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Vladimir Untilă este unul dintre luptătorii care în primăvara
anului 1992 a sărit cu arma în mână în apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova. Avea 28 de ani pe atunci și
n-a pus nici o clipă la îndoială faptul că trebuie să plece la război, iar războiul, după cum afirmă el, nu este o joacă de copii.
Și-a lăsat soția și fetița de numai cinci anișori acasă și a plecat
în seara de 6 martie să se înroleze într-un grup special de cercetare și de contracarare a diversiunilor, el având deprinderile
necesare încă din armata pe care o făcuse „la ruși”.

Amintiri din
ultimul război

A-POLITICE

„Speranța
de
viață”
Mircea V. CIOBANU
Mi se pare ciudat că termenul
„speranţa de viaţă” se calculează
în ani, în vârsta-limită. A-ţi trăi
viaţă ca pe o corvoadă (unii o iau
mai grav: ca pe o misiune!), fie şi
ajungând la o vârstă înaintată, la
limita recordurilor – să însemne
asta „speranţă de viaţă” mare?
Pentru unii speranţa de viaţă e
şansa de a trăi (uneori: şansa de a
supravieţui). Încă şi mai bine dacă
asta ar însemna: rostul, bucuria
vieţii. Iată deci termenul [mai] potrivit: speranţa de viaţă = bucuria
de a trăi.
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După apariția pe un site de la Chișinău a
articolului „Bursele românești pentru Moldova:
„prieten” în piele de oaie?” (publicat la 12
februarie 2020 pe noi.md – n.r.), GAZETA de
Chișinău a cerut opinia pe marginea acestui
text mai multor absolvenți ai unor instituții de
învățământ din România, rugându-i să răspundă
la două întrebări: De ce ați ales să vă faceți
studiile în România? Ce v-au dat studiile făcute
în România?

Studii în
Țara mea (1)
Primul comentariu este al muzicologului
și scriitorului Oleg Garaz, stabilit la ClujNapoca, România.
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Sănătate

Cel mai important
mesaj este
cel de non-panică
Opinia lui Oleg Lozan, director al Școlii de Management în
Sănătate Publică, fost medic-șef sanitar de stat în perioada
gripei pandemice din 2008-2009
Pericolul acestui nou tip de coronavirus vine din două părți – oamenii încă nu știu cum să se comporte cu el și, da, avem o trăsătură
mai specifică. Dacă în restul infecțiilor respiratorii persoana devenea
contagioasă, adică putea transmite virusul după ce manifesta semnele
clinice, atunci în acest caz – nu se întâmplă la fel.
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Rezultatele expertizei: Concentrație
de plumb mai mare și miros de
substanțe chimice peste normă

M

chimice este cauzat anume de solvenți. Intensitatea mirosului de
substanțe chimice este măsurată
pe o scală de la 0 la 5 unități.

inisterul
Educației,
Culturii și
Cercetării
a dispus retragerea
manualelor de „Științe”,
clasa a II-a, și de „Educație
pentru societate”, clasele
a X-a – a XI-a, după ce
specialiștii de la Agenția
Națională pentru Sănătate
Publică (ANSP) au depistat
o concentrație de plumb de
aproape două ori mai mare
decât norma admisibilă
și un miros de substanțe
chimice mai puternic decât
cel admis.

Cadrele lui
Mardari

nente – hârtia, vopselele și solvenții folosiți la etapa de editare
a cărților.
Șeful Secției expertiză sanitară
susține că, în hârtie, nu trebuie
să existe sau sunt admise într-o
anumită limită metalele: plumb,
cadmiu, zinc și arsen, care însă
nu emană miros. Cerneala și vop-

selele, la fel, pot conține într-o
cantitate foarte mică plumb, zinc
și crom.
În componența vopselelor intră și solvenții organici, substanțe
chimice lichide care se evaporă rapid, cum ar fi: metanol, acetat de
vinil, aldehidă acetică și benzen.
Mirosul pronunțat de substanțe

În cazul manualului de „Științe”, clasa a II-a, au fost depistate urme de plumb în hârtie (0,02
mg/kg), mai puțin decât este admis – 0,03 mg/kg. În schimb,
mirosul de substanțe chimice a
fost evaluat la nivelul 3, ceea ce
contravine normelor. Alte metale
toxice nu au fost depistate.
În schimb, în cazul manualului
de „Educație pentru societate”,
concentrația de plumb depistată
în hârtie depășește de aproape
două ori norma – 0,054 mg/kg. Și
în acest caz, mirosul de substanțe
chimice a fost evaluat la nivelul 3.
„Fiecare tipografie trebuie să
respecte anumite cerințe, inclusiv
termenul de aerisire a cărților înainte ca acestea să fie împachetate
și distribuite. Cel mai probabil,
în cazul dat, cărțile au fost împachetate înainte de termen, iată

„Proiectul privind avizarea
sanitară nu a fost susținut”
Ștefan Constantinovici ne-a
comunicat că, în prezent, editurile nu sunt supuse autorizărilor
sanitare, din motiv că nu există un
Regulament în acest sens. Editurile se conduc doar de standardele
de producere a cărților:
„Am propus un proiect privind
avizarea sanitară a tuturor editurilor și tipografiilor, care însă nu
a fost susținut. Astfel, nu putem
obliga editurile să respecte anumite cerințe față de caractere, hârtie,
vopsele și solvenți”.
Rezultatele analizelor au fost
expediate și Centrului Național
Anticorupție, care va investiga
acest caz. În absența manualelor,
profesorii vor preda disciplinele în
baza ghidurilor cadrelor didactice.
Sursa: suntparinte.md

Pensiile vor fi indexate de două ori pe an
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, după mai multe dezbateri,
modificarea prevederilor legale privind
indexarea bianuală a pensiilor.
Guvernul accentuează că de indexare
vor beneficia toți pensionarii, în timp ce
opoziția face referire la faptul că, în urma
modificării formulei de calcul, indexarea
va fi mai mică decât în conformitate cu
prevederile actuale.
Proiectul propune amendamente la o
modificare adoptată în luna decembrie
anul trecut, potrivit căreia din acest an
indexarea pensiilor se va face de două ori
pe an. Legea din decembrie anul trecut
prevedea că de a doua indexare, cea din
luna octombrie, vor beneficia cei cu o
pensie mai mică decât minimul de existență care în prezent este de aproximativ
1726 de lei. Noua inițiativă prevede indexarea bianuală a tuturor pensiilor, a
precizat ministra Sănătății și Protecției
Sociale, Viorica Dumbrăveanu.
Inițiativa a fost însă criticată de opo-

Foto: Andrei Mardari

Suntparinte.md a mers la sediul ANSP, unde a văzut rezultatele expertizei și a discutat cu
Ștefan Constantinovici, șeful Secției expertiză sanitară. Acesta a
spus că expertiza a fost realizată
pe baza a două exemplare de carte,
la solicitarea Cancelariei de Stat,
după ce lotul fusese deja distribuit
în instituțiile de învățământ din
republică.
Expertiza a inclus trei compo-

Ambele mostre de carte
nu corespund normelor

de ce mirosul s-a păstrat. Noi am
văzut aceste exemplare de carte
după o săptămână de la efectuarea expertizei și mirosul nu mai
persista. Copiilor însă le-au fost
oferite imediat”.

ziție, care a menționat că inițiativa vine
și cu modificarea formulei de calcul la indexarea pensiei. În prezent, pensiile sunt
indexate în funcție de creșterea prețurilor

în ultimii trei ani. Guvernul propune ca
indexarea să fie calculată în funcție de
evoluția inflației în ultima jumătate de
an. În aceste condiții, indexarea va fi mai
mică și vor fi afectați anume cei cu pensii mai mici, a menționat președintele
fracțiunii PAS, Igor Grosu.
În același timp, deputatul grupului
„Pro Moldova”, Andrian Candu, a propus
un nou model de indexare a pensiilor.
Proiectul mai prevede și stabilirea
prin lege a indemnizațiilor alocate pentru
pensionari la sărbători în ultimii doi ani,
dar nu este prevăzută periodicitatea și
suma acestor indemnizații, urmând să fie
acordate în funcție de resursele financiare
disponibile în buget. O altă modificare
ține de o prevedere legală adoptată la
sfârșitul anului trecut, potrivit căreia
soții pot beneficia de pensia soțului sau
soției decedate.
Potrivit proiectului votat în prima lectură, de acest drept vor beneficia doar cei
care au o pensie mai mică de 2600 de lei.
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Maltratați de nepot
U
Incidentul a avut loc pe 17 februarie curent, după ce nepotul
și-a vizitat rudele, au stat la masă
și au băut vin, scrie nordnews.
md. Nepotul le-ar fi cerut bani
rudelor, iar acestea au refuzat să-i
dea. Soții au fost înjunghiați de
mai multe ori. Femeii i s-au tăiat
urechile pentru a-i lua cerceii de
aur. De-abia după miezul nopții,
femeia a reușit să ajungă la vecini,
cărora le-a cerut ajutorul. Aceștia
au apelat la serviciul de urgență
și poliție.
O locuitoare din Dușmani, Glodeni, a sunat la redacția GAZETEI
de Chișinău și ne-a spus că, după
acest caz, toți locuitorii din sat
sunt speriați și au frică să stea
în casele lor. Din toți cei 1892 de
locuitori de pe lista primăriei, în

sat au rămas mai mult bătrânii.
„A fost comisă o crimă și lumea
se teme că făptașul va scăpa basma
curată, deoarece mama acestuia
lucrează peste hotare și dă bani
pentru a astupa crimele fiului ei.
E vorba despre un băiat care se
droghează. El și-a schingiuit rudele. De fapt, ceea ce a scris presa nu este tot. E mult mai grav.
El și-a bătut joc de femeie, adică
a violat-o, până și-a pierdut cunoștința, iar bărbatului i-a tăiat
fesele. El se află în stare gravă la
Institutul de Medicină Urgentă”,
ne-a mărturisit sursa.
Potrivit acesteia, mama tânărului i-ar fi propus femeii bătute
ajutor și i-ar fi promis că o va îngriji, doar să-și retragă plângerea
de la poliție și să tacă.

Eveniment de
comemorare la
Uniunea Scriitorilor
din Moldova
Regretatul prozator şi publicist
Haralambie Moraru ar fi împlinit
pe data de 23 februarie 70 de ani.
Cu această ocazie, Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Muzeul
Național al Literaturii Române
„Mihail Kogălniceanu” au organizat miercuri, 26 februarie, în
Sala cu cămin, un eveniment de
comemorare „Haralambie Moraru
– 70 de ani de la naștere”.
În discursul său Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, a menționat că
Haralambie Moraru a excelat în genul scurt, dar şi în roman. A fost
un publicist redutabil, un om cu verticalitate, „de părerea căruia au
ţinut cont şi oameni politici, şi partide politice”.
Ioan Mânăscurtă şi-a amintit de harul de povestitor al lui Haralambie, de umorul lui ieșit din comun, spunând că „a făcut parte dintr-o
pleiadă de oameni nemaipomeniți pe care astăzi îi pomenim”.
Vladimir Beșleagă a relevat curajul lui Haralambie Moraru, faptul că a îmbinat activitatea de scriitor cu cea socială, fiind unul din
organizatorii adunării din mai 1987 de la Uniunea Scriitorilor, care
a intrat în istorie.
Amintim că Haralambie Moraru a lucrat redactor la ziarele „Tinerimea Moldovei”, „Literatura şi Arta”, „Curierul”. A fost redactor-şef
la „Chișinău, gazetă de seară” şi redactor-şef adjunct la „Literatura şi
arta”. A activat în cadrul serviciului de presă al Primăriei Chișinău.
Este autorul romanelor „Nimeni nu rămâne singur” (1980), „Grâu
nou” (1983), Pragul dinspre zi” (1987), „Ploi mari în secolul XX”
(1989), „Viața mai târziu” (2004), „Scările” (2012) şi al unui volum
de publicistică, „Lecția Iurie Colesnic”.
I-au fost conferite Premiul „Boris Glavan” al Tineretului din Moldova (1983), Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (2004), titlul
onorific de Maestru al Literaturii (2010), fiind decorat şi cu ordinul
„Gloria Muncii”.
A decedat la 7 noiembrie 2016 şi a fost înmormântat lângă părinții
săi la Suhat, Cantemir.
G. B.

Foto simbol

n cuplu din Dondușeni, Glodeni, a fost
maltratat cu cruzime de către un nepot
(26 de ani). C.L. le-a aplicat mai multe
răni cu cuțitul de bucătărie femeii și
bărbatului. În prezent, femeia, V.A. (n. 1963),
se află la Spitalul Raional Glodeni, iar bărbatul,
Liviu Pauca (1966), a decedat în noaptea de 26
februarie la Institutul de Medicină Urgentă din
Chișinău. Suspectul este în arest în Izolatorul de
la Bălți. I-a fost intentat dosar penal. Acesta nu
este la prima abatere de la lege.

„Cuplul nu are copii și nimeni
nu va face nimic pentru dreptatea
lor. Poliția a depistat droguri la
domiciliul suspectului. Băiatul
mai are antecedente, dar a scăpat
de răspundere”, ne-a mai informat
locuitorul s. Dușmani.
Potrivit sursei noastre, toamna trecută, C.L. și-a snopit în
bătaie buneii, părinții Olgăi,
mama făptașului. Bunica acestuia suferă de cancer. „El a stricat
toate ferestrele și ușile din casă.

Maică-sa muncește în Italia și
plătește mereu pentru faptele
urâte ale fiului”.
Sursa ne-a mai declarat că
bărbatul maltratat, Liviu Pauca
(13.08.1966), este originar din România. Acesta venise de la lucru
din Cehia. „Este un om cuminte.
Vineri, 21.02.20, l-au transferat
de la Spitalul Raional Glodeni la
Institutul de Medicină Urgentă
din Chișinău pentru o operație
la cap.”

GAZETA de Chișinău i-a telefonat polițistului de sector de
la Dușmani, Glodeni, Andrei Negru. Acesta n-a vrut să vorbească
cu presa și ne-a direcționat cu
voce poruncitoare la serviciul de
presă al IP din Glodeni, închizând telefonul. La Inspectoratul
de Poliție Glodeni toți ne-au direcționat la șef, Sergiu Vasilos.
Acesta n-a răspuns nici la telefonul mobil și nici la telefonul
fix din birou.
Am reușit să discutăm cu primarul localității, Petru Rusu.
Acesta ne-a informat că soțul femeii, Liviu Pauca, a decedat pe 26
februarie la Institutul de Medicină
Urgentă din Chișinău. Primarul
ne-a mai informat că suspectul
s-a aflat câteva zile în Izolatorul
de la Râșcani, dar acum se află în
Izolatorul de la Bălți.
Un medic de la Institutul de
Medicină Urgentă ne-a confirmat
decesul bărbatului. Acesta a decedat din cauza unui traumatism
cerebral.
Petru Rusu ne-a mai informat
că zilele acestea tatăl suspectului
s-a întors de la muncă din Belgia.
În legătură cu acest caz a fost
pornită o cauză penală.
Victoria POPA

Criză de pastile
pentru tratamentul
hipertensiunii arteriale
Un chișinăuean ne-a anunțat
că de pe rafturile farmaciilor a
dispărut un tip de pastile unice
destinate persoanelor cu probleme cardiovasculare. Este vorba
despre „Nebilet”, un medicament
pentru sistemul cardiovascular
ce aparține grupului de medicamente beta-blocante selective.
Acestea se iau pentru prevenirea
creșterii frecvenței bătăilor inimii
și controlarea forței de pompare
a inimii, totodată dilată vasele
sangvine și contribuie la scăderea tensiunii arteriale. Este recomandat de medici pentru tratarea
hipertensiunii arteriale.
GAZETA de Chișinău a mers
în patru farmacii din patru rețele
diferite din Chișinău și doar în una
mai erau câteva cutii cu pastile
„Nebilet”. Vânzătoarele de la farmacii ne-au spus că acestea nu se
mai găsesc la depozit și așteaptă
să fie importată o nouă partidă.
În unele farmacii acest preparat
nu este în vânzare deja de două
săptămâni.
La linia verde din cadrul
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale AMDM
(022884260) ni s-a spus că, oficial, de două luni a expirat înregistrarea în Republica Moldova
pentru aceste pastile, iar dacă
și mai sunt pe undeva, doar din
stocurile rămase prin farmacii.
„Dacă doriți mai multe detalii,
telefonați la centrul de informa-

re al farmaciilor (022780780),
ei țin evidența pe tot teritoriul
Republicii Moldova”, a recomandat reprezentantul AMDM, care
nu a vrut să se prezinte.
„Toți importatorii și farmaciile
din Republica Moldova sunt private, importul se autorizează în baza
înregistrării de către producător.
AMDM este autoritatea regula-

tul de la linia verde AMDM), însă
acest serviciu este defect.
La farmacia Felicia, în Chișinău
există doar 28 de cutii.
Specialiștii recomandă persoanelor care iau acest medicament
să se adrese la medicii de familie
pentru a corija tratamentul sau de
a schimba medicamentul. Analog
Nebiletului, adică substanță activă

toare, noi punem la dispoziție
toate documentele, autorizațiile
de import la solicitarea lor și noi
nu reținem nimic. Totul depinde
de relația producător și importator”, a precizat reprezentantul
AMDM.
Pentru a afla unde poate fi găsit
acest medicament am contactat
centrul de informare al farmaciilor (recomandat de reprezentan-

„nebivol” la noi pe piață nu există.
Cu ceva timp în urmă era un analog, dar a dispărut din farmacii.
Reamintim că persoanele care
suferă de hipertensiune arterială
sunt în grupul de risc de a face
accident vascular cerebral, atac
de cord sau insuficiență renală,
dacă aceasta nu este tratată în
mod corespunzător.
Sergiu BEJENARI
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În ajunul aniversării a 28-a din ziua declanșării Războiului de pe Nistru, Vladimir Untilă, unul dintre combatanții
care făceau parte din trupele speciale, rememorează acele evenimente și locuri

Amintiri
din
ultimul
război

V

ladimir Untilă este unul dintre
mulții luptători care în primăvara
anului 1992 a sărit cu arma în
mână în apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova.
Avea 28 de ani pe atunci și n-a pus
nici o clipă la îndoială faptul că trebuie să plece la
război, iar războiul, după cum afirmă el, nu este
o joacă de copii. Și-a lăsat soția și fetița de numai
cinci anișori acasă și a plecat în seara de 6 martie
să se înroleze într-un grup special de cercetare
și de contracarare a diversiunilor, el având
deprinderile necesare încă din armata pe care o
făcuse „la ruși”.

Gheorghe BÂLICI
„În prima seară, ne-au dus
la Puhăceni, unde am stat în tabără vreo două zile. Chiar în a
doua noapte am aruncat în aer
stația de radio „Maiak” care nu
mai contenea să spună minciuni
și să dezinformeze populația de
pe ambele maluri ale Nistrului.
Grupul nostru, „Dacii”, era constituit din vreo 20 de bărbați, toți
unul ca unul, și chiar din această
primă misiune am înțeles că am
pe cine mă bizui și că le vom da
multă bătaie de cap celor care
își doreau să ne îngenuncheze și
să-și bată joc de tot ce avem noi
mai sfânt”, ne spune combatantul,
după care ne dă o informație și
despre alte grupuri de luptători
care mai erau prin împrejurimi:
„Lăutarii”, „Pantera”, „Negrii”,
„Vector”, „Scorpionii” și altele.
„Dacii”, 20 de bărbați, toți
unul ca unul
Din cele relatate de Vladimir,
bine informat de altfel, pe toate
platourile de luptă cu gardiștii și
mercenarii veniți și din cele mai
îndepărtate colțuri ale Rusiei,
erau cam vreo 400 de luptători,
împreună cu „burunducii”, tineri
din localitățile unde se desfășurau luptele. Aceștia din urmă erau

buni luptători și foarte bune călăuze și, pe parcurs, împreună cu
militarii bine antrenați, apăreau
unde nici nu se așteptau dușmanii,
iar faptul că îi luau prin surprindere le asigura succesul operațiunii.
Se întâmpla ca acești tineri eroi
să pună la cale și vreo „năzbâtie”
de-a lor, despre care auzeau trupele regulate mai pe urmă și se
informau doar. Și când te gândești că unii dintre ei aveau doar
câte 15-16 ani și plecau la luptă,
pentru că vedeau ce se întâmplă
cu adevărat…
„Ca lunetist, făceam parte dintr-un grup mai mic, de 5-6 oameni, și mergeam uneori, în toiul
nopții, și până în spatele frontului
dușman. Poliția stătea în tranșee,
iar grupurile „operative” nu stăteau pe loc. Băgam frica în gardiștii și cazacii care nu se așteptau să
fie atacați când mai moțăiau și ei
sau când le era somnul mai dulce.
Și aceștia aveau grupuri speciale
cu care se întâmpla să ne întâlnim, dar, pentru că aveau aceeași
școală de antrenament sovietic,
ca și noi, de altfel, le cunoșteam
tactica și ieșeam ușor din situație.
Apropo, din cei cam vreo 400 de
luptători, despre care vă ziceam
că bântuiau pozițiile dușmanului,
au murit în lupte doar 11. Ne-am
păzit unii pe alții și am făcut tot
posibilul să rămânem în viață,
iar când ne întâlnim și acum, la
2 martie, bunăoară, nu ne este
rușine să ne privim în ochi...”,
zice Vladimir.
„Ne-am păzit unii pe alții ca
să rămânem în viață”
Îl întreb pe Vladimir dacă i s-a
întâmplat vreodată să rămână fără
muniție, el și camarazii săi de

arme, și acesta îmi povestește un
caz ieșit din comun, o întâmplare
care o să vă convingă că merita și
o distincție aparte, poate chiar un
ordin, încă în timpul războiului la
care a participat:
„Grupul lui Ion Leașcenco nimerise în încercuire la Chițcani și
nu mai știam de ei nimic. Nu știam
nici dacă sunt în viață și am încercat ultima soluție care ne-a venit
în minte. Am încărcat în mașinuța
părintelui din Chircăiești, pe sub
banchete, o ladă de grenade și, cât
a fost posibil, cartușe, pentru că
prima noastră bănuială era că li
s-a terminat muniția și că stau
dosiți pe undeva prin grădinile
oamenilor. Am urcat împreună
cu fața bisericească, el – la volan,
eu – alături, și ne-am pornit, cu
voia Domnului, spre camarazii
noștri pe care ne doream să-i mai
găsim în viață.
N-a trecut mult timp până să
apară în fața noastră, la o depărtare de vreun kilometru, punctul
de control al gardiștilor. Părintele,
speriat, mi-a spus că ar fi mai bine
să ne întoarcem rapid, că are doi
copii mici acasă și nevastă tânără. Las’ , părinte, i-am zis, că am
lăsat și eu o fetiță mică acasă și
nici nevastă-mea nu-i bătrână. Pe
lângă barba care îmi crescuse între
timp, mi-am pus tichia părintelui
pe cap și mi-am pregătit o grenadă, pentru orice eventualitate,
cum s-ar spune.
Alt armament nu aveam, pentru că așa ne gândisem noi: suntem doi preoți care ne ducem la
mănăstirea Chițcani. Am avut
noroc că gardiștii ne-au crezut.
Am ajuns cu bine la Chițcani,
unde, după niște semnale știute
din timp, i-am scos de prin ascunzișuri pe ortacii noștri cărora

