nerația mea și din generațiile 
mai mici, generațiile cărora mă 
adresez, să învețe împreună cu 
mine. Eu, ca artist, mă regăsesc 
în minimalismul lui Brâncuși și 
mă fascinează felul lui de a se 
debarasa de toate detaliile in-
utile atunci când își conturează 
viziunile. Simplitatea acestui om 

complex pe mine mă inspiră și 
cred că ar putea să inspire mul-
ți, mulți tineri care își doresc să 
găsească esența în artă. (...) Arta 
este pentru oricine pentru că nu 
contează bagajul de cunoștințe 
și nu contează nivelul de cultură 
pe care îl ai. Atâta timp cât poți 
să simți, atâta timp poți aprecia 
arta sub toate formele ei.

Pavel ȘUȘARĂ

O impecabilă 
mișcare de 
marketing cultural
efi cientă, fi indcă ea nu se adresează 
nici celor convinși de măreția lui 
Brâncuși și nici celor irecuperabili, 
ci unui segment care poate fi  încă 
activat, chiar și circumstanțial. Iar 
acest segment este reprezentat de 
un public cu o cultură medie, dar 
dinamică, de tipul celui selectat 
în jurul muzicii pop și al Vocii 
României. Un asemenea public 
imens, care nu este nici manelist, 
dar nici witgensteinian, trebuie 
sensibilizat de cineva care vorbeș-
te aceeași limbă și nicidecum de 
comunicatori în idiomuri de nișă. 
Dacă era numit ambasador... să 
zicem Andrei Pleșu, era ok pentru 
mine și pentru un grup extrem de 
restrâns care, în principiu, nu are 
nevoie de niciun ambasador. Dacă 
era numit Nicolae Guță, numirea ar 

fi  fost ridicolă și degradantă, fi ind-
că publicul lui este irecuperabil, în 
vreme ce vizibilitatea Irinei Rimes 
se manifestă într-o zonă publică 
dinamică, populată de oameni ti-
neri și mult mai permisivi cultu-
ral. Faptul că noul statut al Irinei 
Rimes a ținut prima pagină a me-
diilor din ultimele zile dovedește 
nu numai ca Ministrul Culturii 
a făcut o impecabilă mișcare de 
marketing cultural, ci și pe acela 
că ea și-a atins scopul și un număr 
semnificativ de băgători de sea-
mă din presă, care habar nu aveau 
când este ziua lui Brâncuși, au afl at 
acum cu certitudine. Și încă ceva, 
extrem de important: Irina Rimes 
este o tânără modestă și extrem de 
decentă și nicidecum vreo parașută 
de la Antena Star.

Dragi prieteni puriști, exigenți 
până la robespierism și cu repe-
re culturale nenegociabile, nu vă 
mai luptați pe viață și pe moarte 
cu Irina Rimes și încetați să o mai 
lapidați în piața publică pentru că a 
acceptat să fi e numită ,,ambasador 
pentru zilele Brâncuși”. Lucrurile 
stau în felul următor, și doar cineva 
realmente prost sau rău intenționat 
nu le înțelege; intenția Ministrului 
Culturii este să creeze un produs 
de marketing, un revelator pentru 
evenimentul Brâncuși, iar nu aceea 
de a-i găsi lui Brâncuși un echiva-
lent cultural printre noi. Alegerea 
Irinei Rimes este una extrem de 

MREAJA REȚELELOR

În Ucraina, „una dintre 
cele mai rele” escaladări 
din ultimii ani

Un soldat ucrainean a murit și alți cinci au fost răniți în 
timpul unei lupte, marți, 18 februarie, cu separatiștii proruși 
în estul Ucrainei. Fiecare tabără denunță o „provocare”. „Re-
belii și ocupanții [ruși] au organizat o provocare cinică” într-o 
„tentativă de a face să eșueze procesul de pace”, a acuzat pe 
Facebook președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. „Noi 
avem o armată puternică, care a ripostat pe măsură. Situația 
este totalmente controlată de armata noastră”, a asigurat el mai 
târziu în timpul unei conferințe de presă. „Această provocare nu 
va schimba politica noastră (…), noi mergem înainte spre finele 
războiului, spre pace.”

Operată la creier, o violonistă 
cântă la instrumentul său 
pentru a ghida chirurgii

Chirurgii Spitalului „King’s College” din Londra au pus la punct 
o tehnică permițând să verifice în timp real ca zonele creierului 
responsabile de mișcarea mâinilor să nu fie afectate în timpul 
operației, transmite theguardian.com. O violonistă a ajutat medicii 
să nu atingă o zonă importantă a creierului, cântând la instrumen-
tul său în timpul unei operații destinată înlăturării unei tumori. 
Dagmar Turner, 53 de ani, membră a Orchestrei simfonice din 
Wight (sudul Angliei), a fost diagnosticată în 2013 cu o tumoare 
cu creștere lentă. După ce tumoarea a devenit agresivă în toamna 
lui 2019, femeia a cerut să fie operată. Actul chirurgical a avut loc 
în ianuarie și s-a derulat cu succes.

Nuntă pe timp de coronavirus: 
un francez blocat de o  lună 
în familia socrilor

Nicolas Juge, 34 de ani, importator de vin și magician profe-
sionist, trebuia să o ceară de nevastă pe Qiu Ping în fața întregii 
familii a acesteia la 27 ianuarie curent, într-un sat cu 45 de case, 
Lannichong, 100 de kilometri de Wuhan. Cuplul își înregistrase 
căsătoria în noiembrie 2019 în Franța, dar familia fetei voia să 
facă o mare petrecere. Părinții și fratele lui Nicolas aveau rezervate 
bilete ca să participe la sărbătoare. Ajunși în satul natal al mire-
sei, rudele acesteia purtau măști, temându-se să nu fie infectați 
de miri. Satul a intrat în carantină. Tinerii s-au pomenit prinși 
într-un oraș baricadat, de unde ar fi trebuit să fie repatriați abia 
joia trecută.

În Danemarca, 
a fost condamnată 
o „funcționară-model”

În rare cazuri, un proces a captivat atât de mult opinia publică 
și presa în analele judiciare în Danemarca, transmite lefigaro.fr. 
Este vorba de o „funcționară-model” a Direcției afacerilor sociale 
care a reușit, în 25 de ani, să deturneze 117 milioane de coroane 
(15,7 milioane de euro) din fondurile destinate ajutorării celor mai 
vulnerabile persoane ale societății. Cu un aer resemnat, acuzata 
de 65 de ani, Britta Nielsen, stă impasibilă la citirea verdictului, 
condamnând-o la șase ani și jumătate de închisoare pentru escro-
cherie agravată și abuz de funcția sa publică, marți, la tribunalul 
din Copenhaga.

Putin, luat la întrebări despre 
salariul său la Sankt-Petersburg

Președintele rus Vladimir Putin a fost luat la întrebări mier-
curi despre salariul său de o locuitoare din Sankt-Petersburg, 
orașul său natal, într-un moment în care Rusia încearcă să îşi 
revigoreze economia anemică, relatează agerpres.ro. O feme-
ie care afirmă că are un edem cerebral l-a întrebat pe liderul 
de la Kremlin la finalul unei ceremonii comemorative în fosta 
capitală imperială rusă, dacă este posibil, după părerea lui, să 
trăiești în Rusia dintr-un venit lunar de 10.800 de ruble (în jur 
de 1.000 de lei). „Cred că este foarte dificil”, a afirmat Putin, al 
cărui salariu lunar depășește 770.000 de ruble (214.137 de lei), 
potrivit informațiilor oficiale.

 (Selecție de Ilie Gulca)

M a p a m o n d

Alex ȘTEFĂNESCU

O dovadă clară 
că Irina Rimes a fost 
cea mai bună alegere
eași temă. Ei bine, relatând eveni-
mentul, toți ziariștii s-au năpustit 
asupra tinerei cântărețe (făcând 
paradă de o cultură pe care de fapt 
nici n-o au), cu ironii joase, fraze 
rechizitoriale și obișnuita hăhăia-
lă. Niciunul, dar absolut niciunul 
nu a comentat ce am spus eu. Afir-
mațiile Irinei Rimes au fost citate 
de sute de ori și, astfel, numele 
lui Constantin Brâncuși s-a difu-
zat și redifuzat în spațiul public. 

Adică s-a atins scopul mișcării in-
genioase făcute de noul Ministru 
al Culturii, Bogdan Gheorghiu. 
În schimb din tot ce am spus eu 
nu s-a citat nimic, nimic, nimic.
S-a dovedit astfel clar că ziariș-
tii înșiși sunt mai receptivi la ce 
spune o cântăreață cu succes la 
public (despre opera lui Brâncuși 
sau despre orice altceva) decât la 
ce spune un om în cunoștință de 
cauză.

La deja legendară conferință de 
presă (din 13 februarie 2020) la 
care IRINA RIMES a spus câteva 
cuvinte, simple și de bun-simț, de 
o naivitate înduioșătoare, despre 
Constantin Brâncuși, m-am aflat 
și eu și am vorbit, pe larg, pe ace-

Mihai ȘORA

Poate chiar, într-o bună 
zi, va compune un cântec 
despre Brâncuși
cuși: va învăța din mers, odată cu 
alți copii, cu cei care o prețuiesc și 
cresc alături de dumneaei. Poate 
chiar, într-o bună zi, va compune 

un cântec despre Brâncuși, despre 
arta lui, despre zbor sau despre 
Muza dormind: iar cântecul acela 
cu siguranță va fi mai viu și mai 

coerent de-
cât niște exe-
geze absurde 
ori insipide.
17 februarie 

2020
imagine © 

(succ.) 
Constantin 

Brâncuși
«La Muse 

endormie»
| 26,7 cm, 

versiune în 
bronz 

din 1913

Pun rămășag că agita-
ții „brâncușologi“ apăruți 
peste noapte sunt aceiași 
care, nu de mult, căutau 
pe ascuns aria cercului.
Ce suflet schingiuit trebuie 
să ai ca să batjocorești un 
copil talentat și inteligent, 
scoțând din tastatură, la 
suprafața ecranului tău, 
frustrări, eșecuri personale, 
infirmități morale…

Am spus deja: copilul Iri-
na are timp să învețe câte în 
Lună și în stele despre Brân-
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D R E P T U L  T Ă U

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

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

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

„Te caut”, care conține mesajele 
celor care se află în aceeași situ-
ație 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 redacți-
ei GAZETA de Chișinău, mun. 
Chișinău, str. Mihai Viteazul 2 
a, nr. 23, sau sună la numărul 
de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Discursul de ură conține mesa-
je discriminatorii și instigatoare 
la violență, adresate unor grupuri 
de cetățeni. Grupurile cel mai des 
afectate sunt femeile, persoanele 
LGBT, persoanele cu dizabilități. 
Cel mai frecvent este întâlnit în 
context politic și religios, dar și 
în alte domenii sociale. Actorii 
politici sunt cei care utilizează cel 
mai des un astfel de discurs. 

Ce este discursul de ură și 
unde este întâlnit

Un exemplu recent de discurs 
de ură a fost cel din ultimul epi-
sod al emisiunii „Președintele 
răspunde”, în care Igor Dodon 
spunea „Cu pactul ăsta de nea-
gresiune, eu nu înțeleg cine-i 
jertfă acolo, cine-i deasupra și 
cine-i dedesubt, cine pe cine a 
agresat: Maia pe Andrei, Andrei 
pe Maia,... sau cine mai este aco-
lo... Și în genere, stimați bărbați 
de pe dreapta, a venit o doamnă 
cu inițiativă, dar voi ca niște gen-
tilomi ce ați făcut? Ați trimis-o 
mai departe. Ne po-pațzanski, 
kak-to. Ne po-mujski”. O astfel de 
formulare de mesaj este sexistă, 

are efect de intimidare și umilire 
a femeilor. 

Cum se pedepsește discur-
sul de ură

În prezent, este dificilă sancți-
onarea pentru discursurile de ură 
din motiv că nu există un articol 
clar în Codul penal și în Codul 
contravențional care să prevadă 
pedeapsa. Singurul instrument 
eficient pentru prevenirea dis-
cursului de ură în acest moment 
este cel oferit de Consiliul pentru 
prevenirea și eliminarea discrimi-
nării și asigurarea egalității, unde 
oamenii pot în regim online sau 
în scris să depună plângeri, iar 
consiliul la rândul său poate face 
recomandări.

Pentru scăderea numărului 
discursurilor de ură este nevoie 
de îmbunătățirea legislației. În 
acest sens asociația „Promo-LEX” 
a venit cu un apel public, prin care 
solicită Parlamentului Republicii 
Moldova să adopte cât mai degra-
bă amendamentele legislative 
pentru sancționarea persoanelor 
care abuzează de mesajele de ură 
și instigare la violență. 

Ce spun experții 
din domeniul 
drepturilor omului

Experta și una din autorii 
raportului de monitorizare a dis-
cursul de ură, din cadrul asociației 
„Promo-LEX”, Irina Corobcenco, 
relevă că, de obicei, o parte din 
politicieni are tendința să manipu-
leze prin confundarea conceptelor 

Discursul de ură, un 
instrument de manipulare?

În fi ecare perioadă electorală în Republica 
Moldova, de la tribunele la care își țin 
discursuri politicienii, sunt lansate expresii 
și mesaje discriminatorii și instigatoare 

la ură față de anumite grupuri de cetățeni. Pe 
de o parte, organizațiile societății civile dau 
alarma, venind cu recomandări și amendamente 
pentru îmbunătățirea legislației, în așa fel 
încât persoanele care țin discursuri de ură să 
fi e sancționate, iar pe de altă parte, autoritățile 
publice centrale tărăgănează votarea în lectura a 
doua a amendamentelor propuse la Legea 301 cu 
privire la sancționarea faptelor motivate de ură și 
prejudecată. 

Sergiu BEJENARI

„discurs de ură” și „libertatea de 
opinie”, în acest context este im-
portant ca oamenii să înțeleagă 
care sunt diferențele. Discursul de 
ură este prezent pe scena politică, 
în special în campaniile electorale, 
urmează reprezentanții bisericii 
ortodoxe, jurnaliștii, apoi socie-
tatea per ansamblu. 

Anul trecut, punctează exper-
ta „Promo-LEX”, cel mai afectat 
grup din punctul de vedere al 
discursului de ură și instigare la 
discriminare au fost femeile, doar 
că cel mai des aceste discursuri 
au fost mai degrabă instigatoare 
la discriminare, pentru că erau 
utilizate frecvent prejudecăți și 
stereotipuri în bază de gen îm-
potriva femeilor. 

„Acestea sunt utilizate în con-
text politic în două situații, atunci 
când candidați de gen masculin 
își ridiculizează contracandidații 
lor făcând trimitere la anumite 
caracteristici ale femeilor, prin 
asta încercând să le demonstreze 
că ei nu sunt capabili de acțiuni 
politice, iar pe de altă parte, ele 
sunt utilizate atunci când contra-
candidații sunt de sex feminin, și 
în acest caz, se face apel la preju-
decăți și stereotipuri pentru a di-

minua din capacitățile lor de lideri 
sau de luare a deciziilor politice”, 
atrage atenția Irina Corobcenco.

Proiectul de lege (301) vine 
să aducă câteva amendamente 
la Codul penal și cel contraven-
țional, care să prevadă amenzi, 
ore de lucru în folosul societății 
sau chiar sancționarea cu închi-
soarea pentru discursurile de ură 
care instigă la violență. În acest 
moment, în Republica Moldova nu 
există prevederi clare în legislație. 
Proiectul urmează să fie discutat 
în cadrul comisiei juridice. Mo-
mentan, acesta a fost retras pentru 
a fi supus încă o dată discuțiilor 
publice, pentru că în varianta ac-
tuală are câteva lacune identificate 
de societatea civilă și nu poate fi 
încă adoptat. 

Discursul de ură rămâne în 
Republica Moldova mai mult la 
nivel verbal și de propagare a 
ideilor, mai puțin este vorba de 
instigare la violență, iar cel mai 
des acesta va fi sancționat contra-
vențional, și nu penal. Proiectul 
de lege poate fi un bun imbold 
pentru ca politicienii să fie atenți 
la felul în care transmit mesaje în 
campaniile electorale, astfel încât 
să nu utilizeze stereotipuri, preju-
decăți, sexisme și nici o altă formă 
de instigare la ură împotriva unui 
grup sau a unei persoane. 