„Numai
să nu se
umble la
adevărul
istoric”
„Niciunul din
cei cinci ofițeri
care au pus mâna
pe Smirnov în
Ucraina și l-au
adus la Chișinău
nu a rămas în
viață. Unul
dintre ei, Valeriu
Slobozenco, a fost
împușcat după
încetarea focului
din ambele părți,
după încheierea
armistițiului.

le-am lăsat „comoara” adusă. La
întoarcere, gardiștii nu ne-au mai
verificat, iar, peste puțin timp,
într-o luptă inegală, bineînțeles,
au ieșit din încercuire toți cei din
grupul lui Leașcenco. N-a murit
niciunul și asta ne-a bucurat cel
mai mult.”
Cum a devenit „părinte”
După mai multe operațiuni pe
platoul Chițcani, detașamentul
„Dacii” din care făcea parte „părintele”, căci așa l-au numit camarazii pe Vladimir după aceea și așa

îl numesc până în prezent, a trecut
pe platoul Cocieri. „Părintele” își
amintește cu lux de amănunte întâmplări și adevărate tragedii care
s-au petrecut sub ochii săi sau pe
care le știe din auzite, pentru că la
război se aude repede totul… Îmi
spune că cel mai mic „burunduc”
avea doar 14 ani și că mama și tata
nu l-au putut opri să nu plece la
luptă! Unul dintre „burunduci”,
auzind că gardiștii stau la el în
casă și îi schingiuiesc părinții, a
vrut să se strecoare, ca să-i salveze, dar a fost împușcat în ochii
lor, pentru că era așteptat și i se
întinsese o cursă… Îmi mai spune
că în noaptea Sfintelor Paști, din
informațiile pe care le dețineau,
gardiștii aveau de gând să pregătească „duminici roșii”, adevărate
băi de sânge în câteva biserici moldovenești. Intervenția „dacilor” și
a „vectorilor”, a zădărnicit planul
diabolic al celor care puseseră la
cale această odioasă crimă.
Despre unele din ambuscadele
în care mai nimereau luptătorii
noștri zice că au fost adevărate
trădări, mai ales atunci când acțiunile erau coordonate cu „Centrul”. Își amintește de grupul lui
Filip Lupașcu, încercuit și distrus
în întregime de gardiști, după ce
aceștia din urmă au primit informația cuvenită. Îmi vorbește
despre faptul că în incursiunile lor
pe teritoriul controlat de gardiști
au luat de vreo câteva ori „limbi”,
ofițeri pe care îi predau autorităților noastre și care, după aceea,
puteau fi văzuți liberi, la o bere,
în Chișinău…
„Numai să nu se umble la
adevărul istoric”
„Niciunul din cei cinci ofițeri
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care au pus mâna pe Smirnov în
Ucraina și l-au adus la Chișinău
nu a rămas în viață. Unul dintre
ei, Valeriu Slobozenco, a fost
împușcat după încetarea focului
din ambele părți, după încheierea
armistițiului. Printre noi, combatanții, se vorbea că nu-i treabă
curată și că și comandantul Anton Gămurari, la Tighina, nu ar fi
fost rănit din direcția gardiștilor.
Să dea Domnul să fie doar niște bănuieli ale noastre, dar dacă
nu-i așa?”, se întreabă cu tristețe
„părintele”.
După 28 de ani de la acest război, în care, după părerea sa, am
luptat cu armata rusească, „părintele” își amintește cu duioșie de
țărăncile noastre care îi serveau
pe combatanți cu pâine de casă
și bucate calde aduse în tranșee,
de oamenii care se mobilizaseră,
dar nu uită să spună un cuvânt
„de bine” și despre guvernanții
de atunci și până mai încoace care
se fac a uita de grijile și nevoile
celor care și-au pus viața în pericol
și și-au distrus sănătatea. Are o
pensie de invaliditate de o mie de
lei, se descurcă cum poate, dar
nu-și pierde optimismul.
„Guvernul care a uitat de noi,
cei din trupele speciale, timp de
24 de ani, pentru că SIS-ul a transmis dosarele noastre la Centrul
Militar, iar ele de acolo au dispărut, ne-a repus până la urmă în
drepturi. Am format o asociație
obștească a noastră și ni le apărăm. În memoria celor căzuți s-a
înălțat un monument în curtea
internă a SIS-ului republican. Nu
primim nici un fel de indemnizații, nu avem adausuri la pensii, dar
sperăm că situația se va schimba.
Totul se poate schimba, numai
să nu se umble la adevărul istoric. Ministrul de externe Cepoi,
pentru declarațiile aberante pe
care le-a făcut, spunând că Rusia
a fost și este o forță de pacificatori „la Nistru, la mărgioară”, ar fi
trebuit demult să-și dea demisia.
Nici Dodon nu e mai breaz și să
nu vă mirați dacă combatanții o
să-i fluiere la 2 martie”, susține
Vladimir Untilă.
Ajutoarele nu ajung la cei
mai chinuiți
„Altceva e că nu suntem prea
uniți. Avem peste 20 de asociații
obștești ale veteranilor războiului din 1992 și toate trag la turta
lor. Ajutoarele care li se acordă nu
ajung la cei mai chinuiți, adică la
invalizi, în primul rând. Probabil
că și puterea a fost și este interesată să ne mențină dispersați,
altfel am deveni o forță serioasă
de care ar trebui să se țină cont”,
adaugă „părintele”.
Soția „părintelui” e născută
în Siberia din părinți deportați,
vorbește însă o română perfectă
și este sprijinul de nădejde al lui
Vladimir. În căsuța lor de la Buiucani domnește pacea și liniștea de
care au nevoie două suflete care se
înțeleg de minune și datorită suferințelor prin care au trecut. Cum
să nu te bucuri că există asemenea
oameni și cum să nu le dorești să
se bucure de viață cât mai mult
timp, căci, orice s-ar spune, viața
e frumoasă cu toate greutățile ei?
Ne-am despărțit și ne-am
promis unul altuia să ne vedem
duminică, 2 martie, la monumentul „Maica îndurerată”, pentru a
cinsti memoria celor care, cu 28
de ani în urmă, tineri fiind, au
plecat într-o lume mai dreaptă.
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„Nimic bun
nu se prevede în
viitorul apropiat”

L

a Telenești, oamenii se cunosc între
ei. Atunci când văd un străin și
dacă le mai dă câte un ziar, aceștia
involuntar îl asociază cu vreun partid
politic. „Numai în campanii electorale
suntem vizitați de străini”, spun
locuitorii târgului.
„Le-am luat ciorapi, ștrampi, la
cei mici, că au 3-4 ani. Acuși au
matineu”, îmi spune ea. Nu se
duce și fără ceva dulciuri acasă,
că asta cer micuții.
Trei copii minori și un
salariu de cinci mii de lei

Victoria POPA
Duminică trecută, aproape de
amiază, mă aflu la Telenești, în
centrul localității. Pe alee, lângă
piață, lumea forfotește. Le dau la
trecători câte o GAZETĂ de Chișinău. Unii, bucuroși, iau câte un
ziar și mă tot întreabă de la ce
partid sunt. Le explic că ziarul
nu aparține niciunui partid și
niciunui lider politic, adăugând
în glumă că nici GAZETA și nici
haina mea nu sunt de culoare albastră sau roșie.
Cei care înțeleg gluma și mai
știu și culorile formațiunilor politice de la noi, râd și ei, alții iau
GAZETA și îmi spun sincer că nu
vor să mă supere, doar că numai
în campanii electorale sunt vizitați
cu ziare și pliante.
După ce le propun ziarul, îi
îndemn să facă și câte un abonament, pentru a se informa.
Aproximativ a patra parte din cei
întâlniți promit că se vor abona
pentru că le place să primească
ziare în poartă.
„Toți sunt slobozi,
chiar prea slobozi”
O femeie repezită îmi spune
că ei nu-i trebuie nicio gazetă,
că se informează de pe facebook.
„Acolo-i tot ce vreau să știu”, îmi
spune ea din mers.
Alături de ea un bătrân de vârsta a treia îmi spune că el va citi cu
plăcere GAZETA. Moșul zice că pe
timpuri lumea citea, deoarece era
pusă să se aboneze la vreun ziar,
acum „toți sunt slobozi, chiar prea
slobozi”, accentuează moșul, dând
din mână. „S-a schimbat lumea,
fată”, spune și își vede de calea sa.
Observ că ochii mai multor
femei mă caută. Cu sfială, câteva
din ele întreabă dacă pot lua și
ele câte un ziar din clitul pe care-l
țin în mână.
„Mai citim și noi ca să aflăm pe
ce lume suntem, că știm numai
a lucra”, zice una din ele. E de
la Verejeni, Telenești. A venit la
piață ca să le cumpere celor trei
copii ai săi câte ceva de îmbrăcat.

Fără ca s-o întreb, femeia spune că doar ea lucrează, soțul este
invalid. El e pe lângă gospodărie,
dar „eu am luat locul de bărbat în
casă”. Lucrează la Fabrica de cablaje din Orhei a companiei Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN).
Îmi spune fără ca s-o întreb că
ridică un salariu net de 5 mii de
lei. „Nu-mi ajunge de nimic. Trăim
de la o lună la alta. Bine că măcar
ne hrănesc la amiază”, îmi spune
aceasta. De la Verejeni lucrează
mai mulți acolo. Vin diminețile
cu microbuzele și iau oamenii la
lucru la Orhei.
La intrarea în piață observ
câteva lucrări din lemn, două
mori de vânt și o căsuță așezată
pe o buturugă, obiecte decorative
meșterite pentru a înfrumuseța
curțile oamenilor. Lucrările atrag
privirile trecătorilor. Se vede că-s
făcute manual și cu multă migală.
Se apropie Vasile Iurcu (68 de ani)
din Telenești și mă întreabă ce mă
interesează.
Pentru hobby trebuie
voință și răbdare
Pe Vasile Iurcu îl găsești la
piață în fiecare zi de miercuri,
vineri și duminică – zile de piață
în târgul Telenești. Bărbatul mărturisește că a început a meșteri
diferite obiecte din lemn și turnate
din ciment – ghivece în formă de
flori, lebede, mai bine de un an de
zile. A trecut peste trei operații
complicate pe cord, mai are și diabet zaharat. Își injectează zilnic
insulină. Are și grad de invaliditate, dar nici asta nu-l oprește să
meșterească ceva pentru a scăpa
de singurătate. Copiii s-au dus
de-acasă, iar soția sa, chiar dacă
e la pensie, lucrează.
„Am tot timpul din lume. După
operații, mi-am revenit și m-am
apucat de scos butoaiele din beci.
Le-am spălat și am meșterit din
ele lustre și iurte pentru cele două
nepoate. Nu beau vin deloc. Eu și
înainte nu beam alcool. Am lucrat
toată viața șofer. Duc un mod sănătos de viață”, îmi spune el.
Vasile Iurcu mărturisește că
lucrează la o moară vreo două
săptămâni. Lemnul e de salcâm

uscat bine, dar mai și cumpără
materie primă pentru a meșteri.
Face foișoare și diferite obiecte
din lemn pentru curțile oamenilor. Cumpărătorii sunt din raionul
Telenești.
Învățători „ce-și petrec”
zilele libere la piață
Îmi spune și prețurile la lucrările sale. Îmi arată cu mâna
spre cea mai mare moară, făcută
manual, cu dalta cioplită. „Deja e
vândută. Costă 2000 de lei, cea

mai mică e 1500, iar lampa, 400.
Acum fac o moară la comandă.”
Cea mai mare lucrare o are acasă. Este o lampă în patru rânduri,
atârnată în foișorul din fața casei.
„Eu nu arunc nicio crenguță,
niciun ciot. Am idei și câte un pic
le realizez. Pentru un asemenea
hobby trebuie doar voință și multă
răbdare”, îmi mărturisește omul
cu mâini dibace de la Telenești.
La partea pieței unde se vând
legume și fructe, o precupeață de
verdețuri, după ce a luat un ziar,
îmi sugerează să-i dau și „doamnei
Natalia, că e învățătoare la Gimnaziul „M. Eminescu” din Telenești,
dar sâmbăta și duminica vinde
la piață legume și fructe. Își înlocuiește soțul”. Învățătoarea ia
GAZETA și-mi spune că o va citi,
că-i place să citească.
Susține că salariul de învățător
nu-ți permite să trăiești, doar să
exiști, de aceea ea și alți învățători
lucrează în zilele libere la piață ca
să-și asigure traiul. O întreb ce părere are despre situația social-politică și încotro mergem. Învățătoarea îmi spune că e dezamăgită ca și
toată lumea. „Mi-a trecut viața tot
așteptând să se dezvolte republica
asta. Nimic bun nu se prevede nici
în viitorul apropiat”.
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„Ciocoi va intra în istoria
acestui stat ca un trădător”
Ce simt veteranii Războiului de pe Nistru atunci când aud declarațiile ministrului Aureliu Ciocoi
și președintelui Igor Dodon?

Ș

Luni, 2 martie, se împlinesc 28 de ani de la declanșarea ostilităților
militare pe Nistru. Războiul din primăvara și vara anului 1992 a
costat viața a 1.130 de oameni, lăsând 3.500 de răniți. Armistițiul
a fost semnat între președintele R. Moldova, Mircea Snegur, și
președintele Federației Ruse, Boris Elțin. Cu toate acestea, ministrul
Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, și șeful statului,
Igor Dodon, elogiază obsesiv rolul Armatei 14 sovietice și ulterior al
trupelor ruse, pretins pacificatoare, în menținerea păcii pe cele două
maluri ale Nistrului. Am întrebat generali, ofițeri și voluntari care au
participat la ostilități ce simt atunci când aud declarațiile ministrului
Aureliu Ciocoi și ale președintelui despre Războiul de pe Nistru.

Generalul Ion Costaș:
„Orice bărbat ar vrea
în aceste momente
să îl sugrume”

(A deținut funcția de ministru
al Afacerilor Interne (1990–1992)
și ministru al Apărării (1992))
Orice bărbat care a luptat și
care s-a sacrificat nu pentru independență, pentru că nici astăzi
nu o avem, ci pentru integritatea
acestei fâșii de pământ, ar vrea în
aceste momente să îl sugrume pe
acest șef de stat și pe ministrul
său. Acesta este sentimentul pe
care îl are un veteran.
Nu are niciun viitor acest stat,
nu are niciun potențial economic,
social și politic. Salvarea este în
unirea cu România. Restul sunt
baliverne și povești de adormit
copiii.
Discursul umilitor nu a ajutat
niciodată la soluționarea acestui
conflict. Umblând în patru labe în
fața stăpânului, nu ajungi niciodată să fii respectat de partenerii
tăi de dialog.
Generalul Valeriu Troenco:
„Nu îl vom ierta
niciodată
pe acest om”
(În calitate de comisar șef al
poliției raionale Călărași, a participat la luptele de pe Capul de
Pod Cocieri și la ostilitățile de la
Tighina)

Bătaie de joc și atitudine iresponsabilă a unui funcționar de un
asemenea rang. Lucruri ieșite din
comun care nu au niciun suport,
nici politic și nici moral. O aberație, o prostie... Este greu de spus
ce scop a urmărit. Dar, până la
urmă, scopul său este să servească
interesele altui stat.
Orice stat, orice cetățean, orice om trebuie să aibă demnitate.
Statul nostru trebuie să aibă demnitate, trebuie să aibă o politică
externă serioasă. Și demnitarii
care promovează această politică externă trebuie să fie de cea
mai înaltă calitate. Ciocoi nu corespunde nici pe departe acestor
cerințe.

Dacă acest ins își prezenta scuzele de rigoare era totuși altceva.
Și Popescu a greșit, dar a avut curajul să își ceară scuze. În cazul
lui Ciocoi, cu câtă insistență, cu
câtă obrăznicie, în preajma comemorării eroilor, să lovești în cele
sfinte, să te porți ca un bădăran
în propria țară, este umilitor. Nu
îl vom ierta niciodată pe acest om,
el va intra în istoria acestui stat
și a acestui neam ca un trădător.
Generalul Victor
Gusleacov: „Înainte de a
deschide gura, trebuie să
deschidă materialele”
(Comisariatul din Tighina, condus de generalul Victor

Gusleacov, s-a aflat sub asediu
între 2 martie și 13 august 1992)
Eu i-am scris șefului statului
și nu vreau să intru în polemici
legate de acest subiect. Prim-ministrul și șeful statului trebuie să
aprecieze declarațiile ministrului
Afacerilor Externe. El și-a cerut
scuze și nu a vrut să spună acest
lucru și... gata! Eu nu vreau să
discut despre acest lucru...

nului, care, în 1992, a pornit și tot
el, chipurile, a stăvilit un „război
civil-fratricid” al unor prostănaci
dintre Prut și Nistru. Chiar dacă
politicienii chișinăueni o îmbracă
în haine mai domoale, în esență
sună ca o batjocură...

Care sunt „frații” noștri? Strelkov-Ghirkin? „Combatul sângeros” Kostenco, pe care tot GRU și
compania de aeropurtate rusești
l-au nimicit deoarece acest podpolkovnik, la Bender, și-a ieșit
cu totul din minți cu fărădelegile
sale?
Sau poate frate ne este Dmitri
Rogozin, fostul vicepremir rus,
un kaghebist ordinar, care lupta
la Dubăsari, iar apoi din Moscova
dirija mercenarii ruși la Nistru?
Putin nu se va liniști până când
nu va avea pe meleagurile basarabene o gubernie sau ceva de felul
acesta.
Jurnalistul Gheorghe
Budeanu: „Îmi vine să dau
cu pumnul în masă”

La insistențele noastre, generalul a continuat] [Ministrul
Ciocoi] înainte de a deschide gura,
trebuie să deschidă materialele și
să citească. Eu nu am simțit nimic [în soluționarea conflictului
transnistrean] nici după guvernele precedente, care au semnat
tot felul de hârtii, nici în timpul
de față nu simt că s-ar face ceva
pentru cetățenii Republicii Moldova. [Generalul Victor Gusleacov
locuiește la Varnița]

Colonelul Andrei Covrig:
„Nedumerire și indignare”
(A condus o subunitate de
rachete antiaeriene (mai–iunie
1992) și a participat la o misiune
specială la Tighina (iulie–august
1992)
Nedumerire și indignare. Sunt
afirmații ale unor marionete și
promotori ai intereselor Kremli-

(Gheorghe Budeanu a participat ca voluntar la luptele de
pe Platoul de la Coșnița (martie–aprilie 1992) și la luptele de
la Tighina (iunie–iulie 1992). A
scris reportaje pentru ziarul „Literatura și Arta”)
[Declarațiile ministrului Ciocoi
și șefului statului] sunt revoltătoare. Îmi vine să dau cu pumnul
în masă pentru declarațiile miniștrilor de Externe din ultimul
timp... Parcă nu știu ce s-a întâmplat atunci, poate că chiar nici nu
știu... Însă în aceste cazuri, nu ar
trebui să fii în postul respectiv.
Iar ce face Dodon nu ar tre-

bui să ne mire din cauza că știm
cine este Dodon și cine lucrează
prin gura lui Dodon. Din păcate,
pentru Dodon și anturajul său,
revolta moldovenilor care și-au
apărat independența sunt floare
la ureche. Dar din cauza unora ca
ei, avem astăzi ce avem în stânga
Nistrului. Datorită participanților
Războiului de pe Nistru au ajuns
în funcțiile pe care le dețin astăzi
și, în loc să le mulțumească și să
se îngrijească de soarta lor, își
bat joc de dânșii și de memoria
celor căzuți.

Scriitorul Mircea
V. Ciobanu: „Ar trebui
să i se deschidă un dosar
penal pentru această
„opinie exprimată”

(Mircea V. Ciobanu a fost înrolat în vara lui 1992 în Brigada
de Obuziere de la Ungheni)
Eu cred că absolut toată lumea
care a trecut prin acest război este
profund indignată de spusele negândite, dar, de fapt, bine gândite
ale lui Ciocoi și Dodon. Mi se pare
că aici nu revolta oamenilor trebuie să conteze cât o procuratură
independentă care ar trebui să îi
deschidă un dosar penal pentru
această opinie exprimată.
Nu știu dacă dl Ciocoi își dă
seama din ce postură a făcut el
declarația aceasta. El trebuie să fie
anchetat pentru aceste declarații.
Lucrurile sunt foarte grave, acestea
nu țin numai de conflictul din 1992,
de războiul Moldovei cu Rusia, ci
de prezentul și viitorul R. Moldova.
În perioada armistițiului, când
a ajuns pe poziții, Brigada de Obuziere de la Ungheni a fost cea care
a asigurat pacea, și nu Armata 14.
Anume prezența acestei unități
a impulsionat, în opinia mea,
negocierile de pace. Din fericire pentru mine, nu am împușcat
niciun cazac.
Ilie GULCA
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Guvernul Chicu la 100 de zile:

Realizări marcante
sau rutină ministerială?

P

remierul Ion Chicu a venit acum
o săptămână cu miniștrii în
Parlament pentru a prezenta raportul
privind activitatea Guvernului
în 100 de zile ce s-au scurs de la
învestire. Așa cum opoziția blocase
tribuna Parlamentului, deoarece inițiativele
și propunerile ei nu sunt luate în seamă de
majoritatea informală socialist-democrată,
premierul și-a prezentat realizările în sala de
conferințe a Legislativului.