„Nu cred că politicienii ar 
trebui să se sperie atât de mult 
de aceste amendamente. Dar 
discuțiile care urmează să aibă 
loc cu reprezentanții grupurilor 

parlamentare ar trebui să clari-
fice aceste aspecte și să-i facă să 
înțeleagă că este nevoie de aceste 
modificări. În plus, acestea vin 
inclusiv de la diverse organizații 
internaționale, care recomandă să 
fie ajustat Codul penal și cel con-
travențional pentru sancționarea 
acestui tip de discurs, altfel avem 
puține șanse să schimbăm ceva”, 
conchide experta de la „Promo 
LEX”.

Ce spun autoritățile
publice centrale

Doina Gherman, deputată în 
Parlamentul Republicii Moldova, 
președinta Comisiei drepturile 
omului și relații interetnice, pre-
cizează că ea împreună cu colegii 
din fracțiune au înregistrat săp-
tămâna trecută un amendament 
care a fost depus la Comisia ju-
ridică. Acesta conține proiectul 
finalizat și modificat de către 
Ministerul Justiției din perioada 
Stamati. 

La data de 18 februarie, a avut 
loc o ședință a Comisiei juridice, 
unul din subiecte a fost proiectul 
301, dar, din câte se știe, iarăși 
nu a fost examinat din motiv că 
sunt necesare consultări publice. 

„Îmi vine greu să înțeleg de 
ce se tărăgănează atâta timp un 
proiect votat în prima lectură în 
2016, cu o tentativă nereușită de 
a fi votat în lectura a doua în 2018 
și acum iarăși fără succese. Noi 
de când suntem în parlament am 
promovat acest proiect de lege, 
dar iată că nu ne reușește, deși în 
înțelegere politică ACUM și PSRM 
noi am avut ca una din prioritățile 
din domeniul drepturilor omului 
anume acest proiect de lege care 
vine cu modificări la Codul pe-
nal și cel contravențional. Acest 
proiect de lege este necesar pen-
tru Republica Moldova, dacă ne 
considerăm un stat democratic, 
un stat de drept, și mai ales în 
contextul unui an electoral, este 
extrem de important”, consideră 
Doina Gherman. 

„Vom monitoriza evoluția încă 
o săptămână – două. Dacă nu vor 
avea loc aceste consultări și dacă 
acest proiect va fi din nou margi-
nalizat și nu va ajunge pe agenda 
parlamentară, atunci categoric 
este o piedică din partea PSRM. 
Situația creată este de fapt un 
deja vu cu situația Convenției 
de la Istanbul. Atunci la fel con-
venția a fost pusă pe ordinea de 
zi a guvernului, apoi exclusă, apoi 
iarăși votată și acum suntem în 
situația în care nu cunoaștem la 
ce etapă se află proiectul privind 
Convenția de la Istanbul. Proiec-
tul nu a ajuns în Comisia pentru 
politică externă din parlament și 
asta este extrem de grav”, con-
chide deputata. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Poză simbol. Sursa: miro.medium.com
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În 2015, împreună cu priete-
nii lui a inițiat proiectul Moldo 
Crescendo. Membrii formației: 
Marcel Lazăr (pian), Vadim Gru-
meza (vioară), Dan-Iulian Druțac 
(vioară), Ionel Manciu (vioară), 
Anica-Dumitrița Vieru (vioară), 
Dumitrița Gore (vioară), Yuri At-
vinovski (violă), Ian Psegodschi 
(violă), Radu Croitoru (violoncel), 
Constantin Borodin (violoncel). 

„Scopul nostru este de a pro-
mova muzica de calitate, adevă-
ratele valori culturale”, subliniază 
talentații muzicieni, ei au fondat și 
Festivalul de Muzică Clasică Mol-
do Crescendo. Cea de-a 5-a ediție 
a Festivalului Moldo Crescendo 
a avut motto-ul „Cu pianul prin 
Chișinău”. Au fost prezentate cinci 
concerte în diferite locații pentru 
a populariza monumente de ar-
hitectură, valori istorice, locuri 
frumoase din Chișinău. 

Moldo Crescendo, 
un proiect al tinerilor 
muzicieni din Chișinău

„Cel mai important este că 
am deschis multor persoane uși-
le către muzica clasică. Una din 
prietenele mele mi-a zis că până 
nu demult, muzica clasică pentru 
ea era un tabu, dar, datorită mie, 

ea a descoperit-o din alt punct de 
vedere. Printre spectatorii noștri 
există oameni care sunt deja fa-
miliarizați cu muzica clasică, au 
anumite cunoștințe, dar sunt și 
din cei ce vin mai mult din cu-
riozitate. 

De fapt, ne dorim să aducem 
muzica clasică mai aproape de 
oameni, să o popularizăm. Nu 
trebuie să vă fie frică de muzica 
clasică, veniți s-o ascultați. Am 
organizat anul trecut un concert 
în parcarea de la centrul comer-
cial Malldova, am adus acolo un 
pian, scaune și ne-am îmbrăcat în 
blugi, tricouri și ghete, cu scopul 
de a demonstra că muzicienii nu 
sunt niște oameni rigizi, în cos-
tume, ci oameni simpli, pe care 
îi poți vedea pe stradă și care nu 
au nimic „cosmic” în ei”, afirmă 
Marcel Lazăr.

Un turneu prin aziluri 
și orfelinate

La finele anului 2019, Moldo 
Crescendo a organizat un turneu 
la un orfelinat și la patru aziluri 
pentru bătrâni din R. Moldova. 
Șase muzicieni au luat un pian 
electric de vreo 80 kg, și-au luat 
viorile și au pornit mai întâi spre 
Cărpineni. 

Sala de festivități a orfelina-
tului de la Cărpineni nu fusese 
deschisă din 2014, iar tinerii 
muzicieni au deschis-o, au fixat 
pianul pe scenă, pe un suport din 
lemn. Alături de Marcel Lazăr 
erau Dan-Iulian Druțac, revenit 
din Londra, unde își face studiile, 
precum și vioriștii Dan Lazăr, Lu-
cian-Dominic Druțac, Alexandra 
Rotaru și pianista Inesa Oselschi, 
elevi la Liceul-Internat Republi-

„Nu vă temeți de muzica clasică!”

Pianistul Marcel Lazăr a revenit la Chișinău, dar nu știe pentru cât timp. Depinde de 
perspectivele care vor apărea aici

Marcel Lazăr crede în forța culturii, 
a muzicii, de a încuraja oamenii, 
de a le aduce lumina pe chip, de a 
le oferi speranță. Tânărul muzician 

s-a născut la Chișinău, a studiat pianul la 
Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, apoi și-a continuat studiile la Cluj, 
Salzburg și București. 

can de Muzică „Ciprian Porum-
bescu” din Chișinău. 

Tinerii au mai mers la Azilul 
privat din Săseni, Călărași, pre-
cum și la azilurile din Șoldănești 
și Susleni, Orhei. Au interpretat 
piese clasice în fața bătrânilor 

și le-au dăruit fructe, portocale, 
cutii cu dulciuri, mănuși, ciorapi, 
electrocasnice din bani donați de 
oameni miloși.

„Doina arhivelor”, 
cu Marcel Lazăr

În ianuarie 2020, Marcel Lazăr 
a fost invitat la o ediție a emisiunii 
„Pur și simplu” de la Europa Li-
beră, tema acesteia fiind arhivele 
muzicale, digitizarea lor, condiți-
ile de păstrare a materialelor etc. 
Descoperind un site cu materiale 
din expediții folclorice, Marcel a 
pornit în căutarea arhivelor de 
folclor din Republica Moldova. 
Astfel, a ajuns în mai multe locuri 
unde se păstrează câteva mii de 
benzi magnetice și manuscrise 
ce conțin creații populare culese 
începând cu anul 1946. Proiectul 
lui Marcel de la REL s-a numit 
„Doina arhivelor”.   

Acum câțiva ani, am realizat 
un interviu cu Marcel Lazăr, pi-
anistul încă mai învăța la Cluj, el 
îmi spusese atunci: „Împreună 
cu alți colegi care studiază peste 
hotare, ne vom întoarce în Repu-
blica Moldova. Ne-am propus să 
revenim și să contribuim la ridi-
carea nivelului cultural de acasă”.

Tineri muzicieni din formația Moldo Crescendo

Marcel Lazăr, pianist, directorul proiectului Moldo Crescendo

Cine îi va susține pe tinerii 
muzicieni reveniți acasă?

La începutul lui 2020, l-am 
contactat pe Marcel rugându-l 
să-mi povestească despre acti-
vitatea sa din prezent, despre 
planurile pentru acest an. Iată 
ce mi-a răspuns: „Am revenit la 
Chișinău, dar nu știu pentru cât 
timp. Depinde de perspectivele 
care vor apărea aici. Sunt free-
lancer, încă nu intenționez să mă 
angajez nicăieri, eventual, o să 
dau ore de pian. 

Manageriez proiectul pe care 
l-am fondat – Moldo Crescendo. 
În 2020, vor fi mai multe concer-
te, voi concerta cu Trio Moldo 
Crescendo la Chateau Vartely. Pe 
23 februarie, voi susține la Sala 
cu Orgă un recital de pian solo, 
cu genericul „Concert pe întune-
ric”. Urmează alte proiecte care 
depind de finanțarea pe care o 
voi găsi”. 

Muzică clasică 
de Dragobete

Așadar, duminică, de Drago-
bete, îl putem asculta pe Marcel 
Lazăr la Sala cu Orgă. El va inter-
preta următoarele piese: Preludiu 
și Fugă în Re Major de J. S. Bach, 
Sonata op. 1 de J. Brahms, Sonata 
op. 27 nr. 2 (Sonata Lunii) de L. V. 
Beethoven, Nocturne de F. Chopin 
ș.a. În cadrul „Concertului pe în-
tuneric” se stinge lumina –  astfel 
sunt diminuați receptorii vizuali, 
iar publicul se concentrează pe 
cei auditivi. 

Organizatorii ne îndeamnă 
să stingem telefoanele mobile, 
să ascultăm cu atenție muzica și 
„să plutim pe aripile imaginației”. 
Zilele acestea, Marcel se pregă-
tește intens de concert, el repetă 
într-un studio amenajat „în pod”, 
bucurându-se de muzică și de cu-
lorile covorului țesut de bunica sa, 
Maria, din satul Cerlina, Ucraina. 
Să-i urăm mult succes pentru con-
certul de Dragobete!Marcel Lazăr în studioul său, împodobit cu un covor țesut de bunica sa Maria

Irina NECHIT

C U L T U R Ă
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Dorința de a promova modul 
sănătos de viață și produsele eco 
este ceea ce o motivează zilnic pe 
Domnica Popov în afacerea pe care 
o gestionează peste hotarele țării. 
Moldoveanca se afl ă la cârma com-
paniei, alături de soțul său italian, 
care a lansat această afacere. 

„Este o afacere de familie, soțul 
meu este a treia generație în acest 
domeniu. Face acest lucru de 35 de 
ani. Ne-am gândit că anume o ast-
fel de afacere poate oferi produse 
de cea mai înaltă calitate, produse 
ecologice”, a spus Domnica. 

Afacerea pe care o gestionea-
ză, de câțiva ani, se bazează pe 
recoltarea și livrarea produselor 
ecologice în mai multe regiuni 
europene.

Legumele și fructele sunt 
crescute în sere speciale

„Produsele pe care le livrăm 
clienților nu sunt supuse vreunor 
tratamente, sunt crescute în sere 
acoperite, pentru a fi protejate. 
80 la sută din produse sunt din 
Sicilia, acolo unde apa și aerul de 
mare le dau un gust specific”, a 
precizat femeia.

Cuplul deține o bază angro în 
Parma și colaborează cu mai mulți 
producători, care au sere în zona 
Siciliei. „În serele din Pachino, 
unde cresc roșiile cherry, merinda, 
roșiile negre, legumele sunt udate 
cu apă salmastră, adică apă din 
mare. Anume această apă le dă 
un gust extraordinar. Portocalele 
Tarocco, care sunt roșii pe interi-
or, cresc doar în Sicilia (Catania). 
Datorită climei și vulcanului, por-
tocalele au această culoare. Varza 
Kale nu crește direct pe pământ, 
ci cu ajutorul unui sistem hidro-
ponic”, a adăugat Domnica.

Afacerea i-a oferit posibilitatea 
de a descoperi varietatea de legu-
me și fructe care cresc în întreaga 
lume. „Când locuiam în Moldova 
nu știam mare lucru despre fructe-
le și legumele exotice, dar de când 
am început această afacere, lu-
crurile s-au schimbat. În prezent, 

avem peste 800 de produse. Unul 
din aceste produse, mai specific 
de felul său, este fructul exotic 
importat din Africa sau Brazilia 
– Jackfruit, care are 10 kg. La fel 
este și Guanabana. Aceste două 
produse sunt extrem de delicioa-
se”, a mai spus Domnica.

Au livrat și în Japonia

Fructele și legumele crescute 
de moldoveancă, pe tărâmul itali-
an, au ajuns și pe continentul asia-
tic. „Fructele și legumele pe care le 
creștem au ajuns în toată Europa, 
inclusiv în Republica Moldova. 
Și nu doar. O parte a ajuns și în 
Japonia. Cele mai populare fructe 
și legume livrare sunt: guanabana, 
granadilla, rambutan, jackfruit 
și pitaya (fructul dragonului)”, a 
adăugat moldoveanca.

Totuși, atunci când este vorba 
de livrarea produsele peste hota-
re, există anumite reguli. „Fiecare 
fruct are capriciile sale, în special 
căpșunile și guanabana. Aceasta 
se transportă doar cu gheață”, a 
precizat Domnica.

Compania livrează fructe și le-

Afaceri „sănătoase” 
departe de casă

Ana SÂRBU

Pe tărâmul lui da Vinci și Michelangelo, 
unii moldoveni încearcă să-și 
construiască o viață frumoasă, așa cum 
și-au dorit-o acasă. Domnica Popov din 

satul Horești (Ialoveni) a plecat în 2002 în Italia, 
în speranța de a găsi un serviciu mai bine plătit. 
Acolo l-a cunoscut pe actualul ei soț, alături de 
care conduce o afacere de succes în domeniul 
agriculturii la nordul Italiei, în Parma.

gume proaspete și în restauran-
tele italiene din zonă. „În Parma 
livrăm la multe restaurante, dar 
în restaurantele din Chișinău, încă 

nu”, a precizat aceasta.
Nu au calculat cantitățile de 

fructe și legume livrate, dar Dom-
nica Popov a spune că, în fiecare 
an, cifra crește. „Tot mai mulți 
înțeleg care sunt beneficiile unei 
alimentații corecte”, a spus ea. 

Moldoveanca se mândrește că 
produsele lor au fost fotografiate 
și plasate în cartea „Inside Bior-
ganic’s Kitchen” a Tatianei Sterea.

Domnica Popov vrea să-și 
extindă afacerea și în Moldova. 
„Sigur că dorim să ne extindem, 

în special pe teritoriul Republicii 
Moldova. Vrem să bucurăm cât 
mai mulți moldoveni cu produsele 
noastre sănătoase și delicioase. 
Mai ales că pe timp de iarnă în 
R. Moldova este foarte greu să 
găsești fructe și legume proaspe-
te, cum ar fi roșiile, castraveții, 
căpșunile, zmeura etc. 

Majoritatea acestor produse 
sunt importate din Spania sau 
Turcia, doar că nu au același gust 
ca cel din grădina mamei. Legu-
mele și fructele pe care le crește 
și le livrează compania noastră nu 
conțin nitrați și am vrea să ajungă 
pe mesele la cât mai mulți consu-
matori din Moldova”, a mai spus 
femeia de afaceri.
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Informațiile istorice și folclo-
rice sunt împletite cu povestea 
de dragoste dintre Ion și Ioana. 
În cartea „Fata cu cobza”, care 
va fi lansată de Dragobete, per-
sistă dragostea de Patrie și sen-
timentul care provoacă fluturi 
în stomac.

Născută în satul Pleșeni din 
raionul Cantemir, Stela Botez a 
copilărit în Ținutul Codrii Ti-
gheciului, subzonă  folclorică 
pe care a studiat-o la Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice din Chișinău (AMTAP) 
și a readus-o în etnoromanul 
„Fata cu cobza”. De ce a scris 
un etnoroman, la ce ne folosește 
dacă păstrăm tradițiile și când 
găsim iubirea, ne povestește 
Stela într-un interviu oferit 
pentru GAZETA de Chișinău.

- Stela, cum ai ajuns să 
scrii această carte?
Eu sunt omul care nu vrea 

să facă niște lucruri superfici-
ale. Sunt satisfăcută  dacă  îmi 
dezvolt pasiunea. De pildă,  o 
pasiune din copilărie era să 
brodez. Într-o iarnă, neavând 
ocupație, mi-am brodat două 
costume populare pe care le port 
pe scenă. Scrisul e altă pasiune. 
Documentarea zonei din care 
vin am făcut-o în 2013 pentru 
lucrarea mea de licență la AM-
TAP. Ar fi păcat să nu vorbesc 
lumii despre Ținutul Codrii Ti-
gheciului. M-am gândit cum să 
aranjez totul într-o carte pe care 
să o citească și tinerii. Astfel am 
inventat o poveste cu Ion, Ioana 
și bunica Maria.

- La ce ne folosește să păs-
tram tradițiile?
Trebuie să le păstrăm pentru 

generațiile care vin. Expresia 
„sângele apă nu se face” nu-i în-
tâmplătoare. Oricât de moderni 
am fi, oricât de avansată ar fi via-
ța, ne întoarcem la rădăcini, la 
bunica, la mămăligă. Chiar dacă 
basarabenii pleacă peste tot în 
lume, se întorc acasă și mănân-
că sarmale. 

Unii spun că „m-am născut în 
acest spațiu, dar nu sunt român, 

F O L C L O R

„Fata cu 
cobza”, între 
iubire și 
etnografi e

Stela Botez, alias Fata cu cobza, este o 
artistă care tinde să experimenteze și 
să-și dezvolte aptitudinile dobândite 
în câteva aspecte ale artei. Este 
cunoscută publicului român drept 
o promotoare a cântecului folcloric 

interpretat la cobză și a iei românești, dar puțini 
știu că Stela Botez este pasionată de actorie, 
etnografi e, scris și broderie manuală. Dragostea 
pentru scris a determinat-o să editeze o carte 
despre oamenii din sudul Basarabiei. 

trebuie să fiu chinez, deoarece îmi 
place cultura chineză”. Da, bine, 
dar oricum mama ta este de aici. 
Când vii acasă să o vezi pe mama, 
îți aduci aminte de copilărie. Toa-
tă copilăria e tradiție și neam. Noi, 
oamenii prezentului, trebuie să 
ne uităm în trecut ca să ne dăm 
seama cine vom fi în viitor.

Ai acasă obiecte tradiționale? 
De ce porți ie românească?

Apartamentul meu, de tip stu-
dio, este în stil tradițional. Bunica 
mi-a dăruit un covor. Bucătăria 
mea este tradițională. Toată vesela 
este din lut, achiziționată de la 
olarul Vasile Goncear. Mâncarea e 
mai bună dacă se face în oale. Am 
câteva prosoape moldovenești. Pe 
unele prosoape le păstrez, iar pe 
altele le folosesc acum. Asta mă 
definește ca om. Obiectele tra-
diționale ne fac să fim autentici 
și diferiți. 

Eu sunt și modernă. Ador ha-
inele care au măcar un element 
stilizat, de broderie. Port traistă 
la o haină modernă. Pun brâu în 
loc de centura de piele. La noi se 
îmbracă în ie doar de Ziua Nați-
onală a Costumului Popular. E 
frumos, dar eu o îmbrac oricând. 
O ie albă cu ornament albastru se 
potrivește cu un blug albastru. Ia 
cu broderie neagră se combină cu 
pantaloni de piele negri. Modern, 
dar românesc. Modern, dar de-al 
nostru.

- E o carte educativă. Ca-

re-i mesajul transmis pu-
blicului?
Astăzi suntem la fel cum au fost 

strămoșii noștri, doar că trăim în 
alt anturaj. Iubim cum se iubea 
pe timpuri, doar că iubirea e sub 
altă formă. Strămoșii noștri făceau 
aceleași bucate, doar că în oale 
de lut. Bărbații nu mai curtează 
femeile. Fetele nu mai așteaptă 
dragostea. „Ochii care nu se văd 
se uită”, dar eu spun că gânduri-
le se transmit, distanța mare nu 
încurcă. 

- Cât contează banii într-o 
relație?
Dragostea este pe primul loc. 

Dezvoltarea personală este influ-
ențată de satisfacția amoroasă. 
Când omul are un suflet (n. r. 
– bărbat/femeie) care-l susține, 
atunci face și bani. Este important 
să ne găsim jumătatea care să ne 
facă să fim liberi și să ne ajute 
când greșim. Asta e valabil atât 
pentru badea, cât și pentru mân-
dra, dacă e să vorbesc în termeni 
populari.

- Ai regrete? Ai schimba 
ceva dacă ai lua viața de 
la început?
Dacă aș trăi din nou niște eve-

nimente, m-aș comporta altfel, 
deoarece am trecut deja prin niște 
experiențe și știu ce a fost. Mi-
aș schimba cursul acțiunilor. Dar 
nu cred că am regrete pentru că 
orice am pățit, orice mi-a fost dat 
să trăiesc, a fost cu un scop. Am 
învățat din toate. În general, obțin 
greu lucrurile în viață – fie târziu, 
fie cu mult efort, dar ele până la 
urmă vin la mine. Dacă am avut 
parte de fericire, înseamnă că am 
meritat-o. Ghinionul mi s-a dat 
ca să învăț ceva de acolo și să nu 
mai repet greșeala.

- Ai emigra în altă țară?
Plecatul peste hotare, dacă e 

din sărăcie, îl înțeleg, iar dacă este 
o modă – nu o înțeleg. Când merg 
în alte țări – vorbesc cu conațio-
nalii despre ce fac și cum se simt 
acolo. Nu văd de ce aș pleca eu, 
de ce m-aș chinui ca oamenii din 
diasporă. Ei zic că țara gazdă le dă 
posibilități. Da, dar posibilitățile 
astea nu sunt pentru străini. Ei 
robesc pentru banii ceia. Pe când 
noi spunem că muncim mult, dar 
de fapt ei acolo muncesc cel mai 
mult. 

Acasă suntem lenoși, am putea 
munci mult mai mult ca să trăim 
bine. Oamenii care trăiesc bine 
acasă chiar muncesc mult. Și aici 
nu mă refer la oamenii bogați care 

câștigă bani murdari. Sunt oameni 
care muncesc foarte mult și sunt 
bogați la noi acasă. 

Eu nu mă consider o săracă, 
dar ceea ce am a fost obținut prin 
munca mea. Toate nopțile mele 
nedormite și toată oboseala mea 
acumulată pe parcursul anilor 
mi-au dat un acoperiș deasupra 
capului, patru roți care mă ajută 
să mă deplasez mai ușor și să nu 
rămân cu 10 lei în buzunar. Dacă 
vrei, muncești și gândești frumos, 
ești pozitiv, viața îți oferă ceea ce 
îți dorești.

Interviu realizat 
de Natalia Munteanu

Interviu cu Stela Botez, interpretă de folclor muzical 

Fragment 
din cartea 
„Fata cu 
cobza”

„Trebuie să fii doar 
adevărată. Acest lucru 
este important, pentru 
că iubirea nu admite 

neadevărul. Când 
iubești, totul este real 
și sincer. Persoana 
potrivită va apărea 

atunci când tu nu vei 
forța lucrurile, ci le vei 

lăsa să se întâmple de la 
sine. Trebuie să înțelegi 

că nu poți deține 
controlul total. Când îți 

vei cunoaște limitele, 
vei fi pregătită pentru 

iubire. Omul potrivit va 
veni în viața ta atunci 
când vei învăța să ai 

grijă de tine. Când nu 
le vei permite altora 
să te distragă de la 
ce este cu adevărat 
important pentru 

tine. Omul potrivit va 
apărea în viața ta la 

momentul potrivit. Nu 
mai devreme și nu mai 

târziu. Trebuie să ai 
încredere. Trebuie să 

crezi că totul va fi bine 
pentru tine. Gândește 

doar pozitiv și lasă 
lucrurile să decurgă de 

la sine”. 
Etnoromanul va 
fi lansat luni, 24 

februarie, la Teatrul 
Poetic „Alexei 
Mateevici” din 

Chișinău.
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Omul din 
linia întâi

Nu sunt decât două luni de când el, pe furiș parcă, 
s-a mutat în lumea cealaltă. Dispariția sa a fost atât 
de fulgerătoare, încât i-a surprins pe toți: rude, 
prieteni, colegi, sportivi, antrenori, conducători 

de federații... Mai ales că Alic, cu unii dintre ziariști, 
s-a întreținut minute întregi cu ocazia unui eveniment 
jurnalistic în seara din preziua morții sale subite. 

Vestea tristă se răspândi momentan în 
cercul celor apropiați. Tuturor nu le venea 
să creadă, nu voiau să creadă, că Alic nu 
mai este, că s-a stins din viață, că ne-a 
părăsit, tăcut, pentru totdeauna. Totul ar 
fi părut o glumă stupidă, dacă adevărul 
nu ar fi fost atât de crud, zguduitor. Atât a 
fost viața sa, care s-a rupt pe neașteptate 
în sufletele noastre.

Un perfecționist și un profesionist 
prin excelență

...Alexei Barat a fost omul din linia în-
tâi, deși mereu se afla dincolo de cadru, 
în carul televiziunii, într-un loc retras în 
studio sau în sălile de montare. Munca sa, 
una migăloasă, de regizor și de cameraman 
reclama cunoștințe de specialitate, ageri-
me, cunoașterea temeinică a sporturilor, 
priceperea de a prinde și, ulterior, de a 
selecta momentele, fazele, clipele cele mai 
fierbinți, dar și cele mai relevante de la 
marile bătălii sportive: Jocuri Olimpice, 
Campionate Mondiale, Europene, alte 
competiții de rang înalt. 

Alic Barat era un perfecționist și un 
profesionist prin excelență. El a demon-
strat că este un bun regizor nu doar de 
emisiuni și documentare cu tematică spor-
tivă, dar și de filme ce au devenit repre-
zentative pentru neamul nostru: „Spor-
tul și copiii”, „Vive le sport”, „Mișcarea 
Olimpică – Epoca Samaranch”, „Clopotele 
reînvierii”, „Limba noastră”, „Revenirea 
lui Eminescu la Cernăuți”, „Zile de cum-

pănă”, „Per aspera...”, „Vă iubesc, popor 
român!”, alte câteva realizate împreună 
cu mari ziariști și oameni de televiziune: 
Vasile Vatamanu, Valeriu Saharneanu, 
Petru Bogatu, Orest Melnic, cu regretatul 
Alexandru Gheorghiță... 

Peliculele acestea le-au adus premii na-
ționale și internaționale. Meritul deosebit 
al autorilor este că au imortalizat perioade 
cruciale, de mare cumpănă, traversate de 
poporul nostru, că au dezvăluit esența și 
adevărul pur al evenimentelor derulate, 
că au oglindit faptele eroilor neamului în 
acele momente de grele încercări...

În acest context, nu i se poate tăgădui 
curajul lui Alexei Barat în timpul războiu-
lui din 1992 pentru integritatea țării. Alic 
s-a aflat pe linia întâi. În calitate de came-
raman, a filmat în vâltoarea evenimentelor 
acțiunile de luptă, a fost alături de cei 
mai buni fii ai neamului. S-a învrednicit 
și de o distincție militară, în 1993, și de 
Ordinul „Gloria Muncii”, ceva mai târziu. 

Primăvara care n-a mai 
venit pentru Alic

Alic era un om sincer, deschis, bun la 
suflet, gata oricând să-ți vină în ajutor. 
Unor șefi de la Televiziunea din dealul 
Schinoasei însă nu le era pe plac să li se 
vorbească deschis, să li se spună adevărul 
în față. Și au făcut totul ca să scape de 
el. Motive au găsit. Nu dorim să intrăm 
în detalii. Mă rog, sunt în slujba puterii, 
unei puteri obscure, străine poporului, 
total mistuită de patima îmbogățirii ili-

cite. Au familii, copii, trăiesc poate și ei 
mizeria, deznădejdea, apatia unei societăți 
în agonie. Se străduiesc poate și ei să se 
mențină, în aceste vremuri tulburi, pe linia 
de plutire, într-o lume tot mai indiferentă, 
tot mai deprimată, resemnată. 

Dar nu v-ați gândit măcar așa, în trea-
căt, că pentru Alexei Barat meseria pe care 
a slujit-o cu atâta fidelitate timp de 40 de 
ani a fost chiar viața însăși?! Nu admiteți 
că felul cum ați procedat cu el ar putea 
să vi se întâmple și vouă? Că cei tineri, 
dornici de fotolii înalte, ar putea, preluând 
exemplul vostru, acționa și mai drastic, 
încât orice regrete că i-ați promovat să se 
dovedească cu totul tardive?

Alexei Barat a luptat pentru adevăr 
până la capăt. Și-a păstrat intactă ver-
ticalitatea și dragostea pentru meseria 
sa, pentru cei dragi și apropiați, pentru 
prieteni și oameni de omenie. 

Avea proiecte legate de profesia sa și aș-
tepta cu nerăbdare acest apropiat început 
de primăvară. Să vină iarăși, ca de atâtea 
ori, la lotul său de pământ situat mai sus 
de coasta Ialovenilor, să îngrijească de 
pomi și de vița de vie, de flori și de roșii 
cu toată priceperea și inima sa mare.

Primăvara va veni!
Și Alic va trăi – mereu în sufletele 

noastre. 
...„Privește pomii drepți din bătătură 
ei cată totdeauna către cer
Și-n ruga lor cea verde parcă cer
mai multă ploaie, mai puțină ură.”
Magda Isanos
Nu ca pe un reproș se cuvine să inter-

pretăm aceste rânduri, ci ca pe un îndemn 
dătător de liniște și speranță. Calități după 
care tânjea zbuciumatul și avidul de drep-
tate suflet al lui Alic Barat.    

Pavel BRĂDECU
Iulian BOGATU,

Sergiu BUSUIOC

Peste câteva zile, la 23 februarie, 
Alexei Barat (Alic, cum îi spuneau cei apropiați 
și prietenii) ar fi  împlinit 65 de ani...Un ziarist în vârstă şi cu îndelungată ex-

periență îmi zicea deunăzi că atât cât am 
lucrat la Primăria Chișinăului (până pe 31 
ianuarie 2020) am avut un alt statut, am fost 
mai respectat, iar lumea se uita cu alți ochi 
la mine. Constatarea lui m-a făcut să zâm-
besc mai întâi, pe urmă m-a pus pe gânduri, 
ca, până la urmă, să nu-mi dea pace zile la 
rând şi să-mi revină în minte cu insistența 
unei obsesii. 

Să fi e chiar așa?, mă tot întreb. Nu cumva 
oare am ratat şansa vieții mele? Nu cumva 
anume socialistul Ceban, actualul primar al 
capitalei, m-ar fi  luat în echipa sa de prieteni 
şi sfetnici de taină sau m-ar fi pricopsit cu 
vreo înaltă funcție, dând la o parte pe altci-
neva, așa cum obișnuiește când are de plătit o 
datorie „pentru merite deosebite în campania 
electorală”? Ştiind, şi el, şi eu, că nu prea m-am 
închinat nici în fața primarilor „mai de-ai noș-
tri”, până la urmă, chiar că-mi vine a râde…
Şi pentru a mai râde şi dumneavoastră 

împreună cu mine, n-am să vă povestesc ce 
probleme importante rezolvam eu la primă-
rie, pentru că nu am făcut „carieră” şi nu am 
ocupat posturi înalte, de la înălţimea cărora 
începi să amețești. M-am ocupat cu ce mi 
s-a spus să fac, iar timp de vreo douăzeci şi 
ceva de ani am petrecut vreo cinci primari 
şi i-am cunoscut bine pe toți. 