Ion CHIȘLEA
Ulterior, pe site-ul Guvernului a fost plasat și raportul propriu-zis.
Pietre în grădina
guvernului Sandu
Raportul nu ezită să sugereze
subtil acuzația frecvent vehiculată
de Chicu precum că funcționalitatea administrației publice centrale
ar fi avut de suferit pe timpul guvernului Sandu, iar guvernul ar fi

și ale Acordului de liber schimb
(DCFTA), demarând, totodată,
procesul de restabilire a relațiilor
pragmatice, strategice și mutual
avantajoase cu Federația Rusă, în
conformitate cu interesele naționale ale Republicii Moldova”, se
spune în document.
Și mai departe, în aceeași cheie:
„Demararea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării experienței existente pe plan extern,
care ar putea fi utilă în procesul
de recunoaștere internațională a
statutului de neutralitate al Republicii Moldova.”
Gaze scumpe și
funcționarea sistemului
termoenergetic într-o
iarnă inexistentă
La capitolul energetic, Guvernul se laudă că a prelungit termenul contractului de furnizare

drept realizare căci este o obligație
de rutină a Guvernului.
Protecția socială:
de la vorbe la fapte
Deși cu mari promisiuni la învestire privind capitolul protecție
socială, după 100 de zile Guvernul
nu prea are ce raporta în această
privință în afară de indemnizațiile
de 700 de lei acordate pensionarilor la începutul anului. Proiectele
de indexare cu zeci de procente
a pensiilor, vehiculate intens de
președintele Dodon până la instalarea guvernului său, s-au materializat până la urmă în indexarea
cu doar trei la sută de două ori pe
an, și nu pentru toți pensionarii.
Arena Chișinău
va fi finalizată,
CFM – restructurată
O bună parte a acțiunilor realizate de guvern în primele 100
de zile sunt încă „în proces de
realizare”. Aflăm că, potrivit foii
de parcurs, complexul „de suflet”
al lui Plahotniuc și al Guvernului
Filip, „Arena Chișinău”, va fi dat
în exploatare până la 1 mai 2020.
Aflăm și că a fost elaborat și
urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare un proiect de
restructurare a Întreprinderii de
Stat Calea Ferată din Moldova.
Din descriere înțelegem însă că

gura acțiune care, probabil, n-ar
fi putut fi realizată de altcineva.
Rezultatele sunt palpabile deja, or
exporturile în Federația Rusă au
crescut cu câteva puncte procentuale anul trecut, potrivit datelor
Biroului Național de Statistică.
...care presupune,
însă, costuri
Cu siguranță însă, aceste „favoruri” ale rușilor presupun costuri politice. Așa-numita politică externă echilibrată ar fi unul
dintre ele care însă îndepărtează
Republica Moldova de Uniunea
Europeană. Deși se laudă că ar
îndeplini mai multe acțiuni din
Acordul de Asociere cu UE, Guvernul Chicu nu a convins că ar
urmări o reformă veritabilă a justiției, care să conducă inclusiv la
soluționarea dosarului privind
furtul miliardului.
Drept urmare, Guvernul s-a
pomenit într-o izolare externă,
pierzând mai multe oportunități
de finanțare, inclusiv nerambursabilă, din Occident, care erau sigure
pe timpul Guvernului Sandu, mult
mai credibil pentru partenerii de
dezvoltare ai Republicii Moldova.
În schimbul suportului nerambursabil al Occidentului, care iată
că nu vine deoarece Guvernul nu
convinge, Chicu dă de înțeles că
va obține un credit de la Federația
Rusă. Ce-i drept, pe parcursul a
100 de zile, mărimea împrumutului vehiculat s-a redus de la 500
la 200 de milioane de dolari, dar
nici aceștia nu se știe când și în
ce condiții vor ajunge la guvernul
de la Chișinău.
Cine e de vină?

restabilit această funcționalitate.
„Au fost reangajați în instituțiile publice profesioniști tehnocrați disponibilizați de guvernul
precedent pe criterii politice”, ar
fi una din realizări.
Politică externă echilibrată
și neutralitate garantată
Iese în evidență și preocuparea
privind conceptul unei „politici
externe echilibrate” și „recunoașterea statutului de neutralitate”,
nerecunoscut de facto niciodată
de Federația Rusă.
„Continuarea procesului de
implementare efectivă și plenară a prevederilor Acordului de
Asociere cu Uniunea Europeană

a gazelor naturale cu Gazprom
(în condiții care s-au dovedit a fi
nu tocmai avantajoase, prețurile
actuale de pe piața internațională
a gazelor fiind mult mai mici decât cele achitate de Moldovagaz
companiei rusești).
Altă „realizare” ar fi asigurarea
funcționalității sectorului termoenergetic în perioada rece a anului.
Până la urmă, a fost o misiune nu
tocmai dificilă în această iarnă
caldă și, de fapt, această chestiune
vizează prestatorii de servicii de
profil: Termoelectrica sau CET
Nord și nu ar trebui să fie preocuparea Guvernului.
Este menționată și aprobarea
Legii bugetului de stat pentru anul
2020, care nu ar trebui calificată

nu este vorba despre o restructurare propriu-zisă, sugerată de
mai multe ori de către experți.
Este vorba despre aprobarea
unui proiect de lege cu privire la
aderarea Republicii Moldova la
Convenția privind transporturile internaționale feroviare, care
„va genera majorarea veniturilor
CFM prin atragerea traficului de
tranzit suplimentar”. Ca să vezi,
cât e de simplu.
Relansarea exporturilor
în Rusia, singurul merit
real al guvernului...
Deblocarea exporturilor de
produse agroalimentare pe piața
Federației Ruse ar fi de fapt sin-

În general, punctele prezente
în raport sunt în marea lor majoritate niște acțiuni de rutină,
ce nu se ridică nici pe departe la
nivelul problemelor cu care se
confruntă în prezent economia
moldovenească. Principala dintre
acestea este emigrarea, în special
a tinerilor, a celor calificați, care
este resimțită plenar în toate sectoarele. Raportul Guvernului nu
sugerează că ar avea vreo viziune
în acest sens, realizările incluse
în raportul de 100 de zile reprezentând în mare parte misiunile
funcționarilor ministeriali, care ar
trebui să fie îndeplinite, indiferent
de culoarea politică a Guvernului.
Guvernul a găsit, totuși, cine
se face vinovat de problemele
republicii. Un comunicat publicat pe site-ul executivului spune
că „efectele conflictelor politice
acutizează scindarea societății și
afectează intențiile investiționale”. Și, în aceeași cheie: „Tensiunea generată de aceste conflicte
ar fi unul din factorii hotărâtori
ce compromit intenția tinerilor
de a trăi în Republica Moldova”.
Și nimic despre lipsa statului
de drept sau despre nepedepsirea
furtului miliardului.

Moratoriul
privind
cetățenia
prin
investiții
a fost
prelungit
Moratoriul cu privire la recepționarea cererilor noi pentru dobândirea cetățeniei prin investiții
a fost prelungit până pe 1 ianuarie
2021.
Un proiect de hotărâre în acest
sens a fost aprobat în ședința Guvernului din 26 februarie.
Ministrul economiei și infrastructurii, Anatol Usatîi, a declarat că moratoriul fost prelungit
pentru a oferi timp suplimentar
pentru examinarea subiectului și
pentru luarea unei decizii finale
privind programul.

Moldovenii
s-au
obișnuit
cu cardurile
bancare

Ei le utilizează cel mai frecvent la procurarea produselor
alimentare, achitarea facturilor
pentru utilități sau achiziționarea
îmbrăcămintei. Cumpărăturile și
plățile on-line se fac într-o proporție covârșitoare de pe telefonul
mobil și, în proporții mai mici, de
pe calculator și tabletă.
Potrivit unui studiu al companiei Mastercard, efectuat printre
utilizatorii cardurilor de plată,
moldovenii ar vrea să plătească
cu cardul și în transportul public,
la medic, pentru servicii de agrement sau educație.

Investitori
italieni vor
să producă
combustibil
din deșeuri
Un grup de investitori italieni
au declarat în cadrul unei întrevederi cu ministrul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului,
Ion Perju, că sunt gata să-și asume cheltuieli de 130 milioane de
euro pentru a construi în Republica Moldova o fabrică specializată
în sortarea, reciclarea și transformarea deșeurilor în brichete de
combustibil.
Potrivit unui proiect similar,
derulat în Italia, din prelucrarea
a nouă milioane tone de deșeuri
se obțin 4,5 milioane tone de brichete.
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Comentariul economistului

Cetățenie
de vânzare

Veaceslav NEGRUȚA
Vizitele oficialilor europeni la
Chișinău au devenit o raritate atât
în perioada guvernării oligarhului
fugar, cât și a guvernării lui Dodon.
Iar când vin totuși – ne dau și mesaje tot mai directe, fără ocolișuri.
Astfel, Luc Devigne, reprezentantul
Comisiei Europene, fiind în vizită la
Chișinău, a trimis mai multe mesaje
importante săptămâna trecută.
Cel mai important mesaj trimis
nouă, ce vizează fiecare cetățean
moldovean care circulă liber azi,
fără vize, doar cu pașaportul său
în Uniunea Europeană, este acesta: „La capitolul justiției și luptei
anticorupție, vreau să mă refer la
programul cetățeniei prin investiții și la condiția de anonimitate
pentru a primi cetățenia moldovenească. Nu vedem acest lucru
ca fi ind compatibil cu un regim
liberalizat de vize serios și sigur.
Se pune sub semnul întrebării:
cum poate să accepte Uniunea
Europeană un regim liberalizat
de vize de la o țară care nici nu știe
ce oameni i-au devenit cetățeni și
din ce motive au devenit aceștia
cetățeni?”.
Ce trebui să înțelegem noi este
simplu de tot: vânzarea de către
autoritățile moldovene a cetățeniei
Republicii Moldova către persoane
terțe trebuie să fie privită ca ceva
din domeniul „justiției și luptei cu
corupția”, și nu din cel al „investițiilor”, precum au pretins și încă
mai pretind autorii acestui program
atunci când refuză anularea acestei
scheme.
Că e o schemă la mijloc Comisia
Europeană a atenționat încă în februarie 2019, când a prezentat un
raport1 în Parlamentul European
despre „schemele de investiții prin
cetățenie și reședință în Uniunea
Europeană”. Un rol aparte este dedicat și schemei puse la cale de autoritățile din R. Moldova începând
cu 2016, când a fost adoptată o lege
1

în Parlament. Se menționează că
state precum R. Moldova și companiile angajate de către acestea
comercializează explicit dreptul de
a călători liber în UE prin aceste
scheme de cetățenie pentru persoane terțe. Iar aceste persoane,
de regulă, sunt interesate să-și
cumpere cetățenie (de exemplu,
de Moldova) pentru a ocoli procedurile europene standard de control
Schengen, precum și de control migrațional individual și de securitate,
inclusiv pentru evitarea măsurilor
de combatere a spălării banilor și
finanțare a terorismului impuse de
autoritățile europene.
Comisia Europeană și-a asumat
să urmărească impactul schemelor
de cetățenie prin investiție implementate de țările cu regim liberalizat de vize ca parte a mecanismului
suspendat de vize.
Toate acestea sunt importante
pentru fiecare dintre noi, deoarece
interesul unui grup îngust de persoane poate da peste cap regimul
liberalizat de vize pe care îl are
Republica Moldova cu Uniunea
Europeană și datorită căruia avem
libertatea necesară de mișcare.
Schema moldovenească ascunde
numele „noilor cetățeni”, dar mai
multe informații indică foarte clar
cine ar putea fi aceștia: persoane
și rudele lor legate de „furtul miliardului” (cum ar fi rudele lui Șor),
cetățeni implicați în preluarea
proprietăților și veniturilor din R.
Moldova sau multe alte persoane
care ar avea probleme în țările lor
de origine.
Parlamentul a votat în iunie
2019 o inițiativă de anulare a schemei de comerț cu cetățenii, dar legislativului nu-i ajunge curaj pentru
a doua lectură (sau interesul e prea
mare). Guvernul a suspendat temporar programul, pentru 4+2 luni,
și încearcă să dreagă busuiocul cu
alte suspendări pentru alte 6 luni
sau până la sfârșit de an. Riscul
oricum rămâne mare, iar oficialii
europeni vor să vadă rezultat. Altfel,
putem reveni iar la vize și la cozi
interminabile.
Suspendarea nu e suficientă!
E nevoie de anularea schemei și,
astfel, de protejarea intereselor
fiecărui cetățean al R. Moldova!
Interesele celor cu probleme ar
trebui să ne intereseze mai puțin.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/ﬁles/com_2019_12_ﬁnal_report.pdf?fbclid=IwAR3u0By9QZhRKr793G01EDcWUwAd2l58NmrculnvxYLCjokGoS2ENYCoATg
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A-politice

„Speranța de viață”

M
Mircea V. CIOBANU
Trecem peste cazurile particulare
când oamenii chiar trăiesc, conştient, pentru alţii sau când umilinţa
face parte din plăcerea lor ascunsă,
când la temelia unei vieţi prea puţin
plăcute stau cine ştie ce înclinaţii
masochiste. Nu poţi face nimic cu
cel care doreşte să fie exploatat. Nu
poţi să-l schimbi pe cel cui îi place
să sufere... pentru ca mai apoi să aibă
motive să se plângă. Avem întregi
felii sociale de iubitori de a-şi cânta
durerea oricărui interlocutor la îndemână. Sau tremurând toată viaţa de
teama că drobul de sare va cădea,
fără să permită cuiva să înlăture
pericolul (ori să protejeze leagănul
ameninţat). Pentru că asta le-ar
fura rostul de a fi.
Nu la asta mă gândeam, ci la speranţa de a trăi nu doar mult, ci şi
decent. Speranţa vine numai odată
cu descoperirea că, pe măsură ce
înaintezi în vârstă, e tot mai interesant. Când nu te lamentezi că ţi-a
trecut tinereţea (cu toate frumuseţile
ei efemere – şi tocmai prin asta fascinante!), ci când înţelegi că tinereţea a
fost doar o fază de acumulare. Când
te aştepţi că surprizele abia urmează.
Citeam comentariul lui Eugen
Lungu la un text semnat de Selma
Iusuf, intitulat Moşi şi babe, de la
rubrica ei din Dilema veche. Iată o
apreciere a eseistei de la Bucureşti:
„societatea asta nu m-a învăţat că
moşii şi babele sunt cetăţeni perfect
egali cu restul, că sunt oameni care
se bucură normal de viaţă şi că nu
trebuie trataţi ca nişte persoane trase

i se pare ciudat că termenul „speranța
de viață” se calculează în ani, în
vârsta-limită. A-ți trăi viață ca pe o
corvoadă (unii o iau mai grav: ca pe o
misiune!), fie și ajungând la o vârstă înaintată, la
limita recordurilor – să însemne asta „speranță
de viață” mare? Pentru unii speranța de viață e
șansa de a trăi (uneori: șansa de a supraviețui).
Încă și mai bine dacă asta ar însemna: rostul,
bucuria vieții. Iată deci termenul [mai] potrivit:
speranța de viață = bucuria de a trăi.

deja pe dreapta, ca nişte ciulini care
ţi s-au agăţat de şosete şi nici ca nişte
persoane invalide şi cu mintea slabă. Nu m-a învăţat societatea chestia
asta pentru că nici nu face nimic să-i
trateze pe bătrâni firesc, cu reverenţa
neostentativă pe care o merită oricine. [...] Pe afară, unde pensiile nu-s
o bătaie de joc, îşi începe lumea viaţa
abia după ce scapă definitiv de slujbă.
N-ai loc de moşi şi babe occidentale
prin muzeele lumii. Şi e foarte bine.
Sper din tot sufletul să mă găsească bătrâneţea în liga lor. Ceea ce vă
doresc şi dumneavoastră”.
E. Lungu îşi aminteşte în acest
context cum văzuse pentru întâia dată
(era prin anii 90 ai secolului trecut)
turişti americani („de pe afară”), la
Budapesta. „«Moşi şi babe», ca vârstă, pensionari care au ieşit la pensie
nu pentru a aştepta moartea şi a se
plânge de toate durerile inevitabile la
o anume vârstă, ci pentru a călători
şi a cunoaşte lumea...”
Eseistul de la Chişinău le compară, involuntar, pe doamnele americane având „coafuri moderne”, „părul grizonat” ş.a.m.d. cu „băbuţele
noastre de acasă de aceeaşi vârstă”.
Acestea din urmă, „îmbrobodite cu
baticuri sub bărbie, cocoşate de muncă, cu mâini noduroase, încovoiate
pe coada sapei” nu au ieşit în viaţa
lor decât poate până în centrul raional sau la vreun târg mai răsărit
din preajmă.

PSRM
a „privatizat”
PMAN
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
(PSRM) a rezervat Piața Marii Adunări Naționale
(PMAN) pentru toate zilele de vineri, sâmbătă și
duminică din anul 2020, pentru a organiza întruniri
publice. În Declarația prealabilă depusă la Primăria
Chișinău, PSRM susține că va desfășura „dezbateri
libere și democratice ale problemelor cu care se
confruntă cetățenii” și vor aduna la evenimente câte
20 de mii de persoane.
Informația a fost confirmată pentru GAZETA de
Chișinău de Vasile Pascari, responsabil de autorizarea întrunirilor și manifestărilor cultural-sportive
din cadrul Primăriei Chișinău. Vasile Pascari a menționat că PSRM a rezervat PMAN și pentru câteva
zile din anul 2021, „Nu-i așa ca pentru anul 2020.
Sunt selectate niște zile. În mai o zi sau două...”,
precizează Pascari.
Corneliu Pântea, consilier municipal din partea Partidului Unității Naționale (PUN), scrie pe
facebook.com că scopul evenimentelor anunțate
de PSRM este blocarea altor partide de a organiza

„Am înţeles ireversibil, scrie
E.L. (care crede că vorbeşte despre
civilizaţii diferite, dacă nu cumva de
planete diferite), că bătrâneţea poate
fi cel mai concludent coeficient al
bunăstării sau al mizeriei sociale”.
Pentru autorităţile noastre
bătrânii nu contează decât ca
material electoral. „Ajutându-i” cu
daruri de unică folosinţă (ca pe timpurile sovietice, când premiile erau
acordate de sărbători, nu în funcţie
de performanţe). De parcă oamenii
trebuie să trăiască decent doar în
preajma sărbătorilor.
„Speranţa de viaţă” se transformă
în (ne-)şansa de a fi umilit de politicieni, care îţi vor specula nostalgiile
(amintindu-ţi că viaţa ta adevărată
a fost cândva, demult) şi te vor alimenta doar cât să rămâi pe linia de
plutire. Carnea de tun electoral nu
trebuie să fie prea grasă.
Are dreptate E.L.: starea bătrânilor indică „starea naţiunii”. Totul
ţine de atitudinea noastră faţă de
bătrâneţe: şi a bătrânilor, care prea
repede se auto-condamnă la o pasivă
aşteptare a morţii, numită „odihnă
binemeritată”, dar şi a celor din jur,
pe care ne grăbim să-i trecem la pierderi. „Pe afară”, în lumea bună, asta
e vârsta când, după ce o viaţă ai slujit
ţara, comunitatea, întreprinderea,
familia şi prietenii, te gândeşti că
e timpul să te relaxezi… în propriul
beneficiu.

proteste împotriva
Guvernului și Parlamentului.
„Teama PSRM
și a lui Dodon de
mitinguri anti-socialiste îi face pe
aceștia să-și ia măsuri de precauție rușinos de exagerate.
Astfel, pentru a nu
permite cetățenilor
să se adune și să
protesteze contra
„raiului socialist” al
lui Dodon, PSRM a rezervat PMAN din martie până
în ianuarie 2021, în fiecare săptămână, în zilele de
vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 9:00 până la
ora 22:00. Probabil, lui Igor Dodon, Zinaidei Greaceanîi și lui Ivan Ceban nu le-au trecut spaimele din
aprilie 2009. Și atunci, tot după alegeri viciate, a
ieșit lumea în stradă”, consideră Corneliu Pântea.
Legea privind întrunirile publice prevede că prioritate la desfășurarea evenimentului are organizatorul care a depus primul declarația prealabilă.
Dacă spațiul permite, pot avea loc concomitent două
manifestații, fără a se deranja reciproc.
GAZETA de Chișinău i-a telefonat deputatului
PSRM, Vasile Bolea, pentru alte detalii, dar acesta
nu a răspuns la apeluri și sms.
Natalia MUNTEANU
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Cum a plâns Paulina Zavtoni

Pavel PELIN
Inaugurarea Teatrului „Luceafărul” a avut loc în ultima lună de
toamnă a anului 1960, cu prezentarea comediei „Flori de câmp” de
Constantin Condrea, regizori-pedagogi A. Orociko (coordonator),
M. Volovikova și E. Menșova, unul
dintre cele cinci spectacole de
diplomă ale primei promoții de
actori moldoveni ai Scolii Superioare de Artă Teatrală „B.V. Șciukin” de pe lângă Teatrul Academic
de Stat „Evgheny Vahtangov” din
Moscova. Autorii reprezentației au
fost consiliați, suplimentar, de doi
specialiști invitați din Moldova:
regizoarea Nadejda Aronețkaia și
pictorul-scenograf Filimon Hămuraru. În distribuția de la premieră
evolua și o interpretă care nu fă-

cea parte din promoția moscovită:
Paulina Zavtoni, studentă în anul
doi la secția de actorie a Conservatorului de Stat „Gavriil Musicescu”
din Chișinău, interpreta rolului
Dochiței, o elevă îndrăgostită.
Descoperită de Nadejda Aronețkaia încă în perioada când căuta „cu
lumânarea” tinere talente pentru
a înființa un cerc amatoricesc de
artiști dramatici pe lângă Studioul
„Moldova-film”, Paulina Zavtoni
o înlocuise în spectacol pe renumita actriță Ecaterina Malcoci.
În scurt timp după revenirea absolvenților la Chișinău, aceasta
părăsise Moldova, împreună cu
colega Maria Balan. Căsătorite în
ultimul an de studii cu artiști din
Moscova, cele două prietene au
fost angajate în trupa Teatrului
Muzical-Dramatic „Romen” (după
o anumită perioadă de timp, mai
îndelungată în cazul Mariei Balan,
ambele actrițe vor reveni la Teatrul „Luceafărul”). După premieră,
urmând o tradiție de sărbătorire
a evenimentelor artistice, echipa
de actori a coborât strada până

la cafeneaua „Nistru”, situată cu
un cartier mai jos, peste drum de
Teatrul „A.S. Pușkin”, denumirea
veche a Teatrului Național „Mihai Eminescu”. La banchet au fost
prezenți prim-regizorul teatrului
Nadejda Aronețkaia, pictorii Nico-

„Dacă limba mea
dispare mâine, sunt gata
să mor astăzi”
Ana Lucia CULEV
Pe 21 februarie se marchează
Ziua mondială a Limbii Materne. Limba fiecărui popor este cea
mai mare comoară. Cum vine
asta? Oamenii se adună în jurul
limbii lor materne și își împărtășesc ușor, fără bariere, gândurile, ideile, cunoștințele, speranțele. Fac planuri, strategii. Așa
se dezvoltă frumos, construiesc
ceva durabil, își sporesc bogățiile materiale si spirituale. Istoria
acestei zile pornește de la drama
unor studenți pakistanezi care au
fost uciși pentru că luptau pentru dreptul de a studia și vorbi
în limba lor maternă – bengali.
Profesorul Albert Razin a zguduit o lume când anul trecut și-a
dat foc pentru limba udmurtă.

lai Alentiev, Filimon Hămuraru și
Glebus Sainciuc, sculptorul Lazăr
Dubinovschi, autorul bustului lui
Eminescu din foaierul noului teatru, dramaturgul Constantin Condrea, autorul piesei, traducătorul
Alexandru Cosmescu. În cele din
urmă au început dansurile. Unul
după altul, actorii o invitau mai
ales pe Paulina Zavtoni, frumoasă
ca o zeiță din mitologia greacă,
felicitând-o mai ales pentru că nu
se temuse s-o înlocuiască în rol pe
excepționala Ecaterina Malcoci.
Supraveghind situația cu precauție maternă, cunoscând bine
năravurile romantice ale tinerilor
îndrăgostiți, experimentata Nadejda Aronețkaia și-a încruntat
în cele din urmă sprâncenele și
i-a interzis să danseze mai departe. Surprinsă de o decizie atât de
nemiloasă, Paulina Zavtoni se
smulse cu greu din brațele înfocate ale eroului liric Vladimir
Zaiciuc, izolându-se la fereastră.
După o pauză plină de cele mai
dramatice semnificații, începu să
plângă în băsmăluță, cu privirea
topită în vârtejul frunzelor din jurul felinarului de afară. Încercând
s-o calmeze, Alexandru Cosmescu,
unul dintre cei mai elevați intelectuali ai epocii anilor 1960, se
apucă să-i ghicească viitorul pe
zațul de la fundul ceștii de cafea.
Sesizând sceneta de la o parte,
actorii au lăsat dansurile și s-au
adunat cu toții în jurul profetului
care consimți să le prorocească,
din contul aceluiași zaț, drumul
plin de neprevăzute miracole spre

Mi-e urât

Avea cu el un banner, pe care era
scris: „Dacă limba mea dispare
mâine, sunt gata să mor astăzi”,
cuvinte care aparțin scriitorului
de limba avară Rasul Gamzatov.
Circula o nefericită frază prin instituțiile din R. Moldova (lansată de Vasile Tarlev, pe când era
premier în RM – nota red.): „Nu

contează ce limbă vorbim, dar ce
punem pe limbă”. Și așa am ajuns
să nu avem nimic dezvoltat: nici
economie, nici agricultură, nici
cultură. Cu atâția tineri inteligenți, alungați în lumea mare.
Câteva imagini de la concursurile
Dictare pentru fiecare, stopate de
actuala guvernare.