Unii dintre ei mi-au lăsat amintiri ha-
ioase pe care nu pot să le uit. Pe vremea 
lui Urecheanu, bunăoară, la sărbători mer-
geam cu coșul de flori înaintea primarului. 
O bătrână din satul meu, care m-a văzut în 
această ipostază la televizor, m-a întrebat 
când am dat pe acasă: „Măi Gheorghiță, da’ 
ce lucrezi tu la primărie că şi primarul merge 
din urma ta?”. 

Chirtoacă, la început, mi-a cerut să-i fac 
o epigramă şi am legat-o tot de depunerile 
de flori, căci el, după ce lăsam eu coșul lângă 
postamentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, îl mai netezea şi îi îndrepta panglica. 
Şi i-am făcut-o: „Vor trece anii iar şi iar/ Şi 
o să-şi amintească moșul/ De-un oarecare 
domn primar/ Ce-i aranja lui Bâlici coșul…”. 

Nu s-a supărat, dar vreo doisprezece ani la 
rând nu mi-a mai solicitat să spun epigrame, 
de sărbători, în sala rotundă a primăriei… 
Codreanu, care, nu ştiu de ce, nu mă înghiţea, 
m-a tăiat dintr-o listă a delegației ce trebuia 
să plece la Piatra Neamț, de 1 decembrie. 
Am vrut să-i fac o epigramă usturătoare, dar 
m-am răzgândit la timp. Pentru că nu aș fi 
putut afla că se poate şi mai rău…

Acum, pentru că nu mai am statut de func-
ționar public, din care, după ce s-au anulat 
toate înlesnirile, a mai rămas doar numele, 
mă bucur că am devenit om liber şi pot spune 
adevărul. Inclusiv despre avantajele iluzorii 
ale acestui statut. Cam stătut, de altfel, şi 
cam îndoielnic pentru a-mi înlocui libertatea 
zicerii, care îmi lipsea în ultimul timp într-o 
primărie unde poți avea dreptul la părere, 
doar dacă n-o spui la nimeni.

    P.S. Prima mea şefă de la primărie, 
pentru că au fost mai multe şi doar şefe, 
îmi cerea să-i dau „mapca” (după rusescul 
„papca” – mapă) de pe o poliță mai de sus. 
Când mai întârziam prin oraș, aveam o 
vorbă: Mă duc mai repede, că s-ar putea 
să-mi tragă „şefca” cu „mapca”, de-o să 
mă ştie „tăt  „macpamondul”. Închei aici şi 
aștept să văd ce „măpci” mă așteaptă după 
aceste destăinuiri…  

Gheorghe BÂLICI

Statutul
I n  m e m o r i a m

Gurie, 
Mitropolitul 
Basarabiei 
– 100 de ani 
de la urcarea 
în treaptă 
arhierească

Ieri, la Cinematograful Odeon din 
Chișinău, a fost lansat filmul documen-
tar „Gurie Mitropolitul”. Evenimentul 
este dedicat centenarului de la urcarea 
în treaptă arhierească a primului Mi-
tropolit al Mitropoliei Basarabiei, Gu-
rie Grosu (1920-1936). Documentarul 
este realizat de scenarista și regizoarea 

Irina Crăciun și Silvia Grosu, doctor 
în istorie. 

Irina Crăciun: „Vorbim despre 
destinul arhieresc, dar îl prezentăm și 
pe Gurie omul, mireanul. Este primul 
Mitropolit cu origini basarabene, pen-
tru că, până atunci, mitropoliții primați 
erau numiți de Imperiul Rus și nu aveau 
origini locale. Iar Gurie Grosu s-a născut 
la Nimoreni, Ialoveni, nu departe  de 
Chișinău, și am reușit să identificăm 
câteva persoane care l-au văzut și cunos-
cut. Aceasta a fost și provocarea filmului 
nostru – să realizăm un documentar cu 
puținele persoane rămase în viață care 
l-au văzut pe Mitropolitul Gurie, care 
atunci aveau șapte-opt ani. Boris Buzi-
lă, stabilit la București, ne povestește 
cum și-l amintește pe mitropolit, pe care 
l-a văzut când avea șapte ani, și de acel 
ultim serviciu oficiat de Mitropolitul 
Gurie în 1936”.

radiochisinau.md

S a l t i m - b a n c
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Grădinarii 
recomandă 
începerea 
plantării 

plantelor și fl orilor la 
sfârșitul lunii martie. 
Toate lucrările sunt 
recomandate pe vreme 
noroasă. Soarele prea 
puternic poate dăuna 
plantelor.

Dacă în grădină aveți plante pe-
rene, atunci toți lăstarii din anul 
trecut trebuie tăiați la nu mai mult 
de 50%. Pentru a nu dăuna plan-
telor în timpul tăierii lor, trebuie 
să folosiți un fierăstrău ascuțit, 
precum și apă de grădină – un 
amestec care dezinfectează și tra-
tează rănile plantelor.

Puteți evita deteriorarea plan-
telor de lumina agresivă a soa-
relui prin acoperirea grădinii cu 
covoare de paie sau iută. Frun-
zele, ramurile de brad, cartonul 
sau rumegușul pot fi adunate și 
aruncate într-o grămadă destinată 
obținerii compostului. 

Controlul dăunătorilor 
în grădină

Mulți grădinari se plâng de 
diverși paraziți și boli de plante. 
Pentru a depăși dăunătorii, este 
necesar să recurgeți la diferite 
tratamente chimice. Acest lucru 
este valabil la începutul primă-
verii, deoarece în timpul iernii se 
acumulează o cantitate suficientă 
de bacterii și ciuperci dăunătoare 
în sol. Mulți grădinari recomandă 
începerea acestor activități dimi-
neața devreme, în condiții meteo 
uscate și fără vânt. Este foarte im-
portant ca în timpul tratamentului 
în sine să nu existe o umiditate 
puternică. 

Pentru a nu dăuna plantelor, 
este important să se calculeze co-
rect cantitatea exactă de soluție. 
Cel mai adesea, toate proporțiile 
pulverizatorului pot fi văzute pe 
ambalaj sau în instrucțiunile care 
vin împreună cu acesta. În mod 
normal, pentru un copac tânăr se 
presupune că se utilizează circa 
un litru de soluție, iar pentru un 
adult – aproximativ cinci litri. 
Pentru o varietate de arbuști, în 
funcție de înălțimea lor, se poate 
consuma până la un litru și jumă-
tate de lichid.

Pentru a scăpa arborii de o va-
rietate de dăunători, este impor-
tant să îi tratați atât înainte, cât 
și imediat după înflorire. Pentru 
a face acest lucru, utilizați o so-
luție specială de 40 de grame de 
cupru (oxiclorid) în combinație cu 
8-10 litri de apă. Deseori, plan-
tele ieșite din semințe suferă de 
microorganisme dăunătoare, cum 
ar fi putregaiul. Pentru prevenire, 
utilizați o soluție de uree.

Prelucrarea grădinii

Grădinarii experimentați reco-
mandă tratarea plantelor cu sub-
stanțe chimice dimineața devreme 
(până la ora zece) sau seara târziu, 
când soarele se află sub orizont.

Unii grădinari preferă să pre-
gătească echipamentul de pro-
tecție cu propriile mâini. Pentru 
a face acest lucru, ei folosesc o 
varietate de ierburi, tutun și coji 
de portocale. Procesul este destul 
de simplu: într-un borcan mare 
aveți nevoie de două sute de gra-

me de tutun. De asemenea, puteți 
adăuga o cantitate mică de coji 
de ceapă și usturoi, flori de soc 
sau urzici. Toate ingredientele ar 
trebui acoperite cu apă caldă. Un 
recipient bine închis este depozi-
tat într-un loc cald și întunecat 
timp de aproximativ o săptămână, 
după care devine gata de utiliza-
re. Concentratul rezultat trebuie 
diluat cu o cantitate mică de apă 
caldă. Apoi puteți începe să pulve-
rizați grădina, repetând procedeul 
o dată pe săptămână, înainte de 
începerea înfloririi copacilor.

Înainte de apariția primului 
mugur pe ramurile arborilor, 
acestea trebuie tratate împotri-
va invaziei de omizi din molia de 
codling (ce atacă în apecial mă-
rul). Pentru a face acest lucru, 
mulți grădinari experimentați 
recomandă utilizarea unor pre-
parate granulovirus care mai întâi 
trebuie dizolvate în câțiva litri de 
apă caldă. În timpul înfloririi, este 
mai bine să nu efectuați nici un 
fel de activități în ceea ce priveș-
te tratarea grădinilor împotriva 
dăunătorilor.

După ce se încheie perioada de 
înflorire, e necesară efectuarea 
profilaxiei în vederea creșterii 
imunității plantelor. În plus, la 
sfârșitul primăverii, mulți gră-
dinari se ocupă de prelucrarea 

copacilor, pentru a îi proteja de 
căpușe. Sulful coloidal este cel mai 
frecvent utilizat, diluat în apă cu 
săpun.

Ultima etapă a procesării gră-
dinii de primăvară sunt proceduri-
le care ajută la protejarea fructelor 
și pomilor de atacul rozătoarelor 
și dăunătorilor. Această activitate 
este opțională. Prin urmare, îna-
inte de a trece la punerea sa în 
aplicare, este necesar să se exa-
mineze cu atenție plantele pen-
tru a depista prezența anumitor 
adversari. Dacă nu ați observat 

niciun microorganism dăunător, 
utilizarea de substanțe chimice nu 
este recomandată.

Normele privind fertili-
zarea solului la începutul 
primăverii

Pentru ca orice grădină să pro-
ducă la cel mai mare randament 
posibil, o anumită cantitate de 
îngrășământ trebuie aplicată în 
sol. Chiar și în stadiul inițial de 
pregătire a grădinii pentru pri-
măvară, grădinarii știu că sunt 
oarecum săraci în calitatea solu-
lui. De aceea, înainte de planta-
rea diferitelor culturi, trebuie să 
recurgă la utilizarea unei varietăți 
de nutrienți suplimentari. Ideal 
pentru grădinărit sunt îngrășă-
mintele organice sau minerale.

Cel mai bun îngrășământ în 
opinia tuturor grădinarilor expe-
rimentați este compostul. El este 
capabil să îmbogățească pământul 
cu nutrienți, precum și să-l sa-
tureze cu cantitatea necesară de 
oxigen. Compostul conține toa-
te substanțele necesare, de care 
plantele vor avea nevoie pentru 
a se dezvolta în mod normal și 
au un grad ridicat de rezistență 
la atacul dăunătorilor și bolilor. 
Unul dintre cele mai importante 
avantaje ale acestui îngrășământ 

este structura sa organică. Spre 
deosebire de o varietate de pro-
duse chimice care, dacă sunt uti-
lizate necorespunzător, pot dăuna 
frunzelor plantelor, compostul 
nu afectează activitatea vitală a 
acestora. 

Compostul poate fi achiziționat 
de la orice magazin de specialitate. 
Cu toate acestea, mulți grădinari 
cu experiență preferă să o facă sin-
guri. Pentru a face acest lucru, 
fiecare teren trebuie să aibă un loc 
special pregătit pentru grămada 
de compost. În prezent, puteți găsi 

containere speciale – așa-numi-
tele compostoare termale, care 
sunt recipiente închise de diverse 
dimensiuni. Acestea nu strică as-
pectul terenului și sunt capabile 
să producă îngrășăminte naturale 
într-un timp scurt. 

Utilizarea compostului este 
destul de simplă. Împrăștiați 
aproximativ trei centimetri de 
îngrășământ pe teritoriul desti-
nat culturii. După aceea, utilizați 
o lopată pentru a amesteca com-
postul cu solul săpat în prealabil 
și o cantitate mare de apă cu un 
furtun.

Mulciul este un alt îngrășământ 
popular. Acest proces implică sa-
turarea solului cu fân, rumeguș 
sau iarbă. Ca și compostul, mul-
cirea este organică. Toate compo-
nentele care sunt utilizate în astfel 
de lucrări, în timp, se transformă 
în humus care poate crește sem-
nificativ calitatea și randamentul 
solului. În plus, mulcirea este o 
modalitate sigură de a eradica o 
varietate de buruieni.

Nutrienții selectați corespun-
zător joacă probabil cel mai im-
portant rol pentru o productivi-
tate mai mare a grădinii dvs. Toți 
grădinarii experimentați încep 
să satureze solul cu diferite în-
grășăminte. 

edifi ca.ro 

Pregătirea grădinii 
pentru venirea 
primăverii

Tinerii 
vor fi  
instruiți în 
dezvoltarea 
afacerilor 
agricole

Tinerii din diferite regiuni 
ale Republicii Moldova, care 
intenționează sau dezvoltă deja 
activități antreprenoriale agri-
cole, vor fi instruiți în inițierea 
și gestionarea eficientă a aface-
rilor. Instruirile vor cuprinde 
240 de tineri cu vârsta de 18-35 
de ani, care locuiesc sau acti-
vează în localități rurale.

Programul de instruiri, 
precum și alte activități desti-
nate tinerilor, vor fi realizate în 
următoarele nouă luni în cadrul 
proiectului „Activități și metode 
educaționale inovative pentru 
tinerii din regiuni”, implemen-
tat de AO „Asociația pentru 
Promovarea Antreprenorialu-
lui” (APA), cu suportul Proiec-
tului USAID Agricultura Per-
formantă în Moldova (USAID/
APM).

Activitățile de instruire vor 
aborda subiecte privind înre-
gistrarea unei întreprinderi, 
utilizare eficientă a resurselor 
financiare, materiale și tehnice, 
aplicarea metodelor inovative 
de investiții în afaceri, stimula-
rea creării și dezvoltării între-
prinderilor complexe etc. 

Ulterior, APA va selecta 40 
de tineri deciși să-și dezvolte 
aptitudinile antreprenoriale 
pentru a benefica de mentorat 
din partea oamenilor de afaceri 
de succes în domeniul agricol. 
La selectarea mentorilor se va 
ține cont de experiența antre-
prenorilor. În acest fel, se va 
asigura transmiterea experien-
ței și aptitudinilor profesionale 
de la antreprenorii de succes la 
cei începători.

Potrivit APA, activitățile 
organizate cu suportul USAID/
APM vor contribui la identifi-
carea tinerilor cu inițiativă care 
vor fi încurajați și ajutați să ini-
țieze noi afaceri sau să dezvolte 
afacerile existente. 

https://agrobiznes.md/
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Tinerii 
medici, 
cu o mână 
mângâiați, 
cu alta 
loviți

Guvernul nu vrea ca tinerii medici să 
poată întoarce banii pentru instruire în 
etape, dacă refuză să se angajeze în sistemul 
public sau dacă nu vor să facă rezidențiatul 
acasă. Executivul a emis un aviz negativ la 
un proiect de lege, pregătit cu scopul să-i 
ajute să restituie plata de instruire eșalonat, 
între trei și cinci ani, în condițiile în care 
doctorii au venituri derizorii, iar sumele pe 
care trebuie să le întoarcă statului depășesc 

și peste 250.000 de lei. 
CNA chiar are o suspiciune aproape hi-

lară: prin acest proiect de lege, deputații 
ar vrea să le dea mână liberă tinerilor să 
se angajeze în spitalele europene, ca să-și 
permită să întoarcă această taxă, imposibil 
de returnat în condițiile de acasă. 

De altfel, tinerii medici moldoveni care 
au studiat medicina la buget pierd pe bandă 
rulantă procesele intentate de Ministerul 
Sănătății împotriva lor. Ei sunt obligați 
să restituie în bugetul public sume între 
230.000 și și 260.000 de lei, bani cheltuiți 

de stat pentru instruirea lor. 
Având în vedere că sala-

riul mediu pe economie în 
domeniul sănătății în tri-
mestrul III al anului 2019 
a fost de 6.915 lei, reiese că 
unui specialist i-ar trebui să 
adune salariul câștigat timp 
de trei ani și o lună ca să 
restituie această taxă, fără 
ca să mănânce, să plătească 
chirie, utilități sau orice altfel 
de cheltuieli suplimentare. 
Dar vorbim de un salariu me-

diu în domeniul sănătății, mulți specialiști, 
chiar și cu o vechime de zece ani, nu ridică 
oficial mai mult de 6.000 de lei. 

Așa cum procesul intentat de Ministerul 
Sănătății asupra medicilor a fost, în 2017, un 
prim pas fără precedent, presiunea economi-
că asupra tinerilor a fost majoră. Un proiect 
de hotărâre înregistrat la Parlament încă în 
2018 avea rolul să soluționeze parțial proble-
ma: dacă totuși absolvenții de la Medicină nu 
vor să se angajeze în sistemul public, atunci 
să-și plătească instruirea, doar că etapizat, 

într-o perioadă cuprinsă de la „minim 3 ani, 
la maxim cinci ani, în tranșe egale”. 

Aceasta este prima prevedere, însă pro-
iectul de lege mai conține și o propunere 
ca taxa aplicată să nu fie mai mare decât 
suma prevăzută în contract de cei care au 
studiat din resurse proprii (n.r. - diferen-
țele sunt majore), dar și faptul ca obliga-
tivitatea de a restitui cheltuielile pentru 
instruire să se aplice din 1 septembrie 
2018. Această din urmă prevedere ține de 
data când Guvernul a operat modificări 
la Legea ocrotirii sănătății și a introdus 
obligativitatea absolvenților de a face re-
zidențiatul numai în Republica Moldova, 
în caz contrar – să restituie banii pentru 
studii. Modificarea a intrat în vigoare la 
24 septembrie 2018.

Modificarea Legii ocrotirii sănătății în 
sensul obligării tinerilor să facă reziden-
țiatul numai în Republica Moldova a fost 
aspru criticată de experți, întrucât elimină 
orice șanse pentru tinerii specialiști de a se 
încadra la rezidențiat într-o altă țară, chiar 
dacă ulterior și-ar dori să revină acasă.

sanatateinfo.md

bruscă a aerului din piept. Nu în-
cercați să vă abțineți să strănutați 
întrucât în acest fel corpul încear-
că să evacueze iritanții. Utilizarea 
medicamentelor antivirale ajută la 
prevenirea răspândirii virusurilor. 
Este indicat să vă spălați pe mâini 
după fi ecare strănut.

Frisoane și febră
Ce sunt frisoanele – Frisoa-

nele sunt modul în care corpul ge-
nerează căldură atunci când simte 
frigul. Frisoanele apar înainte de 
febră, metodă prin care organis-
mul se apară împotriva unui virus.

Când sa vă faceți griji – 
Când temperatura corpului de-
pășește 38.5 grade Celsius, când 
febra persistă mai mult de 72 de 
ore fără să cedeze sau dacă apar 
dificultăți de respirație, amețeli.

Metode de tratament la do-
miciliu – Se recomandă consu-
mul de lichide pentru a preveni 
deshidratarea. Tamponarea cor-
pului cu un burete cu apă călduță 
poate ameliora starea generală de 
disconfort.

Durerea în gât
Ce este – Sunt prezente se-

creții retronazale care provoacă 
iritația și inflamația gâtului.

Când să vă faceți griji 

– Dacă apar dificultăți de înghi-
țire sau respirație severe, se va 
contacta medicul pentru a exclude 
o boală mult mai gravă, cum ar fi 
o infecție bacteriană.

Metode de tratament la do-
miciliu – Gargara cu apă caldă 
cu sare calmează durerea, iar sen-
zația de iritație poate fi ameliora-
tă prin consumul de lichide fără 
cofeină, ceaiuri și supe.

Presiune la nivelul 
sinusurilor

Ce înseamnă – Mucusul s-a 
acumulat în pasajele nazale și 
poate fi blocat la nivelul sinu-
surilor, fără a se scurge în mod 
corespunzător.

Când să vă faceți griji – 
Dacă apare febră mai mare de 
38.5 de grade Celsius, e posibil 
să aveți o infecție bacteriană, care 
va fi tratată cu antibiotice.

Metode de tratament la do-
miciliu – Se vor păstra sinusurile 
umede cu ajutorul unui umidifica-
tor sau inhalând aburii dintr-un 
recipient umplut cu apă fierbinte.

Tuse
Ce înseamnă – Tusea este un 

reflex al gâtului care se declanșea-
ză atunci când mucusul excesiv 
a iritat terminațiile nervoase ale 

tractului respirator.
Când să vă faceți griji 

– Dacă respirația este dificilă și 
tusea este însoțită de sânge sau 
mucus decolorat ar putea fi bron-
șită, sinuzită sau pneumonie.

Metode de tratament la do-
miciliu – În majoritatea cazuri-
lor, medicamentele pentru tuse 
s-au dovedit a fi ineficiente, dar 
calmarea gâtului iritat cu bom-
boane sau lichide calde ar putea 
îmbunătăți situația.

Dureri corporale
Ce înseamnă – Întâlnite mai 

ales în cazul gripei, durerile cor-
pului sunt un semn că în organism 
se eliberează substanțe chimice 
care ajută celulele albe să lupte 
împotriva infecției.

Când să vă faceți griji – 
Numai în cazul în care durerile 
determină starea de invaliditate, 
fapt rareori întâlnit în cazul unei 
gripe sau răceli.

Metode de tratament la do-
miciliu – Odihna și băile calde ar 
putea fi de ajutor pentru calmarea 
durerilor musculare. 

Tratament pentru răceala 
și gripă

Atât răceala, cât și gripa, sunt 
cauzate de virusuri şi ceea ce este 
foarte important, antibioticele nu 
acționează la virusuri, ci doar la 
microbi. Așa că nu trebuie să vă 
tratați cu antibiotic, decât la re-
comandarea medicului.

Se recomandă produsele care 
decongestionează mucoasa nazală 
și gâtul și cele antipiretice (care 
reduc febra). De asemenea, sunt 
recomandate siropurile și pastilele 
care calmează tusea seacă sau fa-
vorizează expectorația. Este foarte 
important să consumați vitamina 
C (sau alimente bogate în vitamina 
C ), să beți multe lichide pentru 
a preveni deshidratarea și să vă 
odihniți, astfel încât organismul 
să se poată reface. 

sanoteca.md

De asemenea, există mai multe 
tulpini ale virusurilor gripale, iar 
conținutul vaccinului antigripal 
se modifică în fiecare an pentru 
a proteja împotriva celor mai des 
întâlnite tulpini. 

Dacă o persoană are o stare 
bună de sănătate, ar putea ține sub 
control manifestările ambelor afec-
țiuni fără să apeleze la consultul 
medicului. Unii oameni au însă ne-
voie de îngrijiri suplimentare, mai 
ales dacă sunt expuși riscului de 
complicații pulmonare grave, cum 
ar fi  pneumonia ori bronșita. Din 
această categorie fac parte oamenii 
de peste 65 de ani, dar și copiii. 

Răceala și simptomele ei:
Persoanele care suferă de 

răceală pot manifesta febră 
ușoară, dureri de urechi și de 
cap, oboseală. Simptomele apar 
la una sau două zile după ce a fost 
contactat virusul și se agravează 
treptat. Unele tipuri de răceli pot 
dura chiar și două săptămâni. 
Boala se manifestă de obicei prin:

- rinoree, începând cu mucus 
clar care se transformă în muco-
zități dense, de culoare galbenă 
sau verde, nas înfundat, dureri 
în gât, strănut, tuse.

Ce este gripa
Este o boală infecțioasă, foarte 

contagioasă, produsă de virusurile 
gripale, de tip A, B şi C. Tipurile 
şi subtipurile din grupa B şi C se 
întâlnesc exclusiv la om, tipul A 
poate apărea şi la păsări. Există 
şi virusuri paragripale, care dau 
manifestări asemănătoare gripei.

Gripa se transmite pe cale ae-
riană, prin picăturile de salivă ale 
bolnavilor care tușesc.
Semnele gripei

 debutează brusc, cu febră 
mare

 bolnavul are frisoane
 dureri de cap
 dureri ale globilor oculari
 secreții nazale
 tuse uscată urmată de tuse 

cu secreții

Bolnavul mai prezintă:
 oboseală
 somnolență
 dureri în gât
 dureri musculare, mai ales 

la picioare şi spate
La copiii mici sau bolnavi, la 

vârstnici, la pacienții cu diabet sau 
cardiaci, gripa are forme mult mai 
severe, cu complicații cardiace 
sau nervoase. 

Cum se previne gripa?
cu ajutorul vaccinului anti-gri-

pal, care se administrează anual, 
în lunile de toamnă, mai ales celor 
expuși la complicații sau cu risc 
mare de îmbolnăvire (vârstnici) 
65 de ani, diabetici, cardiaci, pa-
cienți cu boli pulmonare cronice, 
persoane instituționalizate, copii 
peste 6 luni cu rezistență slăbită, 
personal medical etc);

prin administrare de produse 
naturale, alimentație bogată în 
vitamine (fructe, legume crude, 
verdețuri crude);

prin administrare de suplimen-
te alimentare care au în compo-
ziție substanțe active cu puternic 
efect de stimulare şi întărire a 
sistemului imunitar.

Strănutul

Ce înseamnă un strănut 
– Corpul expulzează bacteriile 
și alte particule prin eliminarea 

Cum îți dai seama că ai 
gripă, dar nu răceală?

Răceala și gripa au aproximativ aceleași 
simptome (strănut, tuse, durere în gât). 
Și totuși ele sunt cauzate de virusuri 
diferite. Există peste 200 de virusuri 

care provoacă răceala și trei care provoacă gripa. 
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Medalii pentru Moldova 
de la Europenele de lupte

Campioana 
Europei, învinsă 
la Madrid

Optimi de finală. Prima man-
șă. 

Atletico Madrid (Spania) – 
FC Liverpool (Anglia) 1-0 (Saul, 
4), 67 443 de spectatori. 

Surprinzător, cormoranii n-au 
reușit niciun șut pe spațiul porții 
adverse, deși au avut o posesie co-
vârșitoare (72%), iar momentele pe-
riculoase nu au lipsit, mai cu seama 
impresionând cele în execuția lui 
Mohamed Salah. Scorul înregistrat 
este incomod înainte de retur, însă 
prestația discipolilor lui Jürgen Klo-
pp mă face să fi u încrezător în șansele 
de califi care ale echipei engleze. 

Borussia Dortmund (Ger-
mania) – Paris Saint-Germain 
(Franța) 2-1 (Haaland, 69, 77 / 
Neymar, 75), 66 099 de spectatori. 

Mașina de goluri a Borussiei, 
Erling Haaland, a marcat în două 
rânduri, asigurând victoria echipei 
germane. PSG a fost eliminată în pre-
cedentele trei sezoane din optimile 
de fi nală ale Champions League, însă 
se pare că golul înscris în deplasare și 
forma strălucită a lui Kylian Mbappé 
îi face favoriți ai acestei duble manșe.

Atalanta Bergamo (Italia) 
– Valencia (Spania) 4-1 (Hate-
boer, 16, 62, Iličić, 42, Freuler, 57 / 
Cerîșev, 66), 44 236 de spectatori.

Tottenham Hotspur (Anglia) 
– RB Leipzig (Germania) 0-1 
(Werner, 58-penalty), 60 095 de 
spectatori.

Meciurile retur se vor desfășura 
pe 10 și 11 martie.

Este prima ei medalie de o 
asemenea valoare adjudecată 
la senioare. Ținem să mențio-
năm că în trei dintre cele patru 
partide disputate la acest turneu, 
în categoria de greutate de 59 
kg, atleta noastră s-a impus la 
zero: 10-0 cu Ramona Galambos 
(Ungaria), 8-0 cu Anghelina Lî-
sak (Ucraina) și 10-0 cu Laura 

Mertens (Germania) – un par-
curs de-a dreptul remarcabil, 
fără precedent. 

În finală, discipola antrenoru-
lui Tudor Cîrlan a avut parte de 
un duel plin de suspans, cu spec-
taculoase răsturnări de situație 
și de scor. Astfel, în confrunta-
rea cu reprezentanta Bulgariei, 
Bilyana Dudova, atleta noastră 
a fost condusă în două rânduri: 
mai întâi 0-2, apoi 2-4, rezultat 
care s-a menținut aproape până la 
sfârșitul partidei. Chiar și într-o 
astfel de situație complicată, ce 
părea fără ieșire, A. Nichita își 
păstră calmul și sângele rece, pu-
nându-și în dificultate adversara 
prin atacuri rapide, cu precădere 
la picioarele acesteia. Când mai 
rămâneau doar nouă secunde 
până la final, insistențele luptă-

Anastasia Nichita și-a făcut un splendid 
cadou de propria zi de naștere, marcată 
pe 19 februarie, cucerind într-o 
manieră de zile mari titlul suprem la 

Campionatul European de lupte desfășurat la 
Roma. 

Iulian BOGATU toarei noastre de a-și surprinde 
oponenta în sfârșit au dat roade. 
Printr-un plonjon de o iuțeală 
fulgerătoare, Anastasia reușește 
să se agațe de glezna bulgăroaicei 
și să efectueze acel procedeu ce îi 
aduce atât de căutata și muncita 
victorie și, odată cu ea, titlul de 
campioană continentală. 

„Să-ți pui în valoare potenția-
lul într-o situație critică este un 
indiciu cert al unei performere 
de cea mai înaltă clasă!”, este de 

părere Tudor Cîrlan, antrenorul 
Anastasiei Nichita. La același tur-
neu, luptătorul moldovean de stil 
liber Mihail Sava (70 kg) a urcat 
pe treapta a III-a a podiumului de 
premiere, în lupta pentru bronz 
impunându-se cu 9-7 în fața re-
dutabilului reprezentant al Arme-
niei, Ghevorg Mkheyan. Reamin-
tim că M. Sava este și deținător 
al medaliei de bronz cucerite la 
Campionatul Mondial desfășurat 
în 2014 la Tașkent.

La etapa împlinirilor

Parcursul sportiv al 
lui Radu Albot, cel 
mai bun tenismen pe 
care l-a dat vreodată 

acest meleag, a cunoscut în 
anul 2019 un salt de-a dreptul 
fulminant: începând sezonul 
pe locul 98 în clasamentul 
ATP, în luna august el se 
afl a deja pe treapta a 39-a a 
scării ierarhice mondiale. A 
participat la toate turneele de 
categoria Masters desfășurate 
în acel an. 

Bineînțeles, cel mai puternic tenismen 
moldovean din toate timpurile a escaladat 
acest povârniș al performanței nu dintr-o 
dată. Și nu într-un an. A perseverat pe acest 
urcuș începând de la vârsta de opt ani, când 
tatăl său, Vladimir Albot, îl determină, pro-
vidențial, să ia racheta de tenis în mână... 

La 16 ani, Radu Albot câștigă turneul 
Masters ce a întrunit opt cei mai valoroși 
jucători de această vârsta din Europa. Iar 
în 2015, sportivul nostru care avea atunci 
26 de primăveri împlinite, se situează, în 
premieră, în topul celor mai buni 100 de te-
nismeni din lume. În 2018, realizează două 
succese remarcabile la turnee de Grand 
Slam: accede în semifinala US Open, la 
proba de dublu, și în turul III la Wimble-
don, la individual.  

Rezultate de vis

„Anul 2019 este cel mai bun în cariera 
mea. Sper ca 2020 să fie și mai bun. Sunt 
mulțumit cu ceea ce am realizat, deși, cu 
siguranță, puteam să câștig unele meciuri 
pe care până la urmă le-am pierdut. Deci 
puteam să mă situez mai sus în ratingul 
mondial. Dar putea fi și invers. Astfel, în 

finala de la Delray Beach Open, primul meu 
turneu ATP pe care l-am câștigat, britanicul 
Dan Evans a avut trei mingi de meci, și to-
tuși am reușit să-l înving: 3-6, 6-3, 7-6(7). 
Așa că nu am niciun fel de regrete în acest 
sens”, a nuanțat Radu Albot.

Este de menționat că în semifinalele 
acestui prestigios turneu Radu l-a întâlnit 
pe americanul Mackenzie McDonald, locul 
34 ATP, jucătorul nostru impunându-se 
într-o manieră spectaculoasă cu 3-6, 6-0, 
6-0. Apoi veni un alt succes de mare ră-
sunet. La ultimul său turneu din sezonul 
2019, Mastersul de la Paris, prin rezultatul 
demonstrat Radu Albot a calificat repre-
zentativa Moldovei la prima ediție a ATP 
Cup, desfășurată în Australia. 