Mi-e urât de limba asta, vorbită
cu gingiile altora…
Mi-e urât de „tati” și „mami”
și de „hopa”.
Mi-e urât de „cărniță” și „ciorbiță”, de „iubi” și de „scumpi”.
Mi-e urât de p*lamea – iar nașDan ALEXE
pa mă încovoaie.
Aveam o limbă – mi-au rămas
gingiile altora.
Aveam har – mi-ați dat neputință… și cărniță… semne goale în
gura mea, unde nu intră tati și mami, unde cărniță și ciorbiță sunt
vorbe de bună-cuviință…
… molfăite de gingiile altora.
Mi-e urât.

Cazul Irinei Rimes,
câteva considerații
după scandal
Nicolae NEGRU
Cazul în sine e unul banal și
nu ar prezenta niciun interes,
dacă unii apărători basarabeni
ai Irinei Rimes nu ar încerca să
împingă acest scandal pe o pistă
falsă a politicului, a relațiilor dintre români-români și români-basarabeni. Scriu în contra acestor
încercări.
Înainte de a ne grăbi să sărim în
ajutorul Irinei Rimes, să ne întrebăm dacă ea a fost atacată pentru
că e basarabeancă sau pentru că
s-a exprimat inadecvat. Ar fi fost

Canaanul fericit al vieții de artist. Aflându-ne în alt secol și alt
mileniu, unicul lucru pe care ni-l
dorim și noi din tot sufletul ar fi
să încremenim această clipă sacră:
aplecarea primei echipe de actori
ai legendarului teatru peste unduirile mistice ale drojdiei de cafea.
Neseparați deocamdată de intrigi,
probleme și neliniști, formau cu
toții familia omogenă a artiștilor
din epoca plină de speranțe de
după marele război. Încă nu exista
iubirea devastatoare de sine, nici
măcar conștiința prezumțioasă a
propriului talent. Fiecare se raporta idealului înălțător al unui
teatru, căruia abia îi dăduseră un
gingaș început de viață. Tinerețea,
puterea de a visa, speranța de a
cuceri simpatia miilor de spectatori care așteptau tăcuți la ușile
sale, bucuria de a trăi uitând de
sine în cutia magică a scenei, aceste calități asumate de către cei 20
de absolvenți magnifici, plus înlăcrimata studentă Paulina Zavtoni,
ai celebrei școli de artă teatrală,
una dintre cele mai prestigioase
din Europa, completau în cel mai
fericit mod esența conceptului de
artă al realismului fantastic vahtangovian. Un concept a cărui
origine poate fi intuită nu numai
în specificul metodei și stilului
scenic improvizator, ci și în setea
de absolut a unei noi generații de
artiști, în visul lor de a se rupe de
la pământ și a zbura, ca o pasăre, deasupra realităților dure ale
vieții și timpului. Așa a început
Teatrul „Luceafărul”.

sau nu criticată, dacă nu era basarabeancă? La această întrebare
ar putea să ne răspundă Viorica
Dăncilă, fost premier, munteancă.
Ei nu i s-a iertat nicio greșeală de
vorbire, de ce i s-ar ierta Irinei
Rimes? Fiindcă a fost „sinceră”?
„Sinceritatea” și „inocența”,
talentul Irinei nu au obligat-o să
improvizeze un discurs important,
nu justifică incoerența, dar mai
cu seamă unele idei cu iz antieuropean, preluate pe negândite.
Dacă se pregătea mai bine, înainte
de a ieși în fața jurnaliștilor ca
să le vorbească despre Brâncuși,
scandalul ar fi fost evitat.
Patriotismul nu anulează alte

legi ale firii, frustrările, rivalitățile. Dacă Irina Rimes nu s-ar fi
bucurat de un oarecare succes artistic, reacția la gafele ei ar fi fost
mai temperată, dar nimic nu o putea salva de „linșajul” din rețelele
sociale. Basarabean nu ar trebui
să însemne demn de indulgență
peste Prut. Pretențiile de acest fel
sunt ridicole, umilitoare.
Cu o singură excepție care confirmă regula (e vorba de CTP),
intelectualii nu s-au implicat în
scandal, unii chiar i-au luat apărarea „copilului” basarabean. Da,
Irina Rimes a fost lovită dureros în
presa de peste Prut, dar tot acolo
a fost și apărată cel mai bine.

Valentin Chilat CORNACI

„Unioniști”
cu poze
retro în
uniforme
ale armatei
roșii

Au mai foști ani când 23 februarie era elogiat de rusofili, „vatnici”
și zăpăciți de ai noștri, care nu știu pe ce lume trăiesc, dar ca anul
acesta cum s-au manifestat nu mai țin minte. Dar cel mai grav e că
n-au putut rezista acestei psihoze și unii „unioniști” pe care îi cunosc
personal. Și-au scos la vedere și ei uniformele militare sovietice. Asta
m-a durut mult. Am studiat profilul celorlalți „unioniști”, care tot
și-au scos pozele retro cu uniformele armatei roșii. Majoritatea au
avut rame pe pozele de profil „Susțin guvernul Sandu”. Sunt adepții
lui Năstase și Sandu. Mulți din ei, revoluționari de profesie, din cei
care au defilat la proteste împreună cu Dodon.
Revin la ceea ce-am spus, și asta le mai repet o dată liderașilor
partidelor unioniste. În RM sunt maximum 4-5% de unioniști adevărați, restul, dacă mai sunt, sunt de conjunctură. Nu vă faceți iluzii.
Ori lăsați jocurile de-a „unirea”, scoateți rânza din voi și lucrați serios
în satele din acest stat prăpădit, ori duceți-vă la mama dracului și nu
distrugeți speranțele celor care mai cred în idealul național.
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„E ciudat să n-ai o zi,
a ta, în calendar”

A

nul acesta e bisect, luna februarie are 29
de zile. GAZETA de Chișinău l-a întrebat
pe scriitorul, directorul editorial al
Editurii „Știința”, Mircea V. Ciobanu,
și pe Larisa Turea, secretar literar la Teatrul
Național „Mihai Eminescu”, cum e să fii născut
într-o zi care e în calendar o dată la patru ani.
Mircea V. Ciobanu sărbătorește anul acesta a 16-a
aniversare, iar Larisa Turea a 17-a zi de naștere.
Ambii se declară fericiți.
Mircea V. Ciobanu ne-a spus că e
„simplu: îți dai seama mai devreme
decât alții cât de arbitrar-convențional este calendarul. Te obișnuiești să-ți
ignori „ziua de naștere” (de vreme ce
trei ani la rând ea nu există efectiv!)
și uiți de ea chiar și atunci când vine,
calendaristic: alene, fără grabă. Nu te
stresezi în nici un fel „de ziua ta”. Și încă
ceva. Orice aniversare îți amintește că
vremea trece, implacabil, ireversibil.
Eu îmi amintesc de asta mai rar, după
cum înțelegi. În acest an, abia pentru
a 16-a oară voi avea o zi de naștere fixată oficial în calendar. De ce
m-aș întrista la a 16-a aniversare?”, a spus scriitorul.
„De ce m-aș întrista la a 16-a aniversare?”
Întrebat de GAZETĂ dacă nu a avut
din cauza aceasta probleme cu actele de
identitate, mai ales atunci când trebuie
perfectate, editorialistul GAZETEI ne-a
răspuns că nu a avut. „Dar recepționerii
de la hotelurile din toată lumea zâmbesc
atunci când îmi văd pașaportul”.
Întrebată de GAZETĂ, cum e să fii
născută într-o zi care e în calendar o
dată la patru ani, Larisa Turea, secretar
literar la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, ne-a spus că „e ciudat să n-ai o
zi, a ta, în calendar: viața ca o carte cu
pagini rupte. Pe de alta parte, e minunat să afirmi – cu tot temeiul!
– că serbezi... a 17-a aniversare. Să te mângâi cu gândul ca n-ai ajuns
la majorat, la o etate când se zice că e lesne să dai în mintea copiilor”.
Larisa Turea nu se simte frustrată că după 28 februarie vine 1 martie.
Vine primăvara cu o zi mai devreme
„De ce aș fi? Atunci când ziua mea de naștere nu există, vine primăvara cu o zi mai devreme, motiv de bucurie, nu-i așa? Precum scria
prietenul Marin Sorescu, de asemenea venit pe lume pe 29 februarie:
„Am zărit lumină pe pământ,/ Și m-am născut și eu/ Să văd ce mai
faceți./ Sănătoși? Voinici?/ Cum o mai duceți cu fericirea?”.
Atunci când ziua ei de naștere nu este în calendar, Larisa Turea a
mărturisit că nu sărbătorește înainte sau după această zi.
„Ne bucurăm de compania oamenilor dragi nu neapărat cu ocazii
speciale; uneori ne facem plăcerea agapelor conviviale pe 1 martie (29
+ 1)… De cele mai multe ori se întâmpla să nu fiu acasă… și să mai
trec în goană peste câteva foi din calendar. Ultima sărbătorire pe 29
făurar s-a întâmplat în Maroc, la Casablanca – o ocazie de a rememora
celebrul film cu Ingrid Bergman la Rick”s Cafe, lângă pianul la care
cântă minunat acum basarabeanul Ciprian Oloi. Penultima a fost la
Teatrul din Bălți, fiind parte într-un juriu de selecție. A fost ultimul
29 februarie întâlnit cu surioara mea Anișoara, plecată fără de vreme
spre lumi mai bune”.
Poemul acestei zile atât de rare
Nu a avut niciodată probleme cu perfectarea actelor. „Nu am perfectat
prea multe acte. Le mulțumesc părinților că au insistat să fie trecută
ziua de 29 în adeverința de naștere: cu numele nu s-a întâmplat la fel,
nu au reușit să-i convingă pe cerberii de la sovietul sătesc să mă scrie
Laura, Lora, Lorica (ca la Ștefan Luchian, pictorul). Lorica a rămas
numele meu de sărbătoare, în acte sunt Larisa”.
La sfârșitul conversației noastre, Larisa Turea ne-a îndemnat să
citim până la capăt din Marin Sorescu, poemul acestei zile atât de rare:
„Mulțumesc, nu-mi răspundeți./ Nu am timp de răspunsuri,/
Abia dacă am timp să pun întrebări./ Dar îmi place aici./ E cald, e
frumos,/ Și atâta lumină încât/ Crește iarba./ Iar fata aceea, iată,/
Se uită la mine cu sufletul.../ Nu, dragă, nu te deranja să mă iubești./
O cafea neagră voi servi, totuși./ Din mâna ta./ Îmi place că tu știi
s-o faci/ Amară”.
„Fiți fericiți, cu o cafea și sufletele dragi. Pe 29 februarie și în
celelalte zile de peste an”, a dorit cititorilor GAZETEI, Larisa Turea.

Victoria Popa

Foto: facebook.com/Friedrich Ebert Stiftung Moldova

„Ducem lipsă de
locuri de muncă
bine plătite”

P

onderea remunerării salariaților în
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii
Moldova constituie doar 30%, fiind
mult sub nivelul țărilor din Europa.
Salariile brute sunt cu 44% mai mici decât în
Bulgaria, statul cu cele mai joase salarii din UE.
În continuare, țara este atractivă pentru oamenii
de afaceri care investesc bunăoară în producția
textilă și cablaje. Aceasta este una dintre
concluziile studiului „Situația salariaților din
Republica Moldova: o criză structurală”.
Investitorii care vin în Republica Moldova sunt interesați de
costurile foarte reduse ale forței
de muncă. „Există un optimism
rezervat care vine de la investițiile industriale în cablaje, textile.
Acești investitori vin cu salarii
mari, economia se schimbă, dar
nu-i chiar așa. Povestea asta e o
mică bucățică într-un peisaj destul
de sumbru. Sunt cele mai proaste
investiții care pot veni într-o țară.
Sunt investițiile pe care nimeni
nu le vrea”, spune Ștefan Guga,
autorul Studiului, elaborat de
Fundația „Friedrich Ebert Stiftung Moldova”, în colaborare cu
Syndex România.
Salarii
și nivelul de trai
Economia Republicii Moldova
este dependentă de banii trimiși
acasă de cetățenii care muncesc
în străinătate. Remiterile de bani
constituie circa 11% din PIB, potrivit datelor prezentate de Biroul
Național de Statistică. Însă Banca
Mondială estimează că remiterile
din diasporă ar fi de circa 16%.
Sociologul Ștefan Guga menționează că șomajul nu mai este o
problemă în Republica Moldova.
Acesta notează că economia in-

formală este un fenomen de masă
în țara noastră, iar agricultura,
construcțiile și comerțul sunt sectoarele unde aceasta înflorește.
Din 2014 până în 2018, salariul
mediu din Germania a crescut de
la 3527 de euro până la 3880 de
euro, ceea ce reprezintă o creștere de 10%. În Republica Moldova
salariile au crescut cu 45% - de la
225 de euro la 325 de euro. Exprimată în bani, creșterea din Republica Moldova de doar 100 de euro
este cu mult mai mică decât cea
de peste 350 de euro din Germania. Munca a devenit mai scumpă
cu 350 de euro în Germania, și
doar cu 100 de euro în Republica
Moldova, denotă Marcel Spatari,
autorul Studiului „Situația salariaților din Republica Moldova:
o criză structurală”.
Sectorul IT din Republica Moldova este subvenționat indirect
de stat, iar odată cu introducerea
regimului fiscal preferențial s-au
format inegalități pe piața muncii.
„Cei care primesc salarii în sectorul IT contribuie cu mai puțin de
jumătate decât contribuie altcineva care lucrează în alt sector de
activitate. Salariul mediu într-un
parc IT este de aproape 30 mii de
lei. Dacă acest salariu ar fi plătit în
orice sector de activitate, în afară

de IT, costul total al angajatorului
ar fi de puțin peste 45 mii de lei,
diferența e ceea ce nu se încasează
la buget.
Semne de tensionare
pe piața muncii
La fondul social un salariat din
IT contribuie cu 56% mai puțin
decât un angajat din orice sector
de activitate. Asta înseamnă că
există o pătură favorizată și este
într-o parte inechitabilă față de
ceilalți”, explică Marcel Spatari.
Această facilitate fiscală, acordată
sectorului IT, în ultimii doi ani a
costat bugetul de stat circa 350
de milioane de lei.
Referitor la creșterea fluctuației de personal și dificultăți în
angajarea de oameni noi, Marcel
Spatari susține că locuri de muncă există în Republica Moldova.
„Nu de locuri de muncă ducem
lipsă, dar ducem lipsă de locuri
de muncă bine plătite, în care
drepturile salariaților sunt respectate. Mantra aceasta de a crea
locuri de muncă cu orice preț, vine
investitorul – vai a creat locuri
de muncă, cred că trebuie oprită,
pentru că locuri de muncă sunt.
Problema este că locurile de muncă nu sunt bine plătite, angajatorii
sunt văzuți ca zgârciți, angajații se
simt nedreptățiți și trebuie pusă
presiune pe angajatori”, consideră
Marcel Spatari, directorul filialei
Syndex România.
Studiu mai arată că 90% dintre
salariați susțin că veniturile sunt
insuficiente pentru a le asigura un
trai decent și lipsit de constrângeri, iar 40% dintre angajații din
mediul rural consideră că nu-și
cunosc bine drepturile în calitate de angajați. Circa 47% dintre
cetățeni vor să emigreze din țară.
Natalia MUNTEANU
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Răsadurile de legume,
de la semănat la plantare

P

rimăvara bate la ușă. Odată cu ea, pe
câmpuri sau prin grădini, oamenii
plantează semințe de legume, verdeață
sau răsaduri. Producerea răsadurilor
reprezintă o îndeletnicire deloc grea dacă țineți
cont de sfaturile oferite de Mariana Șeremet,
fondatoarea Asociației „Grădina Moldovei”, care
își propune să păstreze în țară semințe vii și să
crească legume cu valoare nutrițională înaltă.

Natalia MUNTEANU
Înainte de a parcurge procesul
de producere a răsadurilor, este
esențial să vă asigurați că aveți
cele mai bune semințe pentru
însămânțat. Mariana Șeremet
recomandă să semănați semințe
vii, care au fost transmise din generație în generație și au păstrat
memoria pământului nostru. Semințele vii aduse din țări străine
nu sunt adaptate la solul și clima
din Republica Moldova, iar pentru
a se acomoda au nevoie de câțiva
ani. Cele hibride, create în laborator, nu corespund tipului de soi,
sunt fără memoria strămoșilor
săi, nu încolțesc sau sunt lipsite
de rezistență.
„Fiecare trebuie să păstreze semințe vii. Să-și facă răsad și să dea
mai departe semințele. Lanțul e
cea mai mare comoară”, spune
Mariana Șeremet din satul Cigârleni, raionul Ialoveni.
Un grădinar bun începe lucrul iarna: se uită ce semințe
are și alege soiurile de legume.
Bunăoară, bostanul are mult betacaroten, chiar unele soiuri de
dovleac au mai mult betacaroten
decât morcovul. Bostanul crește
bine în compost sau în pământ
foarte gras, cu valoare nutrițională, menționează Mariana. La
fel de important este pământul,
care ar trebui adus în încăpere de
cu toamnă, până a îngheța solul,
deoarece semințele suferă un șoc
și nu se pot dezvolta în sol rece.
De ce aveți nevoie?
Deși Republica Moldova este

bogată în pământuri de cernoziom, astăzi solul, din punct de
vedere nutrițional, s-a golit. Din
cernoziomul de altădată a rămas
doar betonul și culoarea închisă.
Potrivit Marianei Șeremet, solul
de cernoziom bun nu se întărește,
rămâne puhav. Dacă se formează
la suprafață bolovani, așa cum vedem tot mai des pe câmpuri și în
grădini, înseamnă că pământul are
nevoie de îngrășăminte (compost,
viermecompost etc.). Râmele sunt
viața solului.
Chiar dacă cernoziomul devine tot mai sărac, etapa de
pregătire a procesului începe
cu substratul care este format
din pământul din grădină. Deoarece acolo se duc rădăcinile
răsadului și-i bine ca planta să
cunoască pământul în care va

pacte, aproape dreptunghiulare,
nu înguste în partea de jos, deoarece rădăcinile au nevoie de spațiu
pentru a crește. Ghiveciul poate
fi cu găuri sau fără ele – dacă
turnați multă apă atunci aceasta
iese, dacă nu – se face mlaștină,
argumentează femeia.
Alt factor important este apa.
Udarea se face întotdeauna cu

trebui să se descurce, afirmă
Mariana Șeremet.
În vasul în care urmează să
se planteze sămânța, după ce ați
pus stratul de pământ, se adaugă
materia organică (compost, turf,
rumeguș fin sau viermecompost –
excremente de râme) și un pic de
nisip pentru drenaj. Pământul și
materia organică se pun în părți
aproximativ egale. Camera unde
vor sta vasele cu răsad trebuie
încălzită constant la aproximativ 18 grade Celsius. Femeia mai
recomandă să folosiți vase com-

moderație și cu apă la temperatura camerei. „O sămânță, dacă
nu are suficientă umezeală, niciodată nu va încolți. Apa de ploaie
e cea mai bună. Zăpada topită tot
e bună. Altă opțiune este apa de
izvor, dar nu direct din fântână,
pentru că e foarte rece. Ideal e
să umpleți vasele cu apă și să le
lăsați la temperatura camerei. Apa
rece vine cu un șoc termic pentru
semințe. Dacă nu aveți izvor sau
apă de ploaie, turnați-le apă de la
robinet, la temperatura camerei”,
explică tânăra.

Agricultura, la mila lui
Dumnezeu. Regres în
domeniul vegetal
și zootehnic
Agricultura a început să bată pasul pe loc din cauza
condițiilor climaterice cu care fermierii încă nu s-au învățat să lupte. În anul 2019 a fost înregistrată o reducere a
producției agricole de circa 2%, constată Viorel Chivriga,
director de programe la IDIS Viitorul.

Lumină, apă și căldură
„Semințele nu au nevoie de lumină până la încolțire. După ce
au ieșit din pământ au nevoie de
lumină pentru a începe procesul
de clorofilă. În pământ, plantele
au nevoie doar de căldură”, notează Mariana Șeremet în cadrul
atelierului „Să semănăm semințe
vii”, organizat la Cigârleni.
„Ghiveciul trebuie să fie plin
cu pământ. Odată ce încolțește, planta are nevoie de lumină.
Dacă nu are lumină, devine slabă.
Dacă ghiveciul stă jos, planta e în
umbră și tânjește după lumină.
Dacă e expusă la soare, trebuie
udată zilnic. Până la încolțire,
semințele nu au nevoie de lumină. Dacă nu aveți lumină, nici nu
începeți producerea răsadului.
Răsadurile au nevoie de lumină și
căldură”, punctează Mariana Șeremet. Semințele nu se pun adânc,
deoarece e nevoie de timp ca să
răsară, amintește Mariana Șeremet. „După ce ați semănat, este
important să îndesați pământul,
astfel scoateți aerul. Dacă e prea
mult aer se usucă”, susține femeia.
Temperatura este foarte importantă, deoarece la temperaturi
scăzute semințele germinează mai
greu, iar la temperaturi înalte,
acestea răsar repede, dar sunt
firave și sensibile la boli.
Durata de germinare
Bunăoară, roșiile încolțesc
după 10 zile de la însămânțare,
iar peste două săptămâni de la

Potrivit lui Viorel Chivriga, sectorul zootehnic este
măcinat de probleme de peste zece ani, iar numărul
animalelor se reduce de la an la an. Circa 85% din bovine și 45% dintre porcine sunt în gospodăriile casnice.
Astfel acest sector nu va înregistra niciodată performanță. „Pentru depășirea problemelor din sectorul
animalier este necesar ca acesta să fie finanțat, dar
și asistat, prin oferirea suportului pentru organizare
și dezvoltare. Dacă problema nu va fi soluționată, vor
apărea disfuncții ale pieței, cum e în cazul lactatelor”,
susține Viorel Chivriga.
Deși Republica Moldova este o țară preponderent
agricolă, evidențele arată că de fapt moldovenii nu fac

germinare acestea pot fi plantate în sol. Ardeiul și vânăta au
nevoie de o perioadă de creștere
de circa două luni. Sămânța de
mazăre se aruncă în pământ la o
temperatură de până la 17 grade
Celsius și, în timp de 20 de zile
germinează, iar napul încolțește
după șapte zile de la împrăștierea
în sol. Sfecla roșie are nevoie de
15-30 de zile, iar broccoli – 8-10
de zile de germinare.
Morcovul se presară la o temperatură de 20 de grade Celsius
și ar trebui să răsară după circa
15 zile. Spanacul, la fel ca frunzele de salată, se pun la o temperatură de 20 de grade Celsius și
răsar peste cinci zile. Castraveții
au nevoie de temperaturi mai
ridicate, de circa 25 de grade
Celsius, dar mazărea poate fi
aruncată în sol la o temperatură
de minim 5 grade Celsius. Bobul
și mazărea pot fi puși toamna.
„Nu îngheață, sămânța rămâne
în pământ”, afirmă femeia de la
„Grădina Moldovei”. Dovleceii
se plantează la 20-28 de grade
Celsius și germinează după opt
zile.
Legumele care fac rădăcini în
sol (morcovul, cartoful, napul,
ridichea etc.) și leguminoasele
(fasolea, mazărea, lintea) se însămânțează direct în pământ.
Legumele se împart în șase categorii: legume frunze; legume fructe; legume rădăcini; leguminoase
(boboase); legume flori și legume
bulbi. De asemenea, frunzele de
salată, pătrunjelul și spanacul se
seamănă direct în sol.

agricultură performantă. Acest lucru este exemplificat
prin randamentele mai mici ale culturilor agricole comparativ cu unele state europene cu care țara noastră intră
în competiție.
Accesul produselor agroalimentare pe piața UE înregistrează o evoluție pozitivă. În anul 2019, UE a majorat
cotele pentru unele categorii de produse moldovenești.
Viorel Chivriga precizează că unii fermieri au învățat cum
să exporte, să producă, dar și să devină vizibili în comerțul
agricol. Este vorba de producătorii de struguri de masă,
prune și nuci, dar și de produse procesate.

N.M.
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Maria Mardare-Fusu:
„Pictez doar ceea ce iubesc”

P

pictoriță de excepție nu are un șevalet clasic: „Pentru mine șevaletul
a avut și are puțină importanță. Nu
i-am simțit vreodată lipsa. Mereu îl
improvizez. Uneori îmi sunt șevalet
mie însămi: pot ține pânza pe brațe,
pe genunchi”. I se întâmpla să picteze doar cu o mână, iar în cealaltă își
ținea copilul. A născut și a crescut
trei copii, fiecare cu talentul, cu vocația sa. Toată lumea știe că soțul
ei, cunoscutul actor Dumitru Fusu,
a fost și el îndrăgostit de pictură, a
desenat cu har o serie de portrete.

icturile Mariei Mardare-Fusu îți
dau senzația unei apropieri fizice
de miracol, de spațiul divinului, al
transcendentalului. Prima ei expoziție
personală includea desene în acuarelă realizate
în satul Miclești, în adolescență, individual, fără
pedagog – o expoziție găzduită în 1971 de Colegiul
de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, unde
foarte tânăra pictoriță a fost admisă datorită
acestor desene care au trezit admirație și
entuziasm din partea profesorilor.

Irina NECHIT
Cea mai recentă personală (de
fapt nu prea recentă, ci vernisată
acum câțiva ani) a avut genericul
„Raza Ta, Doamne” și a fost inaugurată în aprilie 2015, la Centrul
Expozițional „Constantin Brâncuși”
din Chișinău.
Primele desene s-au născut
în satul Miclești
Maria Mardare-Fusu s-a născut
pe 2 iulie 1954 în Siberia, părinții
ei fuseseră deportați în 1949. „Mam născut în Siberia, regiunea Tiumen, la poalele munților Ural, unde
începe Câmpia Siberiană, în satul
Razdolie, raionul Armizon. Acolo au
rămas anii de tinerețe ai părinților
mei, ai buneilor din partea mamei
și a tatei. Aveam un an și jumătate când ne-am întors în Moldova,
după șapte ani de deportare”, ne
povestește pictorița.
În satul natal al părinților ei, Miclești, Criuleni, a început să picteze.
La vârsta de 12 ani avea deja câteva
lucrări de un înalt nivel artistic, ele
își păstrează valoarea pentru totdeauna. Se numesc ,,Parcul de la
Miclești în asfințit de soare” (1970),
,,Natură statică cu colăcel rumen”
(1969), ,,Natură statică cu ulcior și
cană din ceramică” (1970), ,,Natură
statică pe fundal verde” (1967), ,,Natură statică cu pâine și sare” (1968).
Văzându-i aceste desene, i-am
spus că sunt de o mare prospețime,
în ele se simte că autoarea e la o
primă întâlnire cu Dumnezeu. „Adevărat, e o întâlnire cu Dumnezeu, ea
nu se uită niciodată! În cei trei ani
(1967-1970) în care am desenat acasă, în sat, nu am avut profesor, nici
nu știam cum ar arăta un profesor
de artă plastică... Profesor îmi era
simțirea mea... Îmi cumpăram hârtie și culori în satul vecin, Peresecina, acuarele de marca „Leningrad”,
cutia avea și pensulă, de zeci de ori
o deschideam până ajungeam acasă.
Coala de hârtie avea dimensiunile
de 80/60 cm, eu pictam o lucrare
pe jumătate de coală.
Nu aveam o tehnică specială,
doar pictam ceea ce vedeam cu ochii,
ceea ce-mi părea că e frumos! Mai
întâi apărea ideea vreunei lucrări,
gândeam la ea, o pregăteam în gând.
De era natură statică, aranjam ima-

ginar obiectele în foaie, apoi căutam
acele obiecte, le adunam, mergeam
și pe la gospodinele din sat. Având
obiectele în față, făceam desenul,
după care porneam lucrul în culoare
– atunci sufletul îmi înflorea! Sunt
învăluite în taină aceste lucrări, ele
mi-au influențat viața nespus de
mult”, mărturisește Maria Mardare-Fusu.

De ce Mariei Mardare-Fusu
nu i-a fost acordat Premiul
Național al R. Moldova?
Cele mai proaspete lucrări ale
Mariei Mardare-Fusu pot fi văzute,
deocamdată, pe internet, încă nu le-a
expus într-o sală. Niște flori sublime
sunt prezente în aceste tablouri, iar
de la artistă aflăm că sunt crâșmărițe: „La Edineț se numesc Maiorași
ori Soldăței. Eu le pictez pentru ca

Primăverile Mariei
Mardare-Fusu
După absolvirea Colegiului de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău, pictorița a plecat
din nou la țară, de data aceasta în
satul Parcova, Edineț. „În 1976,
am lăsat Chișinăul și am plecat la
țară, căutându-mi calea în pictură”, zice pictorița. Ea s-a aflat la
Parcova până în 1986, răstimp în
care a realizat câteva serii de lucrări
reprezentative pentru opera sa, una
dintre picturile cele mai cunoscute
fiind „Autoportret cu cocoș”.
Din perioada aceea datează și un
tablou de o rară frumusețe în care
e reprezentat un război de țesut și
o țesătoare atemporală, Ecaterina Bâlbă. Se pare că războiul nu
s-a oprit, că țese și azi, iar covorul curge sub ochii noștri. Mariei
Mardare-Fusu îi este foarte dragă
această lucrare: „Am pictat-o în
1985, primăvara, se topea zăpada.
În acest tablou sunt și eu, și mama
mea, copilăria mea, visurile, dorințele mele, ale mamei. Mult m-am
bucurat când pictorița Eleonora
Romanescu, trecându-și mâna pe
firele de ață din tablou, m-a întrebat: „Cum le-ai făcut?!”...
Maria Mardare-Fusu face o
pictură de inspirație creștină
Uimire, fascinație, curată fericire
simți când privești lucrările Mariei
Mardare-Fusu din toate perioadele
creației sale, mai cu seamă cele cu
tematică creștină, inspirate din Biblie, din scriptură, din viața lui Iisus
Hristos, lucrări precum „Sfânta treime în chip de porumbei”, „Adam și
Eva”, „Spicul de grâu”, cele din ciclul
„Facerea”. Despre tabloul „Înălțarea
la cer” (1995) pictorița spune: „Nimic nu-mi doresc mai presus decât
starea în care a luat naștere această
lucrare, „Înălțarea la cer!”.
Realitatea și credința în Dumnezeu îi oferă pictoriței o infinitate de imagini și stări, îi provoacă
viziuni din care se nasc lucrări de
o luminozitate și claritate aproape
ireale. Artista poate transforma
în artă ființe și obiecte pe care i le
aduce soarta în cale. Astfel, într-o
iarnă, a găsit în zăpadă o turturică,
avea o aripă rănită. Artista a luat-o

în casă și i-a purtat de grijă. „De
dragul ei am pictat un autoportret,
cu turturica pe palmă”, își amintește
Maria Mardare-Fusu.
O întreb dacă are nevoie de con-

diții speciale pentru a crea și îmi
răspunde că cea mai importantă
pentru ea este Inspirația. Uneltele
pot funcționa doar dacă apare Inspirația. Am aflat mirați că această

sunt florile pe care le-am crescut în
copilăria mea. Le sădeam, le udam,
le vedeam cum cresc, cum înfloresc.
Le-am observat și în portretele lui
Rembrandt, faptul acesta îmi dă curaj și mai mare să le pictez. Cel mai
important e că le iubesc, îmi iubesc
anii de copilărie. Eu fac parte, îndrăznesc să zic, dintre artiștii care
creează doar din iubire, dragostea
îmi dă niște deschideri spre sursele
creației. Aceste flori fac parte din
viața mea, ele cresc prin satele noastre, le pictez pentru că mă regăsesc
în ele”.
Am mai întrebat-o pe Maria
Mardare-Fusu care sunt proiectele
ei pentru anul 2020 și iată ce mi-a
răspuns: „Nu pot spune ceva concret, nu am programat vreo expoziție
pentru anul acesta. Dar lucrez, pictez fără întrerupere. Accentul îl pun
pe pictură”. Ultima întrebare a fost
dacă artista a luat Premiul Național
al Republicii Moldova, pe deplin meritat. Nu, nu i-a fost acordat. Statul
nu răsplătește o mare artistă, dar ea
continuă să-și plăsmuiască, senină și
neobosită, inegalabila operă.
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Cine este
Rusanda
Curcă?

R

usanda Curcă se identifică ca
agricultor, om de cultură și
activist civic. Ea e co-directoare
la Centrul de Proiecte Culturale
„Azart”, unde implementează
proiecte culturale și proiecte de
educație civică, ecologică și artistică în zonele
rurale.

Sergiu BEJENARI
În timpul studiilor și o perioadă
cât a lucrat, aproximativ șapte ani
a locuit în Chișinău. La un moment
dat și-a dat seama că orașul o consumă foarte mult.
„În primul rând, îmi lua mult
timp, spațiu și resurse emoționale
pentru a plăti pentru chirii, mâncare, transport. Te afli permanent
într-un mediu poluat fonic, vizual,
energetic, fără a avea acces liber la
aer curat, apă potabilă, mâncare de
calitate. Pur și simplu am obosit
de acest ritm și nu am văzut sensul
să stau la oraș și să lucrez pentru
a întreține mașinăria.

pe săptămână”, spune Rusanda.
În calitate de om de cultură a
fost în America. Înainte de a ajunge
în SUA, avea idei preconcepute
precum că mâncarea de acolo este
groaznică și că ei se alimentează
doar cu fast food.
„Pentru mine, care am o alimentație destul de bine pusă la punct,
era o tragedie să ajung acolo și să
nu am acces la mâncare de calitate.
Atunci mi-am luat un bagaj plin
cu mâncare de acasă, am trecut cu
bine vama, la care mi-au confiscat doar usturoiul organic (pentru
că în SUA nu se permite să treci
vama cu semințe de nici un fel), dar
semințele de in, dovleac, năutul,
lintea, nucile, brânza de capră, mi
le-au lăsat.
Acolo aveam o bucătărie bine

Campania #cookyourfood
și provocarea de a-ți
pregăti singur mâncarea
Mi-am zis că lucrurile care îmi
plac le pot face și de la sat. Am luat
această decizie și nu mi-a părut rău
nici o secundă. La sat ai mai mult
timp pentru sine, pentru reflecție.
Lucrul cu pământul te curăță, te
eliberează. Aici îmi lucrez pământul, am grijă de gospodărie împreună cu mama și sora. Tot ce e legat
de lucrul la calculator poate fi făcut
și la distanță, plus mai coordonez
câteva proiecte de educație artistică, civică și ecologică la fel în sat.
Eu stau jumătate de an în sat,
iar cealaltă jumătate – în locurile
unde desfășor proiectele. De exemplu, acum sunt pentru o lună de
zile la Râbnița, când am proiecte în
Chișinău, stau acolo. În Chișinău,
de obicei, ajung minimum o dată

dotată și timp pentru gătit, mi-am
propus să promovez mâncarea sănătoasă și gătitul de sine stătător.
Colegii îmi ziceau că nu-și gătesc
pentru că nu au timp. Or, prin seria
de videouri pe care le-am realizat,
am vrut să le arăt că e super ușor
să-ți faci bucate cosmice în cel mult
jumătate de oră.
După cele 7 zile de #cookyourfood chellenge, am provocat-o pe
sora mea, după care pe prietena
mea, după care au reacționat și
alți cunoscuți de pe rețelele de socializare. Este foarte fain că lumea
s-a inspirat și a început să gătească
mai des, împărtășindu-și impresiile și, mai mult, rețetele.
Sper ca această campanie să se
dezvolte într-o mișcare mai mare,

apoi să organizăm întâlniri la care
să gătim împreună și să discutăm
diverse lucruri „filozofice”. Poate
chiar de organizat și la noi un eveniment așa cum se practică pe la
festivalurile de teatru din alte țări,
unde regizorii împreună cu spectatorii se adună, gătesc și discută
despre teatru”, precizează artista.

aproape ritualic. Așa cum înainte
strămoșii se adunau în jurul focului, acum ne putem aduna în jurul
cratiței, unde poți să socializezi și să
participi la un proces artistic imersiv, iar după aceasta guști din ceea
ce ai creat.
7. În general, toată mâncarea
trebuie tratată ca medicament.
Este important să știi că mâncarea te poate vindeca. Aceasta nu
trebuie percepută drept o simplă
umplutură. Natura ne oferă totul
de ce avem nevoie pentru starea de
fericire, pe care de fapt o avem de
la naștere, doar că o pierdem din
cauza că mâncăm diverse porcării.
Consumul de produse sintetice și
rafinate provoacă o sumedenie de
probleme fizice și psihice.

7 motive de ce Rusanda își
pregătește mâncarea
„1. Îmi place să am control asupra mâncării pe care o consum, iar
gătitul acasă oferă acest control.
2. Îmi cresc mâncarea mea și
sunt sigură de proveniența ei.
Chiar dacă ești în oraș și îți gătești tu, la fel, știi că nimeni nu
ți-a adăugat arome sau alți aditivi
alimentari și ai grijă să ți-o pregătești așa cum crezi că este mai bine
pentru organismul tău. În localuri
nu știi ce produse din industrie îți
sunt puse în farfurie.
3. De calitatea mâncării pe care
o consumăm depinde foarte mult
sănătatea noastră emoțională,
fizică și spirituală. Dacă dorești
să te simți bine în propriul corp,
trebuie să depui acest mic efort și
să consumi mâncare sănătoasă.
Până și depresia, care este boala
secolului 21, vine ca urmare a unui
regim alimentar sărac. Oricât de
mult ai merge pe la terapeuți, nu
te vei simți mai bine dacă nu vei
face schimbări în alimentație.
4. Dacă mergem pe ideea că noi
suntem creatorii propriei noastre realități, și procesul de creație
depinde de emoțiile și gândurile
noastre, iar acestea sunt influențate și de mâncarea pe care o consumăm (pe lângă aer, apă, mișcare
etc.), reiese că situațiile din viața
noastră depind direct de calitatea
ridichii de pe rafturi. De calitatea
mâncării depinde percepția realității, altfel reacționezi la evenimentele din jur, dispar fricile, ești
calm, ai sentimentul de smerenie
și optimism, care permite ieșirea
din diverse stări și situații care,
aparent, sunt fără rezolvare.
5. Să gătești mâncare este foarte
cool, pentru că poți să-ți dezvolți
creativitatea și să experimentezi
așa cum îți place și cum simți tu
(sărat, picant, acru etc.).
6. Este o modalitate faină de a
petrece timpul împreună cu prietenii, pentru că gătitul este un proces

pe cineva în sat și cumperi de la
el. Alte soluții ar fi:
- crearea grădinilor urbane;
- susținerea apariției și dezvoltării piețelor de fermieri, cum este
Eco Locals;
- învățarea metodelor de curățare a fructelor și legumelor de
nitrați (de exemplu, acestea pot fi
ținute în apă cu sodă de mâncare
sau în apă cu lut).
Conform verificărilor de la
ANSA, nivelul de nitrați din legumele și fructele care se vând
pe piața din Republica Moldova
este foarte înalt. Consumând produsele de la piață, ne punem viața
în pericol. În momentul în care
noi nu deținem controlul asupra
produselor pe care le consumăm,
ne expunem anumitor riscuri și
susținem din plin dezvoltarea industriei farmaceutice”, atenționează activista.
Tendința de a trece
cu traiul la sat

Observă cum mănâncă tinerii (și nu numai) și ai să înțelegi
de ce sunt în depresie. Educația
alimentară trebuie învățată de
acasă și, cu atât mai mult, de pe
băncile școlii, pentru a înțelege
cum să folosești mâncarea pentru
a-ți vindeca corpul fizic și psihic”,
punctează Rusanda.
Ce să facă persoanele care
locuiesc la oraș?
„La oraș desigur că este mai
dificil. Ar fi câteva soluții precum
dezvoltarea unor parteneriate cu
agricultorii locali care produc legume și fructe organice. De exemplu,
cineva știe o persoană care crește
cartofi și roșii organice pe care le
livrează în Chișinău, de la ei îți poți
umplea frigiderul. Sau găsești tu

„Observ o emigrare ușoară a
orășenilor la sate sau în suburbii,
unde au posibilitatea să-și cultive mâncarea și să aibă controlul
asupra calității acesteia. Accesul
la mâncarea de calitate a devenit
deja un bun pe care și-l permit persoanele cu un venit peste medie.
Țăranii se mută la orașe pentru
a avea acces la o viață socială complexă, pierzând, astfel, independența alimentară pe care o aveau
la sat. Ei depind 100% de ceea ce
le livrează piața. Dar, pentru ca să
încurajezi și să promovezi viața la
sat, trebuie, mai întâi de toate, să
oferi acces la cultură și educație de
calitate. Doar atunci oamenii vor
vedea satul ca pe un loc potrivit
pentru trai, dar nu ca pe o stafie cu
copii abandonați și tineri și bătrâni
alcoolizați.” afirmă Rusanda Curcă.
Imagini din arhiva Rusandei

Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți
macină sufletul, nu sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche.
GAZETA de Chișinău îți vine în
ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua
publicație, GAZETA de Chișinău,
în paginile căreia vei găsi rubrica

„Te caut”, care conține mesajele
celor care se află în aceeași situație ca și tine. Nu uita, orice zi e
importantă și frumoasă dacă o
trăiești din plin alături de omul
drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj
la rubrica „Te caut”. Transmite
o scrisoare pe adresa redacției GAZETA de Chișinău, mun.
Chișinău, str. Mihai Viteazul 2
a, nr. 23, sau sună la numărul
de telefon 090010050.