„În a II-a etapă Radu urma să se întâl-
nească cu Roger Federer, nr. 2 mondial la 
acel moment, și, în caz de înfrângere, Mol-
dova rămânea pe locul 25 în clasamentul 
pe națiuni, în afara listei celor 24 de țări 
calificate. Însă, surpriză!, Federer s-a retras 
din concurs, fiind înlocuit cu Andreas Seppi 
(Italia), clasat pe locul 74 în ierarhia ATP. 

Câștigarea de către Albot a acelui meci, 

într-o atmosferă de concurență 
acerbă (scor 7-6, 7-6), a permis 
accederea selecționatei noas-
tre la Cupa ATP. De remarcat 
că în următoarea rundă Radu 
a reușit să-și adjudece un set 
cu redutabilul Gael Monfils 
(Franța), nr. 13 ATP (6-4, 4-6, 
1-6), iar în faza inaugurală a 
competiției l-a devansat cu 
6-3, 6-2 pe georgianul Nikoloz 
Basilashvili, numărul 26 mon-
dial. Un parcurs cu adevărat 
magistral!”, a remarcat Vladi-
mir Albot, tatăl și managerul 
tenismenului moldovean.

Dor de națională

„Participarea la ATP Cup re-
prezintă un pas făcut spre Cupa 

Davis, turneu la care echipa Moldovei va 
evolua în a IV-a grupă valorică. Posibilitatea 
de a concura la competiția din Australia ne 
oferă o ocazie minunată de a ne cunoaște 
mai bine – mă refer la membrii echipei 
– și de a acumula o anumită experiență 
în vederea viitoarelor confruntări pe plan 
internațional. În general, este o plăcere și 
o mare onoare să joci sub stindardul țării 
tale. Mi-a fost dor de echipa națională. Când 
câștigi, ai emoții de nedescris, căci învingi 
nu doar pentru tine însuți, ci și pentru o 
țară întreagă, pe care o reprezinți”, a măr-
turisit Radu Albot.

Mentalitate de învingător

Afirmația tenismenului nostru că intră 
pe suprafața de joc întotdeauna doar cu 
gândul de a câștiga, chiar și în fața unor 
cerți favoriți, își găsește o demonstrație 
strălucită în rezultatele arătate. Și nu tre-
buie să mergem departe. Astfel, în luna 
martie 2019, în cadrul ATP Masters Miami 
Open, Radu Albot smulge un set în duelul 

cu legenda tenisului, elvețianul Roger Fe-
derer, la acel moment nr. 5 mondial, scor 
6-4, 5-7, 3-6. 

În aceeași lună, compatriotul nostru 
obține o victorie strălucită la Indian Wells 
asupra italianului Fabio Fognini, nr.17 ATP: 
6-0, 7-6(4). Apoi la turneul de Mare Șlem 
de la Roland Garros, Radu Albot reușește 
calificarea în runda a II-a. La ATP Basel îl 
învinge cu 2-6, 6-3, 6-4 pe nr. 33 mondial 
Dusan Lajovic (Serbia). În cadrul Open-ului 
de la Cincinnati, desfășurat în luna august, 
trece de nr. 18 ATP, renumitul Marin Cilic 
(Croația): 6-4, 7-6 (6). În aceeași lună, la 
ATP Montreal se impune în fața lui Gilles 
Simon (Franța), nr. 34, cu 6-4, 6-2. 

Palmaresul lui R. Albot este impu-
nător: și-a adjudecat 14 turnee de seria 
Futures, la individual, și 12 – la dublu. 
Este învingător la 14 turnee (simplu) și 15 
(dublu) de seria ATP Challenger Tour. De 
asemenea, accede în semifinala US Open, 
perechi, și câștigă turneul ATP Delray 
Beach Open. Este primul tenismen din R. 
Moldova care a cucerit un titlu ITF; și este 
unicul care a acces pe tabloul principal al 
unui turneu de seria Grand Slam și care 
a cucerit un titlu ATP. În prezent, se află 
în top-50 al celor mai buni tenismeni de 
pe mapamond.

Vrem să credem, și avem toate motivele 
să o facem, că lista acestor victorii impre-
sionante urmează a fi completată. „Sunt 
aproape sigur că mă voi califica la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2020. Voi căuta să 
ajung acolo în formă maximă”, spune încre-
zător numărul 1 al tenisului autohton. Iar 
noi nu vom exagera nicio iotă, afirmând că 
Radu Albot s-a constituit într-un exemplu 
demn de urmat pentru toți jucătorii noștri 
de tenis, de la mic la mare, pentru sportivi 
în general, prin determinarea, caracterul 
și inteligența de care dă dovadă în teren 
și în afara acestuia.

Iulian BOGATU
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T U T T I - F R U T T I

TEATRE

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

21.02 „Hronicul găinarilor” de Au-
reliu Busuioc, ora 18.00.

22.02 „Familia Tot” de Istwan Or-
keny, ora 18.00                                                                                                   

23.02 „Cine l-a trezit pe Yorick?” 
după William Shakespeare, ora 18.00.

25.02 „În largul mării” de Slawomir 
Mrozek, ora 18.30.

26.02 „În ochii tăi fermecători” 
după Gib Mihăescu, ora 18.00.

27.02 „Carnavalul” după I. L. Ca-
ragiale, ora 18.00.

Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”

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 Mauri-
ce Maeterlinck, ora 12.00.

29.02 „Arta conviețuirii” de Yas-
mina Reza, ora 18.30.

Teatrul Satiricus 
„I. L. Caragiale”

21.02 „O scrisoare pierdută” de I.L. 
Caragiale, ora 18.30.

22.02 „Îți vreau soțul” de Mihail 
Zadornov, ora 18.30.

23.02 „Năpasta” de I.L. Caragiale, 
18.30.

27.02 „Vânătoarea de șobolani” de 
Peter Turrini, ora 18.30. 

Teatrul „Luceafărul”

21.02, 23.02 „Tequila Boom” de 
Neil, ora 18.00. 

22.02, 29.02 „Striptease masculin 
sau Goi pușcă” după A. McCarten, ora 
18.00.

27.02 „Jocul de-a vacanța” de Mi-
hail Sebastian, ora 18.00.

28.02 „Testamentul” de Gheorghe 
Urschi, ora 18.00.

Spectacole pentru copii
22.02 „Motanul încălțat”, după 

Charles Perrault, ora 12.00.
23.02 „Păcală” de P. Dulfu, ora 

12.00.
29.02 „Magie de Crăciun”, versiune 

scenică de Ion Jitari, ora 12.00. 

Teatrul „Geneza Art”

22 – 23.02 „Citind pentru Aus-
chwitz” de John Fowles, ora 19.00.

27.02 „Toc” de Laurent Baffie, ora 
19.00.

28.02 „Floare albastră”, după ver-
surile și corespondența poeților clasici 
Mihai Eminescu și Veronica Micle, 
ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși 
„Licurici”

23.02 „Omuleții de zăpadă” de 
Veronica Boldișor, ora 11.00.

Teatrul Național de Operă şi 
Balet „Maria Bieșu”

22.02 „Spărgătorul de nuci”, balet în 
două acte, de Piotr Ceaikovski, ora 17.00. 

27.02 „Spărgătorul de nuci”, balet 
în două acte, de Piotr Ceaikovski, ora 
18.30. 

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.

29.02 „Pasărea pre limba ei piere” 
de Ion Proca, ora 11.00.

SĂLI DE CONCERT

Filarmonica Națională 
„Serghei Lunchevici” 

21, 22.02 Festivalul-Concurs de 
Creație și Interpretare „Crizantema 
de Argint”, ediția 2020, ora 18.00.

23.02 Queen forever, Mega Show, 
ora 19.00.

27.02 Ambasadorii măiestriei, ora 
18.00, intrare liberă.

28, 29.02 Risipitor de frumuseți 
– Tudor Gheorghe și Concertino Ac-
cordion Band, ora 19.00.

Sala cu Orgă

22.02 Copiii cântă Beethoven. 
Concert dedicat Anului Beethoven 
cu participarea elevilor instituțiilor 
de învățământ muzical, organizat 
în parteneriat cu Direcția Cultură a 
Primăriei Chișinău. Intrare liberă, 
ora 18.00.

23.02 Concert pe întuneric. Mar-
cel Lazăr – recital de pian. În pro-
gram: Johannes Brahms, Ludvig 
van Beethoven, Frederic Chopin, 
ora 18.00.

A f i ş

Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chi-

șinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de 
vânzare-cumpărare.  

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

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu 
chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor 
second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi 
ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil 
al redacției: 090010050.

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

Concurs pentru cei mai harnici 
poștași 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.

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

Soția îi zice soțului:
- Dacă mă mai superi în continuare, o să mă duc la cursuri 

de „Cum să fii o scorpie”!
Soțul:
- Ca profesoară?!

Viteza medie a unei femei în Mall e de 200 de euro pe oră.

- Bulă, de ce nu scrii? 
- Eu nu are creion, doamnă.
- Nu e corect să spui „eu nu are creion”. Fii atent, se 

pronunță astfel: „Eu nu am creion, tu nu ai creion, el nu are 
creion, noi nu avem creioane...”.

- Dar cine a furat toate creioanele?

O femeie, inginer de sistem, instala un calculator în rețea 
pentru un coleg. Când a ajuns la setarea parolei, ea l-a întrebat 
ce cuvânt vrea să folosească pentru logare. 

Vrând să o intimideze, tipul i-a spus „penis”. Fără să cli-
pească, aceasta a introdus parola dorită, a reintrodus-o pentru 
confirmare, după care s-a prăbușit pe scaun de râs. Curios, 
tipul se uită peste umăr și vede răspunsul calculatorului: 
PASSWORD REJECTED... NOT LONG ENOUGH!

O blondă la farmacie:- Puteți să-mi dați un test de sarcină?
- De care?
- Negativ, dacă se poate!

- Mami, mami, tu ce ai vrut: băiat sau fată?
- Dragul mamii, eu de fapt am vrut doar să mă leg la șiret...
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Starea de irascibilitate nu 
va întârzia să apară. Având în 
vedere starea de conflict inte-
rior pe care o resimți în aceste 
zile, ai nevoie de noi ancore 
emoționale pentru a putea să 
te liniștești.

Ești o persoană magnetică 
în plan social. Gelozia pe care 
o stârnești la colegi nu poate 
fi însă de bun augur. Invidia 
poate conduce spre puncte de 
cotitură interacțiunile pe care 
le ai cu aceștia.

La birou, lasă-te condus de 
intuiție în situațiile care ne-
cesită o raționalizare rapidă. 
Rezultatele extraordinare pe 
care le ai în activitatea zil-
nică te motivează să încerci 
lucruri noi și să ieși din zona 
de confort. 

Pasiunea te ajută să stră-
bați cel puțin jumătate de drum 
până la atingerea obiectivelor. 
La nivel emoțional simți o co-
nexiune aparte cu o anumită 
persoană, dar teama de a nu 
fi dezamăgit te va opri din a 
prelua inițiativa. 

Ești mult prea concentrat 
pe setarea de bariere decât 
pe esența anumitor relații. Te 
amăgești singur cu un astfel de 
comportament. Știi despre sine 
că nu vei putea sta deoparte 
dacă se vor întâmpla anumite 
lucruri.

Indiferent de dinamica re-
lațiilor din viața ta, reușești să 
vorbești deschis despre pro-
priile sentimente. În perioada 
aceasta te apropii de persoana 
iubită și asta întărește legătura 
emoțională dintre voi.

Ești o fire retrasă și nu îți 
face plăcere ca cei din jur să 
cunoască detalii despre viața 
ta intimă. Ești radical și anali-
zezi totul în detaliu astfel încât 
de cele mai multe ori repro-
șurile fac parte din modul de 
a te exprima.

Chiar dacă nu ai energie 
să faci absolut nimic din ceea 
ce ți-ai propus, nu trebuie să 
lași ca lucrurile să degenereze. 
Ai nevoie de obiective atinse 
pentru a-ți menține motivația 
la cote maxime.

Trebuie să ai încredere în 
propria persoană. Odată ce vei 
intra în mijlocul acțiunii, îți 
va fi mult mai ușor să te lași 
dus de valul energetic și să 
faci pași mici spre îndeplinirea 
propriilor obiective. 

Odată cu încheierea ciclu-
lui anual al Soarelui, îți vei 
recăpăta cu adevărat vitalita-
tea. Implicațiile financiare ale 
tuturor acțiunilor tale te fac 
să fii mai calculat și să faci 
achiziții care sunt cu adevărat 
necesare. 

Modul perfect în care ai 
ajuns să comunici cu cel de 
lângă tine este de necontestat. 
Insiști asupra unor subiecte 
despre care nu știi mai nimic 
tocmai pentru că ai senzația 
că nu deții controlul. 

Atunci când vine vorba de 
relațiile importante din viața 
ta, continui să rămâi o fire 
asertivă și dedicată. Obiecti-
vele pe care ți le dorești pen-
tru sine sunt dificil de atins, 
iar motivația nu este la cote 
maxime.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Două istorii neordinare răs-
pund afirmativ la această între-
bare. 

Olga avea cinci ani când i-a 
murit tatăl într-un accident ru-
tier. După moartea lui, mama ei 
a început să caute prin casă docu-
mentele pe imobil, dar și alte acte 
de care avea nevoie ca să treacă 
averea pe numele ei. Nu le găsea. 
A scotocit prin toate ungherele, a 
scuturat tot ce se poate, crezând 
că sunt învelite în vreo rufă… a 
căutat prin toate locurile dar nu 
a găsit nimic. 

Olguța a fost „vizitată”
 de taică-său, mort 
de patru ani

Și iată că, într-o noapte, să fi 
fost la patru ani după moartea 
tatei, Olguța, simțind că este 
cineva în odaie, se trezește brusc 
din somn. În întuneric vede un 
loc luminos și din lumina aceea 
înaintează spre ea taică-său, așa 
cum îl ținea minte, și-i spune: 
„Draga tatei, ceea ce căutați voi 
se află după portretul cela”. 

A mai întrebat-o de una, de alta 
și fata, copiliță fiind, s-a ridicat 
din pat și a vrut să se apropie de 
el, dar, pe neprins de veste, afară 
porni un vânt din senin și el ieși 
din odaie. Ea s-a luat după dânsul, 
dar în prag se opri. La poartă pe 

taică-său îl aștepta o femeie de 
vreo patruzeci de ani, îmbrăca-
tă într-o fustă vișinie și o bluză 
colorată. 

În ochii fetei se repetă din 
nou accidentul

Copila îl întrebă: „Tată, cine-i 
femeia aceea?”; „Bunică-ta, îi răs-
punse el și-i mai spuse: „Am venit 
pe puțin timp, mă grăbesc”. Ieși în 
drum și, exact pe locul acela unde 
fusese lovit mortal, o mașină se 
apropie cu viteză mare și în ochii 
fetei se repetă din nou accidentul. 

„Atât de speriată eram, spunea 
Olguța, încât n-am putut scoate 
un cuvânt. Apoi tot atât de brusc 
s-a oprit vântul și, când mi-am 
dat seama, ei au dispărut. Am in-
trat din nou în casă și, mică fiind, 
am adormit buștean. Dar a doua 
zi dimineața mi-am adus aminte 
întâmplarea. Am scos portretul 
de pe perete și am găsit niște do-
cumente: erau prinse între două 
bucăți mari de hârtie. 

„S unt sigură că tata 
ne vede și oricând poate 
să apară”

Am alergat la mama. „Mamă, 
ia uite, mamă, asta e ceea ce 
căutai?!”. „De unde le ai?”, mă 
întrebă ea uimită. I-am povestit 
întâmplarea. Și-a făcut cruce de 
nenumărate ori și a plâns mult în 
ziua aceea mama, că de ce adică 
tata nu i s-a arătat ei, știind-o cât 
de necăjită era, dar a speriat un 
copil nevinovat. 