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
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Dintre oameni,
sfinții merită
cel mai mare respect

Î

ntre sfinții noștri din primele secole
creștine, de cel mai mare respect în
lume s-au bucurat Dionisie cel smerit,
inițiatorul cronologiei de la Hristos, și
cuvioșii Gherman și Ioan Casian. La 29
februarie, când sărbătorim pe cei doi
prieteni, canonizați în 1992, se împlinesc 1660
de ani de la nașterea unuia din ei – Sf. Ioan
Casian, numit și Romanul. În Franța, unde
se află moaștele cuviosului Ioan Casian, este
sărbătorit la 23 iulie.
cu Ioan Gură de Aur, căruia îi
solicita trimiterea unor misionari
pentru încreștinarea hunilor.
Împreună cu sora lui Ioan Casian, „călugării sciți” pleacă prin
378 la Betleem și Ierusalim.
Convorbiri duhovnicești

Nina NEGRU
Cele mai importante mărturii despre Ioan Casian le-a lăsat
episcopul Ghenadie de Marsilia,
la 35 de ani de la moartea sfântului. În secolul XX au cercetat
problema locului nașterii sale
istoricul român Vasile Pârvan și
istoricul francez H. I. Marrou. Lucrări importante despre viziunea
lui teologică și învățătura ascetico-mistică au apărut în 2000
la Sibiu (Columbia Stewart), în
2002 la Brașov (Ioan M. Ielciu),
în 2003 la Paris și la Iași (Cristian
Bădiliță, Attila Jakab).
Prietenia sfinților
Nu putem să nu observăm un
paralelism biografic: asemănător
celor Trei Sfinți Ierarhi, și în istoria monahismului nostru apar
uneori câte două nume sudate,
bătrânul și ucenicul său, de parcă ar fi un singur suflet în două
trupuri: Sf. Mucenici Epictet și
Astion, Ermil și Stratonic, sfinții
cuvioși Gherman și Ioan Casian,
Gherontie și sfântul ierarh Grigorie Dascălul. Mucenicii s-au
întărit reciproc în credință, marii
cărturari au muncit la tălmăciri
pe aceeași filă, fără a-și urmări
drepturile de autor.
Cei doi prieteni, Gherman și
Ioan Casian, s-au format în mediul mănăstiresc din Scytia Minor
(Dobrogea). Era pe timpul episcopului autohton Teotim, „bărbat
cultivat în filozofie”, atestat în
scaunul tomitan la anul 392. Istoricul și patrologul I. G. Coman
îl considera pe Teotim „o figură
proeminentă a monahismului
scito-dacic”. Acest mare teolog
al timpului avea mai multe mănăstiri sub păstorirea sa, în una
din ele nevoindu-se și călugării
Gherman și Casian. Episcopul
Teotim era în relații de prietenie

Cei mai mulți cercetători afirmă că în 380 cei doi călugări s-au
hotărât să plece în Egipt, unde
anahoreții se aflau în una din
cele mai formidabile aventuri
spirituale din istoria umanității.
Timp de șapte ani au avut convorbiri cu oameni înduhovniciți
din deșertul egiptean: schiturile
Tebaida, Nitria, Kellia, pustia
Schetică a sfântului Macarie. Se
întorc la Betleem și, timp de câțiva
ani, consemnează, sistematizează materialul cules din schiturile
pustnicilor. Dar la întoarcere în
Egipt, în alți șapte ani, n-au găsit
pacea pustiei, și convorbirile duhovnicești vor fi utilizate de Ioan
Casian abia peste vreo 20 de ani,
în Marsilia, când, la sugestia și
rugămintea unor episcopi din Galia, va scrie „Așezămintele vieții
de obște a călugărilor și despre
remediile contra celor opt păcate
capitale” (12 cărți) și 24 de cărți
intitulate „Convorbiri cu Părinții
din pustie”.
Opera lui Ioan Casian se întinde pe aproximativ o mie de pagini. Un raft de cărți, din care să
ne întrebăm dacă avem cel puțin
volumul I al Filocaliei, din care
am putea selecta câte ceva despre
strategia duhovnicească în lupta
cu cele opt păcate capitale, exacerbate în epoca tiraniei mediilor
virtuale.
Ioan Casian enumeră opt
„gânduri ale răutății”, care sunt
rădăcina tuturor patimilor: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de
argint, mânia, întristarea, trândăvia, slava deșartă și mândria. Prima formulare scrisă a lor a dat-o
Evagrie. Ioan Casian a dedicat
câte un volum fiecărui păcat capital enumerat, arătând și armele
pe care Sfinții Părinți le propun
celor care își văd căderile, arme
utilizate de ei în „războiul nevăzut”. Un exemplu de descriere a
mișcărilor pătimașe ale sufletului

Marsilia. Biserica Saint-Victor, în care se aﬂă moaștele sfântului cuvios Ioan Casian

este cartea despre slava deșartă,
patima cea mai subțire, cu multe
înfățișări și greu de biruit.
„Dacă nu te amăgește prin
scumpetea hainelor, te ispitește
prin îmbrăcămintea proastă; pe
unul îl moleșește prin belșugul
bucatelor, pe altul prin post de
dragul laudelor; unul caută cinste, altul se îngâmfă prin răbdarea necinstei; unul caută slavă în
cuvânt, altul prin tăcere”.
Dobrogenii noștri
alături de Atletul Ioan
Gură de Aur
Sfântul este numit și Casian
Romanul pentru că și-a câștigat
faima la Roma, ca apărător al
Sfântului Ioan Gură de Aur și autor de scrieri polemice înainte de
Sinodul Ecumenic din Efes (431).
Ioan Gură de Aur (Hrisostom)
a fost sfințit episcop în 398 de
către Teofil al Alexandriei, supranumit și „faraonul creștin”,
care ar fi vrut să-l vadă în tronul
episcopal de la Constantinopol
pe unul din egiptenii săi. Ioan
Hrisostom a avut de pătimit peste
doi ani, tocmai pentru că a oferit
azil monahilor intelectuali din
deșertul egiptean.
Se știe că exista acolo un cerc
de monahi studioși, format din
Evagrie Ponticul și ucenicii săi
Paladie și Ioan Casian, care se
asociaseră celor patru „frați lungi” – Dioscor, Ammonios, Eusebiu și Eftimie – considerați de
Hrisostom „îngeri cu chip de om”.
Acești frați cu reputație de sfinți
au refuzat să semneze declarații
mincinoase împotriva unui călugăr, econom al lui Teofil.
Episcopul Teofil îi calcă în
picioare pe frații lungi, le rupe
oasele, apoi îi poartă printre creș-

tini în lanțuri, ca pe criminali,
învinuindu-i de erezie pentru că
studiau scrierile lui Origen, părintele teologiei creștine. Apoi, ca
un faraon ce era, pune soldați să
incendieze chiliile și să-i omoare
pe călugării care trăiau în nisip.
Din cei 300 de monahi care au
fugit în pustie, au ajuns în Palestina 80, iar acolo au mai murit 30
înainte de a fi expulzați. Sf. Ioan
Gură de Aur de Aur le-a oferit azil
la Constantinopol „fraților lungi”,
lui Paladie și celor doi prieteni,
Gherman și Ioan Casian, iar apoi
și celor 50 de supraviețuitori veniți din Palestina.
În acele vremuri cumplite hirotonea Ioan Gură de Aur pe Ioan
Casian diacon, iar pe Gherman
preot. Cum era de așteptat, furia
lui Teofil, „unul dintre cei mai răi
episcopi pe care i-a avut Biserica”,
s-a abătut asupra ierarhului de la
Constantinopol. Cu complicitatea împărătesei Eudoxia, care era
deseori mustrată de Hrisostom
pentru slavă deșartă și lăcomie,
Teofil convoacă un sinod la Stejar, în septembrie 403, pentru a-l
condamna și depune abuziv din
scaun. Alături de episcopul Teotim de la Tomis, preotul Gherman
este prezent la sinod, ambii ca
apărători ai lui Ioan Gură de Aur.
Dar ierarhul Ioan Gură de Aur
este surghiunit în 404 în Armenia,
apoi la Comane, unde moare în
407. În acest timp Ioan Casian
și Gherman nu au încetat să pledeze cauza lui, după ce au plecat
la Roma. Papa Inocențiu a luat
apărarea episcopului martirizat,
cerând convocarea unui mare sinod la Tesalonic pentru a-l reabilita. Patru episcopi din Răsărit,
„ioaniți” refugiați la Roma, și cinci
episcopi și doi preoți delegați de
Papa Inocențiu au fost trimiși la

Constantinopol cu trei scrisori
adresate împăratului Arcadius,
fratele lui Honorius, suveranul
Occidentului. Când nava a ajuns la
Constantinopol, poliția imperială
a pus mâna pe episcopi: pe cei
refugiați i-a ucis în bătăi, iar pe
delegații papei i-a torturat patru
luni, apoi au fost trimiși înapoi.
Diaconul Ioan Casian nu a fost
trimis la Constantinopol, iar prietenul și părintele său Gherman
murise la Roma sau poate (opina
mitropolitul Antonie Plămădeală)
se întorsese în Dobrogea. Ioan
Casian, care stăpânea admirabil
greaca și latina, rămâne la Roma,
hirotonit preot, bun prieten cu
papa Inocențiu și cu arhidiaconul Leon, viitor papă, la cererea
căruia a scris șapte cărți „Despre
Întruparea Cuvântului”.
Este un capitol din viața
sa, care l-a dus la înțelegerea
faptului că Biserica a ajuns să
reprezinte pentru oameni ceea
ce oamenii au făcut din ea. Sf.
Augustin, consilier al papei și
mare luptător pentru libertatea
omului, nu a sărit în apărarea
lui Ioan Gură de Aur, simbol al
eroismului creștin. Doi frați,
împărați creștini, nu au putut
dejuca planurile unei împărătese
viclene. În 415, Ioan Casian pleca în Galia, la Marsilia, unde va
întemeia mănăstiri, combinând
tradiția monastică pahomiană
egipteană cu cea capadociană
a Sfântului Vasile cel Mare. La
Marsilia își va scrie vasta sa literatură ascetică, hrană pentru
iubitorii de virtute și frumusețe
din toate timpurile, cu excepția
epocilor în care nu filocalia, ci
misocalia (astfel numea Vintilă
Horia ura frumosului) a fost mod
estetic de exprimare și cotidiană
tehnică de distrugere a omului.

GAZETA de Chișinău

ANCHETA GAZETEI

15
Vineri /28 februarie / 2020

GAZETA de Chișinău a cerut opinia pe marginea acestui text mai multor absolvenți ai unor
instituții de învățământ din România, rugându-i să răspundă la două întrebări: De ce ați ales
să vă faceți studiile în România? Ce v-au dat studiile în România?

Studii în Țara mea (1)

D

upă apariția pe un site de la Chișinău a
articolului „Bursele românești pentru
Moldova: „prieten” în piele de oaie?”
(publicat la 12 februarie 2020 pe noi.md
– n.r.), am inițiat o anchetă printre absolvenții
basarabeni. Primul comentariu este al
muzicologului și scriitorului Oleg Garaz, stabilit
la Cluj-Napoca, România.

Nu ar fi de ignorat, deloc, impactul cu un alt tip de civilizație, mentalitate, atitudini, comportamente,
care într-un mod activ mi-au „măcinat” rutinele aduse de dincolo de
Prut şi au determinat, chiar dacă şi
o deloc rapidă, acomodare la tempourile şi ritmurile noului spațiu.
Reformularea a fost una obligatorie
pentru eficientizarea asimilării. Şi
sunt convins că așa s-ar fi întâmplat
în fiecare spațiu nou pe care l-aș fi
frecventat. Cel puțin, experiența elvețiană din timpul studiilor doctorale
mi-a confirmat-o pe deplin.

la închidere propriile instituții (5) şi
în perspectivă completându-și astfel
populația. Şcolarizarea basarabenilor în instituțiile de învăţământ
românești fiind (după cum o spune
președintele Dodon) românizare
(sic!), iar însăşi ideea unionistă fiind
de domeniul Codului Penal (moldovenesc, evident).

Oleg GARAZ
Ceea ce este evident după o primă
lectură: articolul este foarte sincer,
adică nedisimulat, bont, adică brutal,
exercițiu de substituire a sensurilor.
Sunt evidente şi referințele: separatismul sub umbrela unui aiuritor
„moldovenism”, şi autonomismul
sub umbrela unei fantome statale
precum Republica Moldova, bineînțeles cu năluca pactului criminal
veghind atent în spate. Autoarea articolului (o oarecare Cristina Agatu,
doar numele şi fără nicio referință
de ordin profesional) se vrea a fi
una „hâtră”, deși se prezintă drept
o manipulatoare, să-i zicem, aservită,
deoarece raționează într-o ignorare
totală a oricărei referințe cultural-istorice legitimatoare de ordin identitar, ca şi cum acestea pur şi simplu
nu ar fi existat. Însă şi separatismul
şi autonomismul sunt doar de fațadă.
Şi dat fiind caracterul explicit antiromânesc al acestui text, alegerea este
evidentă - una anacronică şi desuetă
în plan politic şi cultural, adică în
favoarea unui „unionism” inversat,
în „negativ”, de substanță urss-istă.
Separatism, autonomism,
alteritate
Al doilea strat al sensurilor este
alteritatea: noi nu suntem ca ei,
deși oricare argument am aborda
(cultural, lingvistic, istoric, etno- şi
demografic) noi suntem aceiași, nu
prieteni, nu frați, nu rude, ci același
popor care printr-o serie de conjuncturi neîndurătoare este divizat, iar
partea estică - anexată şi supusă unei
drastice rescrieri identitare.
Pornind de la premise false - separatism, autonomism, alteritate întreg articolul sucombă într-o serie
de falsuri aberante, toate provenind
dintr-un simplu „analfabetism” cultural. Şi doar astfel devine posibil un
titlu precum „... «prieten» (adică,
lup) în piele de oaie?”, iar de aici
încolo aberațiile curg într-un fluviu
nestăvilit după cum urmează:
(1) România „fură” tineret din Republica Moldova, cu pretextul (2) de
„ajutor filantropic” pentru „frații de
peste Prut”, (3) din cauza propriilor
probleme demografice, adică astupând cu studenți basarabeni absența
propriilor studenți, (4) salvând de

Cum poate
fi depășit păgubosul
„local-patriotism”

Motive reale,
nu falsă „filantropie”
Întreg articolul se «bombează»
în jurul unor falsuri şi asta fără a
spune niciun cuvânt despre diaspora
moldovenească în continuă creștere, despre satele părăsite, despre
dezastrul economic şi condiția de
subzistență mizerabilă a cetățenilor moldoveni, despre lipsa de perspectivă a absolvenților propriilor
instituții autohtone, despre incertitudinea amenințătoare a zilei de
mâine şi despre „transnistrizarea”
treptată a spațiului dintre Prut şi
Nistru şi obediența explicită a factorilor administrativ-politici față de
neo-imperialismul rus.
Probabil, mai degrabă acestea
ar fi, în mod cert, motivele care îi
determină pe tinerii români basarabeni să plece la studii în România,
şi nu falsa „filantropie” a unui stat
vecin care astfel şi-ar rezolva de pe
aiurea problemele interne. Iar a-i
lega pe tinerii bursieri români cu
contracte şi obligații este ceva chiar
mai mult decât în celebrul roman
orwerllian 1984. Cu atât mai mult
cu cât prea puțin probabil ca progeniturile elitei administrativ-politice
moldovenești să intre sub incidența
acelorași reguli.
GAZETA: De ce ați decis să
mergeți la studii peste Prut?
În cazul meu particular, plecarea
în România a fost una conjuncturală,
adică legată de situația în propria
mea familie. Sincer să fiu, nu am visat să plec şi nici nu am planificat
în vreun fel să plec la studii în altă
parte. Îmi era suficientă muzicologia
pe care o învăţasem de la oameni
competenți atât la Liceul de Muzică „Ştefan Neaga” - muzicologul şi
profesorul Loghin Teodor Ţurcanu,
cât şi la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău precum muzicologii Vladimir Veaceslavovici Axionov şi soția lui, Svetlana Viktorovna
Ţirkunova, Nona Ambarțumovna
Abramova şi Margarita Alexandrovna Belîh sau Galina Vartanovna Kociarova. Le păstrez cea mai profundă
recunoștință.
Conjunctura a decis luarea acestei
decizii. Despre România nu ştiam
mai mult decât se ştia în general. În

clasa a cincea descoperisem că nu
am nevoie de subtitrarea rusească la
proiecțiile de filme românești. Producția cu titlul „Ultimul cartuș” a lui
Sergiu Nicolaescu mi-a produs revelația, atunci în îndepărtatul 1976,
că de fapt, fără a o fi învăţat, ştiu şi
limba română (așa cum opinau prietenii mei ruși şi evrei). Iar din acel
moment a încolţit suspiciunea că în
realitate lucrurile stau cu totul altfel
în ceea ce privește limba, cultura şi
istoria, iar în timp aceste „ecouri”, tot
mai multe dintr-un trecut aproape
şters din memoria colectivă, a produs
tot mai multe fisuri în conștiința mea
pe atunci încă pionieresc-comsomolistă. Curiozitatea față de un spațiu
vag intuit drept originar a fost un
prim motiv pentru a lua decizia de
a pleca.
Corelarea marginalității
cu universalismul unei
deschideri paneuropene
Un al doilea motiv a fost, probabil, şi nevoia unui alt tip de experiență care oferea posibilitatea unei
comparații obiective. Aflat la vârsta
unei nevoi acute de referințe, de „ancore”, de răspunsuri şi certitudini,
era şi normal ca plecarea în România
s-o percep ca pe o provocare şi ca pe
o posibilitate de evaluare a propriilor abilități, potențial şi rezistență
la nou.
Crescut şi educat într-un
învăţământ într-o mare măsură
rusificat - cursurile de la Conservatorul chișinăuean fiind toate în
rusă (context instituțional în care
eu eram considerat a fi națcadr şi,

poate, orientat mai degrabă înspre
tradiția muzicală rurală şi nu înspre
probleme ale muzicologiei universale) -, posibilitatea de a-mi traduce
cunoștințele în propria mea limbă
maternă (!) şi a-mi corela localismul şi marginalitatea (Republica
Moldova ca republică urss-istă)
cu universalismul unei deschideri
paneuropene (spațiul cultural românesc din care intuiam că făceam
parte chiar în pofida anexărilor, pacturilor şi educației instituționale)
am perceput-o până la urmă drept
ceva necesar.
Al treilea motiv, propriu oricărui tânăr lansat în căutarea propriei
identități într-un sens universal, era
nevoia de noutate, nevoia de ceva
diferit şi chiar, poate, a diferenței,
căutarea unui alt punct referențial
şi a altor conținuturi, diferite şi ele,
însă complementare celor deja asimilate şi asumate.
GAZETA: Ce v-au dat studiile
în România?
Într-o mare măsură, așteptările
nu mi-au fost înşelate. Am cunoscut
oameni care mi-au devenit modele
de excelență profesională şi umană - compozitorii Vasile Herman,
Pascal Bentoiu şi George Balint, dirijorul Florentin Mihăescu, pianistul
Ferdinand Weiss, etnomuzicologul
Ioan Haplea şi, nu în ultimul rând,
muzicologul Ferenc László, precum
şi compozitoarea-muzicolog şi performance-artist Irinel Anghel. Cu
toții au fost şi așa şi rămân oameni de
la care am învăţat meșteșug, anume
așa - meșteșug în cel mai artizanal
sens al cuvântului.

Evident, această „coliziune” în
egală măsură lingvistică şi metodologică a determinat, realmente,
mutații profunde atât în percepția
şi conștientizarea conținuturilor legate de profesie, cât au oferit şi acel
minim necesar pentru a începe formularea unor evaluări comparative,
deoarece chiar dacă ştiinţa muzicii
deține o sumă de determinante universale, felul de a parcurge această
cale (methodos) ţinea de „genealogia” şi evoluția organică a gândirii şi
practicii muzicale din acel loc concret
care a fost şi România, dar şi Clujul
postdecembrist.
Cu alte cuvinte, traducerea cunoștințelor acumulate din rusă în
română a fost o experiență, pot să
spun, (hiper)generativă în sensul
în care la finalizarea acestei acțiuni
mă trezeam nu doar cu același lucru spus altfel, ci chiar şi cu altceva. Căile poate şi interferau, însă
nu erau identice şi anume această
deloc infimă diferență mi-a „fisurat” în continuare conștiința, până la
urmă „spintecând-o” şi deschizând-o
înspre capacitatea formulării unor
noi şi noi sensuri.
Iar concluzia era una evidentă:
„finisarea” personalității se produce
doar prin cât mai multe mutații de
acest fel - geografice, metodologice,
culturale şi, în concluzie, identitare
- şi doar astfel poate fi depășit acel
păgubos „local-patriotism” desuet
şi contraproductiv care încă funcționează în Republica Moldova.
Mai mult decât atât, finalizându-mi studiile universitare la Cluj,
studiile doctorale le-am parcurs la
București - o altă fațetă, una importantă, dintre multe altele din care
este constituită imaginea cumulativă
a ceea ce percepem drept spațiu cultural românesc.
Şi drept consecință a tuturor
acestor mutații am continuat şi activitatea publicistică pe care o începusem la Chișinău sub îndrumarea
Margaritei Alexandrovna Belîh şi pe
care în timp o extinsesem la nivelul
întregii ţări, ulterior debordând şi în
activități radio şi tv. De asemenea,
pornind de la problemele din câmpul
activității profesionale, am inițiat
scrierea unor monografii în care miam formulat şi publicat propriile idei
privind ştiinţa muzicologiei.
Rubrică îngrijită de Victoria POPA
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Infecțiile respiratorii acute
Cele mai răspândite forme, simptome și metode de tratament

Î

n condițiile în care atenția publică e acum
fixată pe noul tip de coronavirus, care se
transmite pe calea aerului la fel ca multe alte
infecții respiratorii, v-am pregătit o listă a
celor mai răspândite infecții respiratorii acute și
diferențele dintre ele. Ce simptome au și cum se
tratează.
Infecția căilor respiratorii
superioare și inferioare

Tusea convulsivă
(pertussis)

Sistemul respirator este alcătuit din nas, sinusuri nazale, gură,
faringe (gât), laringe (aparatul
de vorbire), trahee și plămâni.
Infecțiile respiratorii superioare
afectează părțile superioare ale
sistemului respirator, adică nasul,
sinusurile și faringele. Infecțiile
respiratorii inferioare – laringele,
traheea și plămânii.

Această afecțiune este cauzată
de bacteria denumită Bordetella
pertussis. Simptomul caracteristic

răspândiți, care cauzează între 10
și 15 milioane de infecții anual.
Oricine se poate infecta cu enterovirus, însă grupul de risc este
alcătuit din copiii de toate vârstele
și adolescenți.
Enterovirusul se poate manifesta asemeni unei răceli banale,
caracterizate prin febră, rinoree,
strănut, erupții pe piele, vezicule cu lichid în cavitatea bucală
și dureri musculare. Însă unele
persoane pot suferi ulterior și de
respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație.

Infecțiile căilor respiratorii
superioare (IACRS)
Acest grup de infecții include
răceala sezonieră, gripa ușoară,
tonzilita, laringita și infecțiile sinusurilor nazale. Pentru acestea,
cel mai frecvent simptom este tusea. De asemenea, infecția plămânilor poate cauza nas înfundat sau
rinoree (eliminări nazale), dureri
în gât, strănut, dureri musculare
sau dureri de cap.
Infecțiile căilor respiratorii
inferioare
Aceste infecții se regăsesc în
căile respiratorii inferioare și în
plămâni. Cauza lor pot fi virușii
– în cazul unei pneumonii severe
sau bacteriile – în cel al tuberculozei. Simptome: tusea severă
cu eliminare de spută, scurtarea
respirațiilor, dureri apăsătoare
în piept și respirații șuierătoare.

B. Este deosebit de gravă pentru
copii, vârstnici și persoanele cu
imunitatea slăbită sau compromisă. Gripa este contagioasă și
se răspândește prin intermediul
picăturilor de salivă, ce se elimină
în urma vorbirii, strănutului sau
tusei unei persoane infectate.
Copiii bolnavi pot transmite
virusul în decurs de 7 zile, însă
există și adulți infectați care nu
prezintă semne de boală. Primele
simptome ale bolii debutează în
1-4 zile după ce virusul pătrunde
în corp, cauzând apariția febrei,
frisoanelor, durerilor în gât, rinoreei sau a nasului înfundat, durerilor musculare, durerilor de cap
și a slăbiciunilor generalizate în
corp. Pe lângă acestea, copiii pot
avea vomă și diaree.
Anual, la începutul sezonului
rece, oricare adult ar trebui să se
vaccineze împotriva gripei sezoniere pentru a preveni răspândirea
virusului.
SARS (Sindromul
Respirator Acut Sever)

Tratamentul
enterovirusului

este tusea incontrolabilă și violentă, care cauzează dificultăți de
respirație. Oricine, chiar și adulții
pot experimenta boala, însă aceasta este deosebit de severă pentru
sugari și copiii mici, punându-le
viața în pericol.
Vaccinurile împotriva pertussis
sunt recomandate atât copiilor,
cât și adulților.

Majoritatea persoanelor infectate pot fi tratate de medicul
de familie. Însă, în cazul apariției complicațiilor, se recomandă
apelarea la specialistul de boli
infecțioase, medicul urgentist,
cardiolog sau pulmonolog.

Enterovirusul

Gripa sezonieră

Enterovirusul non-polio se referă la un grup de virusuri foarte

Este o boală respiratorie acută,
cauzată de virusurile gripale A și

Sindromul Respirator Acut
Sever include infecții virale severe, cauzate de coronavirusurile
SARS-CoV.
Simptomele provocate de SARS
sunt febra, frisoanele, durerile
musculare, dificultățile de respirație, durerile de cap și diareea.
Majoritatea pacienților prezintă
complicații sub formă de pneumonie.
Bolnavii de SARS au nevoie,
de obicei, de terapie cu oxigen și
o posibilă ventilație mecanică a
plămânilor. Acum nu există tratament specific pentru SARS. La
nivel local, trebuie anunțate autoritățile Organizației Mondiale
a Sănătății (OMS), dacă există

vreun caz confirmat de infecție
SARS.
Prevenirea SARS
Deocamdată nu există un vaccin împotriva SARS, cercetările
fiind dificile din cauza absenței
unei boli specifice pentru testarea
tratamentului împotriva acesteia.
Măsurile recomandate pentru
prevenirea SARS includ spălarea
regulată a mâinilor cu apă caldă și
săpun sau utilizarea dezinfectantelor pe bază de alcool, purtarea
măștilor de unică folosință, dezinfectarea suprafețelor și spălarea
lenjeriei și a prosoapelor personale cu apă fierbinte și detergenți.
Răceala sezonieră
Această infecție respiratorie
acută a căilor respiratorii superioare poate fi provocată de cele
peste 57 de tipuri de adenovirusuri. Persoanele infectate devin
contagioase peste câteva zile după
debutul simptomelor și rămân astfel până la dispariția totală a lor.
În total, această perioadă durează
aproximativ 2 săptămâni.
La fel ca oricare altă infecție
a căilor respiratorii superioare,
răceala sezonieră cauzează apariția rinoreei, durerilor în gât și
a durerilor de cap. De asemenea,
se pot inflama nodulii limfatici.
Nu există un tratament specific
pentru această categorie de îmbolnăviri. În acest caz, antibioticele
sunt inutile și nu trebuie să faceți
abuz de ele. Antiinflamatoarele,
antipireticele, spray-urile nazale
și siropurile pentru tuse pot scădea din simptome. Se recomandă
hidratarea și odihna.

sanoteca.md

Cel mai important mesaj
care trebuie transmis
acum este cel de non-panică
Opinia lui Oleg Lozan, director al Școlii de Management în
Sănătate Publică, fost medic-șef sanitar de stat în perioada
gripei pandemice din 2008-2009
Pericolul acestui nou tip de
coronavirus vine din două părți – oamenii încă nu știu cum să
se comporte cu el și, da, avem o
trăsătură mai specifică. Dacă în
restul infecțiilor respiratorii persoana devenea contagioasă, adică
putea transmite virusul după ce
manifesta semnele clinice, atunci
în acest caz – nu se întâmplă la fel.
Persoana poate transmite virusul deja la infectarea propriu-zisă,
ceea ce induce panică în condițiile
în care nu ești sigur, dacă ai făcut
sau nu boala. În plus, și perioada
de incubație este mai mare decât
la coronavirusurile precedente.
Organizația Mondială a Sănă-

tății spune că măsurile pe care
trebuie să le ia autoritățile pentru
a preveni răspândirea virusului
trebuie să fie proporționale. Noi
avem măsuri antiepidemice neproporționale. Am citit în presă că
Primăria Municipiului Chișinău a
interzis matineele pentru copii. Se
exagerează. Oficial, nu avem înregistrat niciun caz de COVID-19
și noi deja aplicăm măsuri care
depășesc nivelul de alertă anunțat.
Ni se recomandă insistent să
ne spălăm pe mâini. Cu toată responsabilitatea vă spun că spălatul
pe mâini nu e o măsură valabilă doar în cazurile de pandemie
sau pericol epidemic. Spălatul pe

mâini trebuie să fie o normă oricând. Faptul că nu avem condiții
de igienizare, și nu doar pentru
copii, e o problemă. Noi uităm de
o mulțime de localuri publice, cum
sunt piețele, gările, casele de cultură, instituții ale statului etc., în
care aceste condiții lipsesc. E un
lucru foarte prost.
Dar mesajul cu spălatul pe
mâini pe care ni-l transmit autoritățile naționale și internaționale
este unul extrem de important. E
o măsură de prevenire a bolilor
foarte eficientă și trebuie să devină o deprindere de rutină pentru oricare om din această țară.
Mâinile trebuie spălate după orice

contact sau ieșire în spațiul public,
frecventarea unităților sanitare
etc. Mai nou, se recomandă folosirea dezinfectanților pe bază
de alcool, care la fel sunt foarte
eficienți în menținerea igienei.
Cel mai important mesaj care
trebuie transmis acum este cel
de non-panică. Sigur că este o
situație neobișnuită, dar deloc
una drastică. Noi avem câteva
mii de decese de coronavirus la
nivel mondial, dar în lume în luna
ianuarie, de exemplu, au murit

peste 50 de mii de oameni din
cauza virusului gripal.
Noi avem, apropo, epidemie de
gripă în R. Moldova și uităm de
ea, dar ne temem de coronavirus.
E o situație paradoxală provocată
din necunoaștere și de comunicare debalansată. Deci, nu avem
motiv de panică. Este un virus de
infecție respiratorie acută despre
care, peste un an sau poate mai
puțin, ne vom aminti ca despre
ceva obișnuit.
sănătateinfo.md
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Jocurile
Olimpice
de la Tokyo:
Uniți prin
Emoție

Victoria Ţurcanu aduce titlul pentru Real Succes

Golul victoriei

Iulian BOGATU
O sărbătoare fotbalistică de zile
mari s-a desfășurat în seara zilei
de duminică, 23 februarie a.c., la
„Futsal Arena FMF” din comuna
Ciorescu. Mulțimea de suporteri
venită cu intenția să savureze cele
două finale – mare și mică – din
cadrul Campionatului național
la futsal feminin n-a rămas dezamăgită de spectacolul oferit cu
generozitate de fotbalistele din
teren.
Probă de curaj și rezistență
Partida pentru trofeul principal – dintre cluburile ȘS nr. 11
Real Succes și Agarista Anenii
Noi – s-a constituit într-o adevărată probă de curaj și rezistență
fizică, dar și psihică pentru protagonistele din ambele tabere.
Către minutul 5 al meciului, jocul
tatonărilor luă sfârșit și echipele
au inclus viteza la turații maxime.
Fazele periculoase se perindau
cu repeziciune când la o poartă,
când la cealaltă.
Primul moment periculos îl
creează fetele de la Agarista,
campioana ultimelor două ediții,
„întrevederea” de unul la unul cu
goalkeeperul formației adverse
soldându-se cu un șut pe lângă
poartă. Imediat urmă prima lovitură pe spațiul porții din acest
meci, realizată de atacanta echipei
Real Succes, execuția magistrală
ce țintea vinclul fiind neutralizată
printr-o paradă a portarului.
Jocul pe contre nu s-a mai materializat în goluri, scorul alb de
pe tabela de marcaj rămânând intact pe parcursul întregii reprize.
O ușoară superioritate a echipei
chișinăuiene, condusă de pe ban-

ca tehnică de antrenorul Victor
Greapcă, se păstră și în mitanul
secund. Însă galeria sportivelor
din Anenii Noi, mult mai numeroasă și mai energică decât puținii
suporteri veniți la Ciorescu din
capitală, își îndemna favoritele
la acțiuni ofensive prin scandări
neîntrerupte și răsunătoare, intercalate cu sunete de tobă și vuvuzele. Momentul culminant însă
întârzia să vină, chit că pregătirea
fizică superioară a discipolelor lui
V. Greapcă devenea spre finalul
meciului tot mai evidentă.
...Golul superb înscris de Victoria Țurcanu, venit în penultimul minut de joc, stârni un val
de euforie fără margini în tabăra
formației din Chișinău și zgomot
infernal în tribune. Jucătoarea
selecționatei și căpitanul echipei
a reușit să marcheze din afara
careului la colțul lung, după o
incursiune pe diagonală de toată
frumusețea, executată în plină viteză de la mijlocul terenului. Până
la urmă, acest gol s-a dovedit a fi
unic în acest meci, aducând mult
râvnitul titlu de campioană în fieful echipei Real Succes.

Sloganul Uniți prin Emoție
(United by Emotion) este motto-ul oficial al Jocurilor Olimpice
și Paraolimpice de la Tokyo 2020,
potrivit organizatorilor celui mai
de amploare eveniment sportiv
de pe mapamond. Deviza scoate
în evidență puterea sportului de
a reuni persoane provenite din
medii sociale și de cultură diferite
în vederea urmăririi și sărbătoririi
împreună a întrecerilor din cadrul Jocurilor, întru crearea unui
spirit de comuniune și depășire a
diferențelor.
Motto-ul face parte dintr-o
viziune generală asupra Jocurilor, exprimând esența ideilor și
conceptelor pe care orașul gazdă
dorește să le împărtășească lumii.
Sloganul „United by Emotion” are
menirea să determine spectatorii, voluntarii și sportivii din cele
peste 200 de Comitete Naționale Olimpice și Echipa Olimpică
pentru Refugiați, întrunite la JO
de la Tokyo, precum și miliardele
de iubitori de sport de pe întreg
globul să conștientizeze faptul că
există mai multe lucruri care îi
unesc decât cele ce îi separă.

O finală mică cu scântei de
foc mare
Și finala mică se dovedi de un
dramatism de cel mai înalt grad.
Prima repriză se desfășură sub dominația totală a jocului incisiv demonstrat de fetele de la Alga-PGU
Tiraspol. Ele au trecut cu fermitate la cârma partidei, luând un
avans de 3 goluri – prin eforturile
fructificate pe tabela de marcaj de
Violeta Mițul (2), Carolina Țabur
(2) și Nina Darenscaia – în fața
echipei ȘS Ciobruciu GTC: 5-2.
Scor care se menținu și pe
parcursul primei jumătăți a mitanului secund, în pofida presiunii
crescânde puse pe adversare de
formația din dreapta Nistrului,
pentru care în prima parte a jocului au înscris Viorica Tonu și
Arina Cechina.
După pauză urmă ceva greu de
imaginat. Formația din Ciobruciu parcă renăscu din propria

cenușă. Mai întâi Doina Ciobanu marcă în poarta goală după
o pasă servită ca pe tavă. Reveni
suspansul și începu un adevărat
calvar pentru formația din regiunea transnistreană, jucătoarele
acesteia nereușind în niciun fel
să depășească starea de stupoare
care parcă le paraliză voința și
le înțepeni membrele. Cu două
minute înainte de fluierul final
iureșul gazdelor nominale face
ca defensiva adversă să mai greșească o dată: 4-5, după o execuție precisă de pe centru, de la
marginea careului, realizată de
Diana Loghin. Golul egalizator
veni în ultimul minut de joc în
urma unui dribling spectaculos
realizat de Arina Cechina, care
reuși să fenteze întreaga apăra-

re adversă și să readucă propria
echipă pe tărâmul parcă abandonat al speranțelor la o medalie.
Speranțe care s-au realizat din
plin în urma execuției loviturilor
de departajare: 2-1 (scor general 7-6) și formația ȘS Ciobruciu
GTC își adjudecă distincțiile de
bronz.
La ceremonia de premiere,
președintele Asociației de fotbal
în sală din Moldova, Alexandru
Golban, a înmânat titlul de Cea
mai bună jucătoare a campionatului Cristinei Cerescu (Agarista). Carolina Țabur (Alga-PGU)
cu 15 goluri marcate a devenit
golgeterul competiției, iar Tatiana Toma (Real Succes) a intrat
în posesia titlului de Cel mai bun
portar.

Memorialul
Tudor Jubârcu,
la ediția a III-a
Turneul internațional de lupte libere printre
juniori și cadeți în memoria antrenorului Tudor Jubîrcu s-a desfășurat în perioada 22-23
februarie curent la Chișinău. La competiții au
participat aproximativ 200 de atleți care au
concurat în cadrul a două categorii de vârstă.
La ediția din acest an, a III-a, au participat
sportivi din Armenia, Italia, Macedonia, Belarus, Ucraina, Rusia, România și Republica
Moldova.
În calitate de oaspeți de onoare la eveniment au fost prezenți Anastasia Nichita,
campioană europeană la lupte, și Mihail Sava,
premiant cu bronz la CE de lupte de la Roma
2020. În cadrul competițiilor au impresionat
mai cu seamă luptătorii din Armenia, care s-au
situat pe locul I în clasamentul neoficial pe

echipe, cu 6 medalii de aur la activ, ei fiind
urmați de loturile Moldovei (5), Republicii
Belarus (2) și al Federației Ruse (1). La probele
individuale, premianții au intrat în posesia de
diplome, medalii, cadouri și premii în bani
oferite de sponsorii turneului.
Profesorul-antrenor Tudor Jubîrcu (19422016) în activitatea sa profesională s-a afirmat

ca pedagog iscusit, de vocație, educând mai
multe generații de tinere talente, cu rezultate
de excepție obținute pe arena internațională.
S-a dedicat cu trup și suflet meseriei dragi,
pentru meritele sale fiind distins cu titlurile
de Maestru al Sportului (în cariera sa de atlet)
și de Lucrător Emerit (în domeniul educației
fizice și sportului).

Argint
pentru
tenismena
Iulia
Gherman,
la TCH
București
Compatrioata noastră Iulia
Gherman s-a învrednicit de medalia de argint la turneul TCH
desfășurat la București (România), competiție din cadrul circuitului Federației Române de
Tenis. Sportiva noastră, legitimată la Clubul Dinamo București, a
avut la aceste întreceri rezervate
jucătoarelor sub 18 ani un parcurs demn de toată lauda, demonstrând inteligență și calități
volitive deosebite.
În runda inaugurală, Iulia
Gherman s-a impus cu un sec 6-0,
6-0 în fața Deliei Stancu, după
care, fără să întâmpine vreo dificultate, a eliminat capul de serie
nr.2, Rebeca Tudose, scor 6-1, 6-3.
În faza semifinală, conaționala
noastră și-a fructificat superioritatea tehnică trecând cu 6-4, 6-0
de Cristmann Annemarie.
Finala s-a dovedit a fi una
extrem de disputată, Iulia
Gherman confruntându-se cu
principala favorită a turneului,
reprezentanta gazdelor, Lavinia Tănase. Iulia reușește, într-o
luptă strânsă, să-și adjudece primul set: 6-4. Același scor este
înregistrat și în cel de-al doilea,
doar că în favoarea oponentei. În
setul decisiv, lupta s-a derulat de
la egal la egal, pe final impunându-se tenismena din România,
scor 4-6, 6-4, 7-5.
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Carul cu bancuri

Afiş
TEATRE
Teatrul Național
„Mihai Eminescu”
28.02 „Steaua fără nume” de Aureliu Busuioc, ora 18.00.
29.02; 03.03 „Dosarele Siberiei”
de Petru Hadârcă, ora 18.00.
01.03 „12 scaune” de Ilf și Petrov,
ora 18.00.
04.03 „Amorul dănțuie și feste
joacă” după William Shakespeare,
ora 18.00.
05.03 „Casa mare” de Ion Druță,
ora 18.30.
Teatrul Național
„Eugene Ionesco”
01.03 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
06.03 „O istorie foarte simplă”
de Maria Lado, ora 18.30.
07.03 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
08.03 „Capra cea bună, Lupul cel
rău, Iedul cel mic și cumătra caprei”
de Matei Vișniec, ora 18.30.
Teatrul Satiricus
„I. L. Caragiale”
28.02; 05.03 „Maestru și Margareta” după Mihail Bulgakov, ora
18.30.
29.02 „Made in Moldova” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
01.03 „Banii, banii și borsetka”
de Ray Cooney, 18.30.

Mină” de Szekely Csaba, ora 18.00.
Spectacole pentru copii
01.03 „Cenușăreasa” de Charles
Perault”, după Charles Perrault, ora
12.00.
07.03 „Motanul încălțat”, după
Charles Perrault, ora 12.00.
Teatrul „Geneza Art”
28.02 „Floare albastră”, după
versurile și corespondența poeților
clasici Mihai Eminescu și Veronica
Micle, ora 19.00.
10.03 „Cutia neagră” de Philippe
Bologna și Paolo Costella, ora 19.00.
11.03 „Labirint” de Rajiv Joseph,
ora 19.00.
12.03 „Toc” de Laurent Baffie,
ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și
Balet „Maria Bieșu”
07.03 „Lacul Lebedelor”, balet
în patru acte, de Piotr Ceaikovski,
ora 17.00.
12.03 „Traviata”, operă în patru
acte, de Giuseppe Verdi, ora 18.30.
Teatrul Municipal de Păpuși
„Guguță”
29.02 „Pasărea pre limba ei piere”
de Ion Proca, ora 11.00.
01.03 „Povestea Porcului” de Ion
Creangă, ora 11.00.
01.03 „Jucătorii” de N. V. Gogol,
ora 19.00.
SĂLI DE CONCERT

Teatrul „Luceafărul”
28.02 „Testamentul” de Gheorghe
Urschi, ora 18.00.
01.03 „A patra dimensiune” de
Luigi Lunari, ora 18.00.
06 – 07.03 Premieră! „Flori de

Vineri / 28 februarie / 2020

Filarmonica Națională
„Serghei Lunchevici”
28, 29.02 Risipitor de frumuseți
– Tudor Gheorghe și Concertino Accordion Band, ora 19.00.

Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de
vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre

1 – 10 martie Festivalul Internațional de Muzică Mărțisor – 2020
02.03 Concert Simfonic – Promenade aerofone, ora 18.00.
03.03 Concert cameral – Primus
Duo: Pavel Efremov (acordeon), David Filipe (vioară), Portugalia, ora
18.00.
04.03 Pe ritmuri de tango cu
dirijorul și compozitorul – Martin
Palmeri/Argentina, ora 18.00.
05.03 Concert Simfonic la 250 de
ani de la nașterea lui L. Van Beethoven, ora 18.00.
06.03 Formația Trigon, ora 18.00.
Sala cu Orgă
29.02 Concert de cameră, în cadrul Festivalului „Mărțișor-2020”,
Trio „Montagnana”- ansamblul membrilor Orchestrei Simfonice Naționale a Belgiei: Ana Spânu-Rusnac, vioară; Taras Zanchak,
violoncel, Nina Ardachirova, pian. În
program: Trio de F. Mendelssohn și
P. Ceaikovski, ora 18.00.
02.03 Concert vocal-simfonic în
cadrul Festivalului „Mărțișor-2020”,
Orchestra Națională de Cameră,
Corul Național de Cameră condus de
Ilona Stepan, sopranele Anastasia
Cușnir, Cristina Goncearova și mezzo-soprana Lilia Istratii /Moldova/.
Dirijor – Gheorghe Costin /Timișoara-România/. În program: G.F.
Handel, R. Strauss, A. Vivaldi, ora
18.00.
06.03 Recital de orgă, în cadrul
Festivalului „Mărțișor-2020”. Marek
Stefanski /Polonia/ prezintă creații pentru orgă de J.S. Bach, J.G.
Walther, J.L. Krebs, M. Surzynski,
J.G. Rheinberger, G.A. Merkel, ora
18.00.

locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu
chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor
second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi
ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil
al redacției: 090010050.
Rubrica „ Mica publicitate” va putea fi găsită și pe
pagina online a publicației – gazetadechisinau.md.

Concurs pentru 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
31 – 40 abonamente – 400 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei
101 plus – 1200 lei

20 – 30 abonamente – 150 lei
31 – 40 abonamente – 200 lei
41 – 50 abonamente – 250 lei
51 – 60 abonamente – 300 lei
61 – 70 abonamente – 350 lei
71 – 80 abonamente – 400 lei
81 – 90 abonamente – 450 lei
91 – 100 abonamente – 500 lei
101 plus – 600 lei

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

- Bună ziua! Aveți ceva contra tusei?
- Nu, puteți tuși cât vreți.
La psihiatru:
- Dom’ doctor, este aici un pacient care se crede invizibil.
- Spune-i că nu pot să-l văd acum!
Judecătorul:
- Sunteți căsătorit?
Martorul oftează prelung...
- Se consemnează că martorul este căsătorit, dictează
judecătorul.
O tipă se urcă în taxi și îi spune șoferului:
- Vă rog să conduceți preventiv, că sunt mamă a opt copii.
Taximetristul se întoarce și îi răspunde:
- Dvs. vorbiți despre prevenție?
Nevasta unui preot nu prea bogat vine de la oraș cu o
rochie nouă. Când vede chitanța de 400 de lei, preotul
se face foc:
- Eu pun bani deoparte să avem mâncare și să întrețin
casa, iar tu?
- Bărbate, nu m-am putut abține, tentația era prea mare.
Ca și cum un demon mi-ar fi șoptit: „Îți stă bine! Îți
stă bine!”.
- Păi și de ce n-ai zis cum te-am învățat eu: „Îndepărtează-te, satană, de mine!”.
- Așa am zis, dar el a continuat: „Și de la distanță îți
stă bine!”.

Sudoku

Integrama
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Lăcomia aduce
întotdeauna păcate
Lidia BOBÂNĂ
Trăiau odată șase frați. Născuți
unul după altul, de mici, tare
prietenoși mai erau între ei. Nici
nu mai aveau nevoie de alți copii
din mahala în jocurile lor, pentru
că erau mulți și se înțelegeau de
minune. Se bucurau de atâta lucru
și părinții.
Uite că au crescut, au început a
se însura, cam unul după altul, după
cum s-au născut, firește. Părinții lor
țineau în brațe nepoți deja când,
pe nesimțite, cu anii, acești frați au
început a se distanța între dânșii. O
parte de vină o purtau și nevestele
lor, din invidie că unul are mai mult.
De ce nu-i face parte și fratelui, mai
ziceau ele, oare nu-s un sânge, nu-s
un neam?
Unul dintre ei, mai lacom de
fire – se aruncase bunelului din
partea mamei, negustor de vite
până la război, care, pe căi cinstite,
uneori și necinstite, porni să-și
încropească avere. Să adune de
dragul adunatului. Și din momentul
acela lumea lui interioară, relațiile
cu oamenii, sentimentul lui pentru
frați s-a schimbat definitiv.
Șase frați, nedespărțiți
în copilărie
Nu știu cum s-a întâmplat, dar a
început el să-i privească pe ceilalți
ca pe niște oameni de nimic, care
n-au prea reușit în viață. E adevărat
că ceilalți, în virtutea ocupațiilor
și caracterelor lor, erau diferiți de
dânsul. În primul rând, o duceau

mai greu și, când aveau nevoie de
ceva, unde alergau? La fratele cel
bogat.
„Ajută-mă, dacă poți”, zicea cel
cu cerșitul. Nu-i refuza bogătanul,
dar cel care a venit după ajutor
ieșea din casa lui umilit, pentru
că nu scăpa fratele cel avut să-i
amintească celuilalt că i-a mai
împrumutat o dată și uite că a
trecut vreme destulă, dar nu i-a
întors datoria. „Să știi, frate, zicea
bogătanul, te am la catastif și nu te
scap din ochi.”

văduv și foarte bolnav, cu nicio rudă
alături. I-a scris fetei – în Grecia,
să vină acasă. Măritată era acolo cu
un lucrător de la calea ferată, om
cumsecade, de altfel. Când veneau
în Moldova, el vorbea cu ginerele
prin semne și cum, Doamne, să te
înțelegi cu dânsul și să pricepi ce fel
de om este? I-a scris el fetei și i-a

doi dintre copii – medici, profesori
universitari și un jurist aveau
în familie. Dar uite că nu i-a dus
mintea să facă averi. Dacă ar fi fost
tot atât de lacomi ca și fratele lor
mai mic, poate că se înavuțeau și ei.
Dar așa, au trăit dintr-un salariu și
s-au întins doar cât de lungă le era
plapuma. Dacă o făceau mai mult,

pus o condiție: ori te întorci, ori mă
dau de suflet unui străin să caute
de mine.

ar fi rămas cu picioarele dezgolite.
Istorii de acestea cunoașteți
și dvs. cu sutele. Nu știu dacă se
încheie toate la fel. Vă spuneam că
au îmbătrânit frații odată. Cel cu
fiica din Grecia s-a dat de suflet cu
consimțământul unicului său copil.
Nistor, un alt frate de al bogătanului,
și-a vândut apartamentul și s-a
mutat în altul mai mic, ca să-i poată
întoarce datoria fratelui.