„Eu… mi-a mărturisit Olguța… 
nu m-am speriat deloc, atât că de 
atunci sunt sigură că tata știe ce se 
întâmplă la noi acasă, că ne vede și 
oricând poate să apară pe neprins 
de veste. Îl așteptam, dar nu l-am 

L A  N O I  A C A S Ă

Există sau nu viață 
dincolo de moarte?

mai văzut, nici măcar în vis. Eu 
cred că există viață după moarte, 
îmi spuse Olguța, și asta mă face 
să-mi trăiesc zilele pe care le am 
respectând cele zece porunci ale 
Domnului.”
Și o altă istorie. Larisa și-a 

pierdut feciorul în condiții 
enigmatice. Acesta avea 24 de ani 
când a fost găsit mort în fața casei. 
Nici urmă de violență pe corpul 
lui. La autopsie, medicii i-au dat 
un certificat care confirma că a 
murit de o boală de inimă. Dar ea, 
mama, știa foarte bine că băiatul 
n-a suferit niciodată de vreo boală 
cardiovasculară. 

Fiul decedat i-a sugerat 
mamei, în vis, 
cine l-a ucis

Oricum, avea remușcări săr-
mana femeie că nu s-a interesat 
de sănătatea lui, că, ocupată cu 
ceilalți copii, a scăpat din vedere 
sănătatea fiului mai mare… că 
dacă s-ar fi adresat la vreun me-
dic, poate că și azi el ar fi trăit. 

Câte mustrări de cuget nu are o 
mamă când își pierde primul co-
pil, cel atât de așteptat și dorit! 

Nu credea că a murit de o 
boală de inimă

Și, totuși undeva în sufletul ei, 
nu credea că inima a fost cauza 
morții lui, deși vă spuneam că 
avea la mână concluzia medico-
legală. Poate pentru că se gândea 
mult la moartea băiatului, porni 
de la un timp să-l viseze seară de 
seară, într-o ceată de băieți și fete, 
toți din satul lor. 

Parcă erau la o petrecere și se 
făcea că feciorul ei o curtează pe 
fata vecinului și un altul, un tâ-
năr tot din satul lor, cu armata 
făcută, l-a chemat pe băiatul ei 
afară și l-a amenințat că, dacă se 
mai ține de fata aceea, o să fie 
rău de dânsul. Și, vă spun, visul 
acesta se repeta seară de seară, 
încât femeia a ajuns la concluzia 
că nu este pur și simplu un vis, că 
fiul ei încearcă să-i spună ceva și 
ea nu prinde firul. 

La un moment dat, și-a zis că 
o să vorbească cu toți acei tineri 
din sat pe care i-a visat, să afle 
cum și-a trăit ultima zi din viață 
Volodea al ei. Fata vecinului se și 
întâlnea de acum cu băiatul care 
în vis îl amenința pe feciorul ei. 

A recunoscut chiar 
vinovatul

Și a vorbit mama cu fiecare în 
parte. Multe lucruri pe care i le 
spuneau ei nu coincideau și până 
la urmă femeia a intrat în bănuieli 
și a făcut o declarație la poliție, 
argumentând de ce i se pare sus-
pectă moartea fiului. 

S-a instrumentat un dosar și 
s-a dovedit până la urmă că bă-
iatul a fost omorât cu o injecție 
care a provocat acel stop cardiac. 
A recunoscut chiar vinovatul, spu-
nând că a vrut doar să-l sperie, că 
nu știa ce o să iasă. A fost judecat 
și după aceea mama niciodată nu 
și-a mai visat feciorul. 

Este sau nu viață după moarte? 
Eu una nu știu ce să spun.

Lidia BOBÂNĂ
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P R O G R A M E  T V

Luni, 24 februarie

TVR Moldova

06.00 Conexiuni
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Femei de 10, bărbați de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cântec și 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 Vorbește corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Romania 9 Talk-show
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul Dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec si poveste
01.55 Diaspo Radar
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parla-
mentare
13.10 1989 - Decembrie roșu
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 #Creativ
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbește corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Serial: Serviciul Omoruri
23.00 Istoria mafi ei irlandeze
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Istoria mafi ei irlandeze
02.50 Serial: Serviciul Omoruri, 
ep. 2
03.35 M. A. I. aproape de tine
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri + Tema zilei 
Sport
05.05 Conexiuni pe harta timpului
05.30 Banii tăi
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu știai
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Mic dejun cu un campion
16.00 Serial Glasul inimii

16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.35 Discover Romania
17.45 Istoria muzicii romanesti
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Muzica inimii
21.55 Poate nu știai
22.10 Serial: În numele legii
23.20 Câștigă România!
00.20 Film: de arta 176’
03.25 Serial: În numele legii
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Telejurnal
06.00 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața

07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (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 și simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.40 Reporter pentru sănătate
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa

21.00 Știrile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.05 Știri Externe
23.30 Aniversări Ion Negură

Minimax

06.00 Masha și ursul
06.30 modifi care grilă de programe
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
10.00 Masha și ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha și ursul
13.25 Barbie: Dreamhouse Adventu-
res - Misterul Sirenei Magice
14.50 Masha și ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
16.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.30 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha și ursul
20.30 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
21.50 Masha și ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și 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 Vlad
23.00 Pe bune?!
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Pantera neagra
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
22.45 Triplusec
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inima de tigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Rețete și Rețele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Patrula
18.00 Rețete și Rețele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 SecRețele Puterii
21.30 Ce mai fac vedetele
22.00 Colecție Ora de ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 SecRețele 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 Миф
11.10 Битва виноделов
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Дом гнева
14.00 Știri pe scurt
14.15 Муз/ф Яркая звезда
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Яркая звезда
16.45 Iubeste viata
17.30 Știri
18.00 Пятое время года
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Быть Флинном
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Полночное Солнце
01.00 Știrile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Știri
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 Blind date
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 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 Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Film: Un soț de vânzare
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
623
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 45

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
163
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 46
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
166
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
624
21.00 Film: INCERTITUDINE
23.15 Film: JUSTIȚIE LA LIMITA 
LEGII
01.30 Cei 7 ani de masă
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Запретная Любовь
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница

STS Mega

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 25 februarie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati in Romania
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec si poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbește corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec si poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parla-
mentare
13.10 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 Cooltura
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbește corect!
19.40 Sport

20.00 Telejurnal Știri + Tema zilei
21.00 România 9
22.10 Film: Fiica lupului
23.45 MomentArt
23.50 Vorbește corect!
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Film: Fiica lupului
03.25 Pro Patria
03.50 Sport Meteo
04.10 Telejurnal Știri + Tema zilei 
Sport
05.00 Conexiuni pe harta timpului
05.25 Cooltura
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu știai
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Rețeaua de idoli
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viața
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n fi lme
22.10 Serial: În numele legii
23.20 Câștigă România!
00.20 Film: Muzica inimii
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Abraziv
10.15 Dimensiunea diplomatică
10.45 Rapsodia satului
11.15 Musafi rul
11.45 F/d
12.15 Chișinău: ieri și azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu

16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.15 Dialog social
21.45 Portretul savantului
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Știri Externe
23.25 F/d

Minimax

06.00 Masha și ursul
06.30 modifi care grilă de programe
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Pettson și Findus
09.50 Masha și ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
12.10 Curiosul George

13.10 Masha și ursul
13.25 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
14.50 Masha și ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
16.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake 
City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha și ursul
20.30 Barbie în povestea sirenei
21.50 Masha și ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și 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 Super Chef
00.00 Stirile Pro TV
00.40 Film Vlad
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inima de tigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Rețete și Rețele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Ora Expertizei
13.00 Top Gear
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 M-Adam
18.00 Rețete și Rețele
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 Colecție Ora de ras

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Х/ф Полночное Солнце
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Быть Флинном
14.00 Știri pe scurt
14.15 Муз/ф В центре внимания
15.00 Новости. Коротко
15.15 Д/ф В центре внимания
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Давай поцелуемся
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21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Х/ф В доме
01.00 Știrile TV8
01.40 Cutia neagra
02.50 Știri
03.15 Politiсa
04.30 Америка. Большое 
путешествие
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 Serial Blind date
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 Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
624
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 46
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
164
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 47
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
167
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 625
21.00 Film: BUREBISTA
00.00 Film: INCERTITUDINE
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 26 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 dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Destine ca-n fi lme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbește corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura si aventura
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parla-
mentare
13.10 Aventura urbană
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
16.45 Fan/Fun urban
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbește corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Izolați în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Nume de cod: Câini din 
Alaska
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 1989 -Decembrie roșu
02.50 Discover Romania
03.00 Exclusiv în România
03.40 Constructorii de visuri
04.05 Vorbește corect!
04.10 Telejurnal Știri + Tema zilei 
Sport
05.00 Conexiuni pe harta timpului
05.25 Fan/Fun urban
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu știai
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Destine ca-n fi lme
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viața

19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Întoarcerea 
din iad 86’
21.50 Discover Romania
22.10 Serial: În numele legii
23.20 Câștigă România!
00.20 Telecinemateca: Întoarcerea 
din iad 86’
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Gala umorului. Prima parte

05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 F/d
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.45 Moldova în eter direct

11.45 F/d
12.10 Focus. Europa
12.40 Eroi printre oameni
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 F/d
21.00 Știrile
21.15 La noi în sat
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Evantai folcloric

Minimax

06.00 Masha și ursul
06.30 modifi care grilă de programe
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
10.00 Masha și ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha și ursul
13.25 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
14.50 Masha și ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
16.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake 
City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha și ursul
20.30 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și 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 Dincolo de trecut
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inima de tigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inima de tigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Rețete și Rețele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 О нас
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Colecție Dora Show
18.00 Rețete și Rețele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 SecRețele Puterii
21.30 Bilet intr-o singură direcție. 
5 с.
22.00 Colecție Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 SecRețele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Mc Mafi a. 3 с.
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Cutia neagra
07.15 Știrile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Х/ф В доме
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Давай поцелуемся
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Белый шквал
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Белый шквал
16.45 Iubeste viata
17.30 Știri
18.00 Настоящее время.           
Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Девушка моего лучшего 
друга
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пылающая равнина
01.00 Știrile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Știri
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 Blind date
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 Vieti la rascruce
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 Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național

08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 625
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 47
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
165
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 48
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
168
20.00 Film: POARTA DRAGONU-
LUI: ÎNCLEȘTAREA MAEȘTRILOR
22.45 Film: MISIUNE MORTALĂ
00.45 Film: BUREBISTA
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое

215.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin.                          
Oferta zilei
Joi, 27 februarie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Drumuri aproape
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cântec și 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 Vorbește corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Romania 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover Romania
23.00 A doua Roamnie
00.30 România… în bucate
01.00 Cântec și poveste

01.55 DiaspoRadar
02.00 Drumuri aproape
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Izolați în România
13.35 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
16.45 Europa mea
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor Etapa 20
20.00 Telejurnal Știri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Anchetele comisarului 
Antonescu
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nume de cod: Câini din 
Alaska
02.00 Replay
02.50 Levintza
03.15 Aventura urbană
04.05 Vorbește corect!
04.10 Telejurnal Știri + Tema zilei 
Sport
05.00 Conexiuni pe harta timpului
05.25 Europa mea
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu știai
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Iarna amintirilor
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 Handbal masculin. Liga Zim-
briloretapa 20
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Nemuritorul 3: Vrăji-
torul
22.10 Serial: În numele legii
23.20 Câștigă România!
00.20 Film: Nemuritorul 3: Vrăji-
torul
02.00 Serial: În 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 știai

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 cântec dor și omenie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Zona ARS
10.20 Portretul savantului
10.40 F/d
12.10 Musafi rul
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 Eroi printre oameni
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub același cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.45 cântec dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Magia naiului

Minimax

06.00 Masha și ursul

P R O G R A M E  T V
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06.30 modifi care grilă de programe
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Micul meu ponei - Fetele Equ-
estriei - Vacanța de primăvară
09.20 Micul meu ponei - Fetele Equ-
estriei -Permisul de acces în culise
10.10 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha și ursul
13.25 Barbie în povestea sirenei
14.50 Masha și ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
16.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake 
City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha și ursul
20.30 Pettson și Findus
21.50 Masha și ursul
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și 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 In Profunzime
22.00 Gospodar fara pereche
00.00 Las Fierbinti
01.00 Stirile Pro TV
01.40 Film Care-i numarul tau?
03.30 La Maruta
04.30 Vorbeste lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Știrile Pro TV

20.30 Numai iubirea
21.30 Gospodar fără pereche
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Știrile Pro TV
04.15 Gospodar fără pereche

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Rețete și Rețele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 SecRețele Puterii
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Asfalt de Moldova
18.00 Rețete și Rețele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră

21.30 Mc Mafi a. 3 с.
22.30 Filme și Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 Cabinetul din umbră
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Asfalt de Moldova

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Х/ф Пылающая равнина
11.45 Teleshopping
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Девушка моего лучшего 
друга
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Двое - это слишком
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Двое - это слишком
16.45 Iubeste viata
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Хотел бы я быть здесь
21.30 Cutia neagra
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пеле: рождение 
легенды
01.00 Știrile TV8
01.40 Cutia neagra
02.50 Știri
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 Vieti la rascruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieti la rascruce
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 Vieti la rascruce
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 Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Opriți timpul -redifuzare
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 48
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 49
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
169
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
626
21.00 Film: PIEDONE ÎN EGIPT
23.15 Film: POARTA DRAGONU-
LUI: ÎNCLEȘTAREA MAEȘTRILOR
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Дежурный врач 3
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei

02.00 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду

22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 28 februarie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Regatul salbatic, sez. 5
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbește corect!
15.00 Cântec și 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 Vorbește corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Pe urmele istoriei
21.30 Daruieste Romanie!
23.00 Film: NUNTA ROȘIE
00.35 România… în bucate
01.05 Cântec și poveste
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover Romania
03.00 Film: NUNTA ROȘIE
04.35 Regatul salbatic
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viață Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Dispăruți fără urmă
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
216.45 Lumea azi
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbește corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri + Tema zilei
21.10 Film: Puccini. Partea a II-a
23.00 Banii tăi
23.30 Dosarele extratereștrilor
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Film: Puccini. Partea a II-a
03.40 Dosarele extratereștrilor
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Știri + Tema zilei 
Sport
05.05 Conexiuni pe harta timpului
05.30 Lumea azi
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp Best of
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu știai
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO

15.00 Ferma
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viața
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, bărbați de 10
02.00 România… în bucate
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n fi lme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub același cer
06.35 F/d
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 cântec dor și omenie
10.15 Știință și inovații
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.15 Poezii
12.30 Purtătorii de cultură
12.55 F/d
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fi ul meu
15.35 F/d
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Știrile
21.15 Zona ARS
21.40 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fi ul meu
23.00 Știri Externe
23.25 O seară în familie

Minimax

06.00 Masha și ursul
06.30 modifi care grilă de programe
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.35 Curiosul George
08.35 Barbie si cei Trei Muschetari
10.00 Masha și ursul
10.10 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
10.40 Denver, ultimul dinosaur
11.10 Barbie DreamHouse Adven-
tures
11.40 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
12.10 Curiosul George
13.10 Masha și ursul
13.25 Pettson și Findus
14.40 Masha și ursul
15.00 Unde-i Waldo?
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
16.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
17.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.30 Lego-Prietenele din Heartlake 
City
18.00 Spirit Cu sufl etul liber
18.30 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
19.00 Curiosul George
19.30 Trolii - Petrecerea continuă
20.00 Masha și ursul
20.30 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
22.00 Curiosul George
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Bibi Blocksberg
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și 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 211
02.40 Lectii de viata
03.40 La Maruta
04.40 Vorbeste lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun romanii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Romanii au talent
23.15 Ce spun romanii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Romanii au talent
05.45 Superspeed

Jurnal TV

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

TV8

06.00 Cutia neagra
07.15 Știrile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Х/ф Пеле: рождение 
легенды
11.45 Teleshopping
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Хотел бы я быть здесь
14.00 Știri pe scurt
14.15 Муз/ф Альфа Дог
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Альфа Дог
16.45 Iubeste viata
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Простушка
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Этот неловкий момент
01.00 Știrile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Știri
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 Vieti la rascruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieti la rascruce
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 Vieti la rascruce
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?

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
626
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 49
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 167
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 50
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
170
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 627
21.00 Film: CEI TĂCUȚI

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.00 Teleshopping
12.30 Модный приговор
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Teleshopping
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Поле Чудес
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Мамочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Мамочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
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 СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 29 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 #Creativ
10.30 Teatru Național de Televi-
ziune
13.00 Documentar
13.50 Discover Romania
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Film: Cucerirea Angliei. Prima 
parte
16.20 Discover Romania
16.30 Timuișoara Capitală            
Culturală
17.00 Down the Road.                        
Aventura. Editia 6
17.50 Discover Romania

18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică și delicatețuri
19.50 Discover Romania
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Cucerirea Angliei. Prima 
parte
00.20 Documentar
01.10 Down the Road. Aventura. 
Editia 6/8
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02.00 Politică și delicatețuri
02.50 Discover Romania
03.00 Drag de România mea!
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică și delicatețuri
08.30 Aventura urbană
09.30 Constructorii de visuri
10.00 Vreau să fi u sănătos!
11.00 Levintza
11.35 Concertul din Macao al Or-
chestrei Filarmonice din Viena
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Handbal masculin Liga Zim-
brilor Etapa 20
17.10 Festivalul Ioan Macrea. Partea 
a-VI-a
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
21.00 1989 -Decembrie roșu
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 1
22.50 Profesioniștii…
23.50 #Creativ
00.25 Anchetele comisarului 
Antonescu
01.25 Teleenciclopedia
02.15 Serial: Ecaterina, sez. 1
03.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: 360°-GEO
08.00 România… în bucate
08.30 Generația Fit
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal feminin. Liga Flori-
loretapa 19
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Când Vestul era sălbatic
21.55 Poate nu știai
22.10 Serial: Păcatul și rușinea
23.45 Zile cu stil
00.15 MotorVlog
00.45 Film: Când Vestul era sălbatic
02.20 Serial: Păcatul și rușinea
03.50 Telejurnal
04.20 Serial: Fiica oceanului
05.10 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.30 Chișinău: ieri și azi
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Chibi Maruko 
Chan
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
13.00 Miezul zilei
16.10 F/d
16.35 Artelier
17.00 Știrile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
17.45 La noi în sat
18.20 Chișinău: ieri și azi
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
20.00 Eurovision-2020. Finala
21.00 Știrile
23.30 Știrile (rus.)
23.45 Zapovednik

Minimax

06.00 Enchantimals: Povești din 
Everwilde
06.10 Thomas Și Prietenii Săi
06.25 modifi care grilă de programe
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.35 modifi care grilă de programe
08.30 Barbie in Tabără de Muzîca
09.50 Barbie în basmul modei 
pariziene
11.00 Barbie Dreamtopia
11.40 Barbie DreamHouse Adven-
tures
12.10 Curiosul George
13.10 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
14.35 Barbie si cei Trei Muschetari
16.00 modifi care grilă de programe
18.00 Unde-i Waldo?

19.00 Curiosul George
19.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
20.30 Familia Jetson: fi lmul
22.00 Curiosul George
23.00 modifi care grilă de programe
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și cei 7 pitici
05.00 Wendy

ProTV

06.00 Stirile Pro TV Chișinău
07.00 Stirile Pro TV
08.45 O seara perfecta
10.00 Teleshopping
10.15 I like IT
10.45 Superspeed la Pro TV
11.15 Film Flicka 3
13.15 In Profunzime
14.30 Teleshoping
14.45 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 Rambo: Ultima              
lupta
22.45 Film Cursa mortala
01.00 Stirile Pro TV cu Suada 
Karkouki
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Rambo: Ultima lupta
04.40 Film Flicka 3

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun romanii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasa la romani

212.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Romania, te iubesc!
14.00 Lecții de viața
15.00 Arena bucatarilor
15.30 Romanii au talent
18.00 I like IT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucatarilor
20.30 Pe bune?!
21.30 Inima de tigan
22.45 Acasa la romani
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.15 I like IT
01.45 Superspeed
02.15 Știrile 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 Rețete și Rețele
11.15 Fii Sanatos
12.45 Din lumea fi lmelor
13.15 Colecție 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 săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Ora de ras
22.00 Doi Noi. 5 с.
22.30 Din lumea fi lmelor
23.00 Film
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Америка. Большое 
путешествие
09.00 Новости
09.30 Iubeste viata
10.10 Т/с Сестричка Бетти
12.00 Reporter de garda
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Муз/ф Жизнь в розовом 
цвете
16.30 Internetu graieste

18.00 Битва виноделов
19.00 Х/ф Можно только 
представить
21.00 Итоги
21.30 Х/ф Несносные леди
00.00 Битва виноделов
01.00 Internetu graieste
02.30 Autoblog
03.00 Punct și 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 Vieti la rascruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieti la rascruce
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 Vieti la rascruce
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 Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
168
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor, ep. 327
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Film: TRANZACȚIE CU 
BUCLUC
16.15 Film: PIEDONE ÎN EGIPT
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 171
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Film: TRANZACȚIE CU 
BUCLUC
00.00 Fosta mea iubire
01.45 Albumul Național
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Поле Чудес
09.00 Loteria Moldovei
09.30 Teleshopping
10.00 Жить здорово
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Дежурный врач 3
19.00 Поле Чудес
20.00 The doctors
21.00 Roata norocului
22.00 Т/с Центральная больница
03.30 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

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

Duminică, 1 martie

TVR Moldova

06.00 Drumul lui Leșe
07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Documentar
13.50 Discover Romania
14.00 Telejurnal Sport

14.30 La un pas de Romania
15.00 Film. Cucerirea Angliei. 
Partea a II-a
16.20 Discover Romania
16.30 A doua emigrare
17.00 Ora regelui
17.50 Discover Romania
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Discover Romania
21.10 Eurovision 2020 Finala 
națională
23.30 Film. Cucerirea Angliei. 
Partea a II-a
00.45 Discover Romania
01.00 Documentar
01.50 Discover Romania
02.00 Conexiuni
03.00 Festivalul Ion Macrea
04.50 Discover Romania
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Universul credinței
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Film: Muzica inimii
17.10 Prietenii incredibile
18.00 Aventura urbană
19.00 Exclusiv în România
19.50 MomentArt
20.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
21.10 Eurovision 2020 Finala 
națională
23.40 Garantat 100%
00.35 Replay
01.30 Prietenii incredibile
02.15 Film: Muzica inimii
03.50 Universul credinței
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fi u sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Vibe By Ioana Voicu
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n fi lme
12.00 Generația Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Brațele Afroditei
14.50 Discover Romania
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Rețeaua de idoli
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cuibul Salamandrelor
22.10 Film: O afacere regală 132’
00.40 Rețeaua de idoli
01.35 Film: Brațele Afroditei
03.10 Film: Cuibul Salamandrelor
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Musafi rul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 Tezaur
12.00 Rapsodia satului
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Eurovision-2020. Finala
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Deschiderea festivalului musi-
cal internațional Mărțișor-2020
21.00 Știrile
21.30 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Festivalul Crizantema de aur
23.30 Poezii
23.45 Purtătorii de cultură

Minimax

06.00 Enchantimals: Povești din 
Everwilde
06.10 Thomas Și Prietenii Săi
06.25 Lassie
06.55 Transformers: Academia 
Salvatorilor

07.35 Curiosul George
08.30 Barbie în basmul modei 
pariziene
09.55 Barbie in Tabără de Muzîca
11.20 Barbie Dreamtopia
11.40 Barbie DreamHouse Adven-
tures
12.10 Curiosul George
13.10 Micul meu ponei - Fetele Equ-
estriei - Vacanța de primăvară
14.00 Comoara lui Pontypandy Pete
14.30 Lego - Prietenele: puterea 
prieteniei
15.30 LEGO Friends - Haideți pe 
scenă!
17.00 Lego - Prietenele: puterea 
prieteniei
18.00 Unde-i Waldo?
19.00 Curiosul George
19.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
20.30 Barbie si cei Trei Muschetari
22.00 Curiosul George
23.00 Maggie și Bianca în lumea 
modei
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
02.00 Wendy
03.00 Masha și ursul
04.00 Eu și 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 Ce se intampla, doctore?
10.45 Arena bucatarilor
11.15 Film Naufragiati in Laguna 
Albastra
13.15 Teleshopping
13.30 Gusturile se discuta
14.30 Teleshopping
14.45 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 Jumanji: Aventura în 
jungla
23.45 Film Calul de lupta
00.30 Stirile Pro TV cu Suada 
Karkouki
01.10 Las Fierbinti
03.10 Film Naufragiati in Laguna 
Albastra
05.10 Romania, te iubesc

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun romanii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Romanii au talent
12.30 Teleshopping
12.45 Arena bucatarilor
13.10 I like IT
13.30 Lecții de viața
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se intampla, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun romanii
16.30 Gospodar fără pereche
18.00 Romania, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed

220.30 Las Fierbinți
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 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
03.45 Inima de tigan
05.00 Acasa la romani

Jurnal TV

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 Paparazzi
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Rețete și Rețele
11.45 Fii Sanatos
12.45 Filme și Staruri
13.15 Colecție Ora de Ras
14.00 Asfalt de Moldova
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Paganell
16.00 Bilet intr-o singură                      
direcție
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 și Staruri
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Итоги
06.25 Internetu graieste
07.40 Х/ф Речной патруль
09.05 Check in
09.30 Х/ф Венеция зовет
11.10 Битва виноделов
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Муз/ф Дети Хуанг Ши
16.20 Punct și de la capăt
17.10 Муз/ф Грейси
19.00 Х/ф Лучшее во мне
21.00 Неделя
21.30 Х/ф Кровью и потом: 
анаболики
00.00 Punct și 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 Vieti la rascruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar invins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieti la rascruce
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 Vieti la rascruce
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
169
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: … MAMA EI DE TRAN-
ZIȚIE!?!
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Opriți timpul
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
172
20.00 Film: Triunghiul iubirii
00.00 Opriți timpul
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Vouă
05.45 Film: Triunghiul                      
iubirii

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 CTC

P R O G R A M E  T V
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Polițiștilor, în uniforme noi

Plăcuta voastră uniformă
Instituie, deja, ca normă
Senzații extraordinare…
Când dați cu bâta pe spinare.

Gheorghe BÂLICI

Maria Cebotari, 
„privighetoarea 
Basarabiei”, 
la 110 ani 
La 10 februarie, Muzeul 
de Istorie a Orașului 
Chișinău, în colaborare 
cu secția de profi l a 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, a organizat 
un eveniment dedicat 
aniversării a 110-a de 
la nașterea ilustrei 
interprete Maria 
Cebotari.

A fost proiectat filmul „Aria”, 
scenariu – Dumitru Olărescu, 
regie – Vlad Druc, consultant – 
Aurelian Dănilă, și vernisată o ex-
poziție de fotografii, prezentată de 
Aurelian Dănilă și Lică Sainciuc, 
cercetători preocupați de câteva 
decenii de valorificarea numelui și 
a operei marii noastre cântărețe. 

Născută la 10 februarie 1910 
în Chișinău, Maria Cebotari a 
decedat la 9 iunie 1949 la Vie-
na. A fost una din cele mai mari 

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Cele 12 tapiserii 
ale lui Rafael 
s-au întors în 
Capela Sixtină

Un bărbat din India a fost 
mușcat de un șarpe veninos. 
Omul și-a mușcat apoi soția 
de încheietura mâinii pentru 
a putea muri împreună, scrie 
mediafax.ro.

Potrivit newsweek.com, Shankar Rai a fost 
mușcat de un șarpe în somn. În dimineața 
următoare, starea lui s-a înrăutățit, iar el i-a 
spus soției că ultima sa dorință este să moară 
împreună.

„Mi-a spus că mă iubește prea mult și că 
vrea să murim împreună, apoi mi-a luat în-
cheietura și m-a mușcat. I-am dat voie”, a 
declarat femeia.

Medicii au putut salva viața femeii pentru că ve-
ninul fusese inoculat de scurt timp, iar tratamentul 

i-a fost administrat în timp util.
Potrivit statisticilor OMS, între 70% și 80% dintre 

persoanele mușcate de șerpi în India mor înainte 
de a ajunge pe mâinile medicilor.

Toate cele 12 
tapiserii create de 
maestrul renascentist 
italian Rafael, 
contemporan și rival 
al lui Michelangelo, 
au revenit după cinci 
secole în Capela 
Sixtină de la Vatican, 
informează Reuters.

Pentru prima dată după o ju-
mătate de mileniu, toate cele 12 
tapiserii realizate de Rafael au fost 
expuse pe pereții Capelei Sixtine 
în unul dintre evenimentele or-
ganizate pe plan mondial în 2020 
pentru a comemora împlinirea 
a cinci secole de la moartea ar-
tistului. 

Tapiseriile, care au fost țesute 
la Bruxelles în renumitul atelier 
condus de Pieter van Aelst pe baza 
schițelor create de Rafael, descriu 
scene din Faptele Apostolilor, pre-
cum Uciderea cu pietre a Sfântului 
Ștefan și Sfântul Pavel predicând 
în Atena.

Timp de o săptămână, aceste 

opere de artă vor rămâne în Cape-
la Sixtină, unde s-au mai aflat în 
intervalul cuprins între momentul 
în care Michelangelo a terminat să 
picteze tavanul în 1512 și momen-
tul în care același artist a început 
să picteze uriașa frescă „Judecata 
de Apoi” pe zidul din spatele al-
tarului principal, în 1536.

Toate cele 12 tapiserii, realizate 
din mătase, lână și fire din aur și 
argint, au fost restaurate minuțios 
de conservatorii Muzeelor Vatica-
nului în ultimii zece ani.
Șapte dintre tapiserii, coman-

date de papa Leon al X-lea, au fost 
expuse în Capela Sixtină pe 26 
decembrie 1519, de Sfântul Ștefan. 
Rafael se afla probabil acolo și a 
putut să le vadă, însă tânărul artist 
italian a murit după patru luni, 
la vârsta de 37 de ani. Celelalte 
cinci lucrări au fost finalizate după 
moartea sa.

„Ultima înregistrare cu toate 
cele 12 lucrări expuse în Capela 
Sixtină datează de la sfârșitul ani-
lor 1500”, a declarat Alessandra 
Rodolfo, curatoarea expoziției.

Agerpres

Un bărbat mușcat de un șarpe 
veninos și-a mușcat soția 

soprane ale lumii în anii ‚30-’40 
ai secolului trecut. A studiat la 
Școala Normală de fete „Florica 
Niță” și la Capela Metropolitană 
din Chișinău condusă de Mihail 
Berezovschi, după care a urmat 
Conservatorul „Unirea” din Chiși-
nău (1924-1929), cu Maria Zlatov. 

În 1929, a plecat la Berlin, unde a 
luat lecții de canto. A debutat în 1931 
la Opera din Dresda în rolul lui Mimi 
din opera „Boema” de Giacomo Pu-
ccini. Aici a rămas ca solistă până 
în 1943. În perioada 1935-1943, a 
dat reprezentații și pe scena Operei 
de Stat din Berlin. Ulterior, a fost 
angajată ca solistă permanentă a 
Operei de Stat din Viena, unde a 
rămas până la moarte. 

Foarte apreciate au fost re-
prezentațiile sale în operele lui 
Mozart și Richard Strauss (care 
a scris pentru ea opera „Salome-
ea”). A luat parte și la festivaluri-
le muzicale din Salzburg invitată 
de Bruno Walter și Herbert von 
Karajan. A avut mare succes în 
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rolul contesei din opera „Nunta 
lui Figaro” de Mozart. Maria Ce-
botari a cântat sub bagheta unor 
mari dirijori ca Fritz Bush, Arturo 
Toscanini, Clemens Krauss, Karl 
Böhm, Wilhelm Furtwängler. 

La numai 24 de ani, Mariei 
Cebotari i-a fost conferit cel mai 
înalt titlu onorific (în domeniul 
muzicii de operă) existent în Ger-
mania și Austria din acel timp: 
Kammersängerin. 

A jucat în opt filme, turnate 
în Germania și Austria, alături 
de vedete ale cinematografiei de 
atunci, inclusiv alături de soțul 
ei, Gustav Diessl. 

Ca interpretă a lucrărilor lui 
Mozart și Strauss, nu a fost egalată 
până în zilele noastre. 