Părinții lasă toată
averea fiului bogat
Înstrăinarea dintre frați a crescut
și mai mult când și părinții i-au lăsat
toată averea lor prin testament tot
celui bogat. Oare nu se confirmă
astfel vorba că ban la ban trage?
E adevărat, feciorul cel bogat și-a
înmormântat părinții, dar cum a
făcut-o? Zgârcit cum ajunsese, a dat
pomeni sărace și n-a mai făcut după
cum este obiceiul, nici de 40 de zile,
nici la un an nu i-a pomenit, pentru
că, le spunea el celorlalți frați, a
cheltuit destul cu înmormântarea.
„Mai faceți și voi câte o masă,
că nu le-am fost eu unicul copil!”,
le arunca cu dispreț fraților. Nu
mai zic să se fi dus vreodată la
Blajini la mormântul lor. Trebuia
să cheltuiască cu pomenile, dar el,
care tot aduna și aduna, ajunsese
un zgârcit fără pereche.
După moartea părinților, care
s-au dus cam unul după altul, frații
au încetat să se mai întâlnească. Nu
se mai chemau la nunți, la cumetrii,
nici la înmormântări nu se mai
duceau. Relația cea frumoasă care a
fost odată între ei s-a rupt definitiv.
Dacă s-au născut la diferență mică,
vă dați seama că au și îmbătrânit
cam odată. Copiii lor, după cum e
obiceiul acum, s-au împrăștiat în
lumea largă.
Unul dintre cei șase frați a rămas

n-am nevoie de banii tăi, eu am cu ce
trăi până închid ochii, fără să mișc
un deget, dar vreau să înțelegi un
lucru, ești un nimic, chiar dacă te
arată la televizor cel puțin o dată
pe lună!”.
Zic, bogătanul știa să-și umilească
frații. Și o făcea cu dispreț, cu
răutate, deși în prezența străinilor
mereu îi compătimea, zicea că le
sare în ajutor, că e gata oricând să-i
sprijine. Vorbe, pentru că mai mult
de atât n-a făcut pentru ei. Mă veți
întreba de ce s-au înstrăinat ceilalți
frați, de ce nu au rămas apropiați și
sinceri ca în frageda lor copilărie?
Din cauza nevestelor.
Una, care a fost șefă de departament la primărie, era din nordul
republicii, dintr-o familie avută, dar
zgârciți – nevoie mare. În casa lor nu
intrau decât neamurile din partea
soției, pentru ceilalți nu se găseau
scaune. Și dacă omul nu te cheamă,
ai să dai buzna tu peste el?! Nu te
întâlnești la ceremoniile de familie,
mai are rost să întreții artificial niște
relații?
Pedeapsa cu singurătatea

Pe frați nu i-a dus mintea să
facă averi
Vedeți dvs., deși avea încă cinci
frați, omul de fapt rămăsese singur.
Pentru că s-au înstrăinat frații
aceștia și din vina părinților, care
au pornit și ei să-i desconsidere pe
acești copii ai lor, exact ca și feciorul
avut – mare brânză, ziceau, nu s-a
ales din copiii lor. Uite, Vlad este
ce este, se descurcă, dragă, dacă are
cap pe umeri!
Deși toți ceilalți au făcut studii,
erau buni profesioniști în domeniul
lor de activitate: unul, până la
desființarea colhozurilor, a fost
inspector la Ministerul Agriculturii;

Înstrăinați din cauza
nevestelor
Din ziua când a făcut-o, s-a jurat
că nu-i mai calcă pragul. În toți
anii când i-a fost datornic, n-a fost
lună să nu-i telefoneze, amintindu-i
cât de bicisnic este dacă, cu toate
titlurile științifice pe care le are, nu
poate aduna 1200 de dolari! „Bă,

Pe de altă parte, și părinții lor
erau vinovați – lăsând averea lor
doar unuia dintre copii, fapt ce i-a
îndepărtat pe ceilalți… Definitiv. La
moartea lor, nici unul din cei cinci
nu s-a dus. Au aflat din străini că
le-a murit mama sau că le-a murit
tata. Cea mai mare nenorocire în
toată povestea asta e că fratele cel
bogat a rămas la bătrânețe de unul
singur. Copiii lui s-au stins din viață
înaintea tatei unul după altul. De
scârbă, i-a murit și nevasta.
Cică astăzi bogătanul bea de rupe
și în jurul lui se învârtesc oameni
de nimic, care sunt gata să-i asculte
balivernele pentru un pahar de vin și
ceva mâncare. Mai spun gurile rele
că el chiar le plătește acestor oameni,
doar ca să aibă pe cineva în preajmă.
Nu dea Domnul nimănui așa viață!

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Nimic din ceea ce este în
jur nu pare să fie autentic. Relațiile, oamenii, momentele de
fericire sau armonie, toate au
un „iz înșelător”. Săptămâna
aceasta te aduce față în față
cu necesitatea de a lua câteva
decizii radicale.

La birou încerci să nu pierzi
din vedere niciun detaliu important. Începi să îți simți amenințată poziția în echipă. Sunt
persoane care au căutat mereu să
te denigreze. La fel de posibil e
că tot ceea ce crezi e rezultatul
propriei minți.

Obsesia pe care o trăiești
în raport cu viața profesională
ajunge să îți creeze dificultăți
în viața personală. Echilibrul
dintre aceste două sectoare ale
vieții tale e de mult timp zdruncinat. Intuiția pare că „lucrează”
la cote maxime în aceste zile.

Ți se oferă acum destule indicii că te afli într-o mare dilemă
emoțională. Mereu iei decizii
spontane, mai ales în ceea ce
privește viața profesională.
Maniera în care faci lucrurile
este definitorie pentru tine ca
profesionist.

Te prefaci foarte bine în fața
celorlalți. Relația pe care o ai
nu decurge așa cum te așteptai.
Apar conflicte de interes la orice pas. Cu fiecare zi care trece
acestea îmbracă o gravitate tot
mai apăsătoare.

Ai nevoie de timp pentru a
te obișnui cu noile sentimente
induse de evenimentele confuze
care au loc. Nu vrei să mai preiei
inițiativa atunci când vine vorba
de anumite relații. Consideri că
este în van.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Te îndrepți spre direcția greșită în carieră. Deși ți-a demonstrat
că fericirea, pentru tine, nu este
acolo. Ideea de familie, de timp
petrecut alături de cei dragi reprezintă catalizatorul armoniei vieții
tale. Poate este momentul să lași
lucrurile să decurgă de la sine.

Ai nevoie să readuci în viața
ta starea de echilibru de altădată. Maniera în care te raportezi
constant la toate situațiile tensionate de la birou face din tine
un coleg desăvârșit. Încerci să
nu te lași atras în această negură
a propriilor gânduri.

Există posibilitatea să ai parte de un nou început din punct de
vedere profesional. Prin prisma
evenimentelor de care ai avut
parte în ultima perioadă, o să
încerci să fii mai flexibil, mai
empatic și mai uman cu cei din
jur.

Simți că ești destul de tensionat psihic și vei încerca să
cauți ajutor la cei dragi. Unele
persoane vor veni înainte ta și
te vor ajuta să te regăsești, iar
altele îți vor face mult mai mult
rău. Asumă-ți că emoțiile sunt
doar ale tale.

Ești conștient că treci printr-un impas ce te „blochează”
energetic. Ai răbdare cu tine! O
schimbare bruscă a dispoziției
psihice te va agita și te va face
să îți dorești să faci lucrurile
să funcționeze, indiferent de
obstacole.

Te simți dornic de a te face
remarcat. Alegerile și acțiunile pe care urmează să le faci
te vor ajuta să găsești un nou
sens al propriei vieți. Lucrurile simple îți „construiesc” un
cadru perfect pentru fericirea
autentică.

20
GAZETA de Chișinău
Luni, 2 martie
TVR Moldova
06.00 Conexiuni
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Romania 9 Talk-show
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul Dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Diaspo Radar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 1989 - Decembrie roşu
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 #Creativ
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Serial: Serviciul Omoruri
23.00 Istoria mafiei irlandeze
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta timpului
01.00 Nadine
02.00 Istoria mafiei irlandeze
02.50 Serial: Serviciul Omoruri,
ep. 3
03.40 M. A. I. aproape de tine
04.05 Sport
04.20 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.09 Conexiuni pe harta timpului
05.30 Banii tăi
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Mic dejun cu un campion
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 România… în bucate
17.45 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Dragoste şi orhidee
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: O afacere regală 132’
02.40 Serial: În numele legii
03.40 Telejurnal
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 Fii tânăr!
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Patrimoniu de Moldova
10.25 Tezaur
10.50 Ediţie specială
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.40 Reporter pentru sănătate
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)

17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 F/d
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Familia Jetson: filmul
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

PROGRAME TV
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Reţete şi Reţele
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 Sclava Alba. 5 с.
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Ce mai fac vedetele
22.00 Colecţie Ora de ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Paparazzi
05.00 Три миллиона
TV8

11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie şi cei Trei Muschetari
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie DreamHouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în basmul modei
pariziene
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discută
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Vlad
23.00 Pe bune?!
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Jumanji: Aventura în
jungla
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea

06.00 Politiсa
07.30 Неделя
08.00 Такое утро
09.00 Муз/ф Жизнь в розовом
цвете
11.10 Битва виноделов
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Венеция зовет
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Можно только
представить
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Можно только
представить
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Любой ценой
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Iubeşte viaţa
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri
03.15 Cutia neagră
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Drive it
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Serial
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Film: Triunghiul iubirii
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
627
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 50
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
170
17.15 Serial: Clanul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
173
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
628
21.00 Film: Salvaţi America!
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TVR 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Serial Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Reţeaua de idoli
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.10 Serial: În numele legii
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1

20.00 Serial Фатмагюль
21.00 Serial Дежурный врач 3
22.00 Serial Центральная
больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial 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 Анжелика
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, 3 martie

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

TVR Moldova

Minimax

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati in Romania
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii… cu Eugenia
Voda. Best of
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Revizie tehnica

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
09.19 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul

TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 Cooltura
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.10 Film: Regele caviarului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Conexiuni pe harta
timpului
01.00 Nadine

13.40 Familia Jetson: filmul
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie DreamHouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie in Tabără de Muzîca
22.00 Curiosul George

22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Iadul se dezlantuie
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Vlad
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Ora Expertizei
13.00 Sclava Alba. 5 с.
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Sclava Alba. 6 с.
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Cealalta Basarabie
22.30 Doi Noi. 7 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 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Убийства в Оксфорде
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Любой ценой
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Несносные леди
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Несносные леди
17.30 Ştiri
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Нокаут
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Iubeşte viaţa
01.40 Cutia neagră
02.50 Ştiri
03.15 Politiсa
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Check in
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
628
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
172
17.15 Serial: Clanul, ep. 2
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
174
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
629
21.00 Film: Columna
00.00 Film: Salvaţi America!
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь

Miercuri, 4 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 Aventura urbană
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
16.45 Fan/Fun urban
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 55 de secunde
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.40 Conexiuni pe harta timpului
02.05 Film: Regele caviarului
03.50 Constructorii de visuri
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Conexiuni pe harta timpului,
ep. 16: Apa
05.30 Fan/Fun urban
06.00 România 9
TVR 2

11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Serial Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial Фатмагюль
21.00 Serial Дежурный врач 3
22.00 Serial Центральная
больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial Центральная
больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
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
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07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Destine ca-n filme
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 Handbal femininLiga Florilor
Etapa 19
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Viva Maria!
22.15 Serial: În numele legii
00.25 Film: Dragoste şi orhidee
03.15 Sport
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.35 Chişinău: ieri şi azi
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.10 Focus. Europa
12.40 Eroi printre oameni
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul
meu
15.35 F/d

16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.15 La noi în sat
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Spectacol Cartierul Latin
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în basmul modei
pariziene
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie DreamHouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Familia Jetson: filmul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă

00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 О нас
13.00 Sclava Alba. 6 с.
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Sclava Alba. 7 с.
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Bilet intr-o singură direcţie.
6 с.
22.00 Colecţie Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii Sanatos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Mc Mafia. 5 с.
05.00 Top Gear
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Любите Куперов
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Нокаут
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Дети Хуанг Ши
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Дети Хуанг Ши
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Где-то
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Iubeşte viaţa
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri
03.15 Cutia neagră
04.30 Ждем в гости
05.00 Новости
05.30 Arts 21
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Blind date
Național

17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Pe bune?!
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Ninja asasin
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
629
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
172
17.15 Serial: Clanul, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
175
20.00 Film: Total recall
22.15 Film: Războiul lupilor
00.15 Film: Columna
03.15 Albumul Naţional
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07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Serial Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial Фатмагюль
21.00 Serial Дежурный врач 3
22.00 Serial Центральная
больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial Центральная
больница

08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Primavara amintirilor
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 21
18.35 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Domnul destin
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Telecinemateca: Viva Maria!
02.20 Serial: În numele legii
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.50 Memorialul Durerii
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

STS Mega

Moldova 1

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

06.05 Svitanok
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint

05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2

Joi, 5 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Drumuri aproape
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover Romania
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Romania 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover Romania
23.00 A doua Roamnie
00.30 România… în bucate
01.00 Cântec şi poveste
01.55 DiaspoRadar
02.00 Drumuri aproape
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Izolaţi în România
13.35 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
16.45 Europa mea
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 21
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Anchetele comisarului
Antonescu
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Legende şi mistere
01.00 Nadine
02.00 Conexiuni pe harta timpului
03.25 Aventura urbană
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
05.00 Legende şi mistere
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori

09.55 Zona ARS
10.20 Fii tânăr!
10.45 Butonul roşu
11.45 F/d
12.10 Musafirul
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Prin muzică în Europa
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Coconut, micul dragon Aventuri în junglă
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie in Tabără de Muzîca
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
21.15 Franklin şi prietenii - Aventu-
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ra lui Franklin: exploratori polari
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 In Profunzime
22.00 Gospodar fără pereche
00.00 Las Fierbinţi
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Film Cursa mortala
03.30 La Măruţă
04.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Gospodar fără pereche
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Ştirile Pro TV
04.15 Gospodar fără pereche
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Secretele Puterii
13.00 Sclava Alba. 7 с.
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii Sanatos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Sclava Alba. 8 с.
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Mc Mafia. 5 с.
22.30 Filme şi 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 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Пышка
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Где-то
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Лучшее во мне
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Лучшее во мне
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Муз/ф Гайд-парк на
Гудзоне
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Iubeşte viaţa
01.40 Cutia neagră
02.50 Ştiri
03.15 Politiсa
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate

06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins

02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
173
17.15 Serial: Clanul, ep. 4
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
176
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
630
21.00 Film: Ben şi Charlie
23.15 Film: Total recall
01.30 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Serial Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial Фатмагюль
21.00 Serial Дежурный врач 3
22.00 Serial Центральная
больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial Центральная
больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
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

PROGRAME TV
Vineri, 6 martie
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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover Romania
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Daruieste Romanie!
23.00 Film: Inocenţi cu mâini
murdare
01.05 Cântec şi poveste
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover Romania
03.00 Film: Inocenţi cu mâini
murdare
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Dispăruţi fără urmă
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
16.45 Lumea azi
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.10 Film: Regina deşertului
23.20 Banii tăi
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Legende şi mistere
01.00 Nadine
02.00 Film: Regina deşertului
04.10 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.00 Legende şi mistere
05.30 Lumea azi
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp Best of
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Ferma
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.35 Tezaur
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
10.00 F/d
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.15 Poezii
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)

17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Barbie În Secretul Zânei
09.50 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
14.24 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
15.15 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
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00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii Sanatos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Sclava Alba. 8 с.
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 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cealalta Basarabie
21.00 Bilete de speranta, best of
21.40 Mc Mafia. 6 с.
22.30 Три миллиона
23.30 Colecţie Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
02.00 Reţete şi Reţele
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Три миллиона
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Serial Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Serial Фатмагюль
21.00 Serial Дежурный врач 3
22.00 Serial Центральная
больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial Центральная
больница
STS Mega

09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Помни меня
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Муз/ф Гайд-парк на
Гудзоне
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Кровью и потом:
анаболики
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Кровью и потом:
анаболики
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Погоня
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Запятнанная
репутация
01.00 Ştirile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri
03.15 Cutia neagră
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Global 3000
Pro 2

15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Scapati de Smart
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine
rătăcite, ep. 174
17.15 Serial: Clanul, ep. 5
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
177
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
631
21.00 Film: AVENTURI ÎN LAS
VEGAS
22.45 Film: Războiul lupilor
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Preţul dragostei
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
630
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
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
21.00 Т/с Команда Б
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
Sâmbătă, 7 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover Romania
08.00 Ferma
08.50 Discover Romania
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Lumea Azi
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover Romania
11.00 #Creativ
11.30 Teatru Naţional de Televiziune
12.25 Portret Gheorghe Harag
13.00 Documentar
13.50 Discover Romania
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Film: Accident
16.35 Timuişoara Capitală Culturală
17.00 Down the Road. Aventura
Editia 7
17.50 Discover Romania
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover Romania
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Accident
00.35 Regatul salbatic
01.00 Documentar
01.50 Discover Romania
02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Discover Romania
03.00 Drag de România mea!
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică şi delicateţuri
08.30 Aventura urbană
09.30 Constructorii de visuri
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 România veritabilă
12.00 Vorbeşte corect!

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
12.30 Handbal feminin Liga Florilor Etapa 19
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Iubiri celebre
14.55 Live stadion
15.00 Rugby
17.00 Eurovision 2020 Finala
naţională
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 1
22.50 Profesioniştii…
23.50 #Creativ
00.25 Anchetele comisarului
Antonescu
01.30 Teleenciclopedia
02.20 Serial: Ecaterina, sez. 1
03.01 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Balto
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy

TVR 2

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
10.00 Teleshopping
10.15 I like IT
10.45 Superspeed la Pro TV
11.15 Film Cu duzina e mai ieftin!
13.15 In Profunzime
14.30 Teleshoping
14.45 Românii au talent
17.30 Teleshopping
17.45 Gusturile se discută
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
21.00 Film Casino Royale
22.45 Film Dincolo de trecut
01.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Cu duzina e mai ieftin!
04.40 Film Casino Royale

07.00 Teleshopping
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului. Prima parte
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Inainte şi după
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.15 MotorVlog
00.45 Primavara amintirilor
03.15 E vremea ta!
03.30 Sport
04.15 Serial: Fiica oceanului
05.05 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Chibi Maruko Chan

ProTV

Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.30 Barbie şi al ei Pegasus magic
10.00 Barbie şi Castelul de Diamant
11.25 Aventurile sirenelor H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
15.15 Micul meu ponei - Fetele
Euestriei - Sărbătorile de iarnă
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

05.00 Америка. Большое
путешествие
05.30 Autoblog
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, 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.
175
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 328

ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 România, te iubesc!
14.00 Lecţii de viaţa
15.00 Arena bucatarilor
15.30 Românii au talent
18.00 I like IT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucatarilor
20.30 Pe bune?!
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.15 I like IT
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV

11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Spectacol muzical
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art-club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film Banditele
22.50 Ştirile (rus.)
23.05 Zapovednik
23.20 Ştiri Externe
23.45 Concert în Europa

23

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 M-Adam
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele
11.15 Fii Sanatos
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Sclava Alba. 5, 6 с.
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. 7 с.
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Film
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Америка. Большое
путешествие
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Бэндслэм
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Крейсер
16.30 Internetu grăieşte
18.00 Битва виноделов
19.00 Х/ф Патруль
21.00 Итоги
21.30 Х/ф Разомкнутые объятия
00.00 Битва виноделов
01.00 Internetu grăieşte
02.30 Autoblog
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Iubeşte viaţa
04.45 Reporter de Gardă

14.30 La un pas de Romania
15.00 Film: Darclee
16.45 Discover Romania
17.00 Ora regelui
17.50 Discover Romania
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Concert Brio Sonores
22.00 Film: Darclee
00.45 Discover Romania
01.00 Documentar
02.00 Conexiuni
03.00 Concert
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Universul credinţei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal masculin Liga Zimbrilor. Etapa 22
17.10 Prietenii incredibile
18.00 PUR SIMFONIC Spectacol
19.00 Exclusiv în România
19.50 MomentArt
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Prietenii incredibile
02.00 Tezaur folcloric
02.50 MomentArt
03.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.50 Universul credinţei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2

12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Film: HAI SĂ UCIDEM,
COMPANEROS!
16.15 Film: Ben şi Charlie
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
178
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Поле Чудес
09.00 Loteria Moldovei
09.30 Teleshopping
10.00 Serial Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Serial Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Serial Центральная
больница
02.30 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 naţională
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, 8 martie
TVR Moldova
06.00 Drumul lui Leşe
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Documentar
13.50 Discover Romania
14.00 Telejurnal Sport

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Vibe By Ioana Voicu
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 22
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Angela merge mai
departe
14.35 Primavara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reţeaua de idoli
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Darclée
00.00 Reţeaua de idoli
02.00 Film: Angela merge mai
departe
03.20 Film: Africa mea 101’
06.10 Teleshopping
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13.25 Masha şi ursul
13.40 Coconut, micul dragon Aventuri în junglă
15.05 Masha şi ursul
15.15 Micul meu ponei: Fetele
Equestriei - Caruselul prieteniei
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie În Secretul Zânei
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Wendy
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Wendy
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Wendy
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Ce se întâmplă, doctore?
10.45 Arena bucatarilor
11.15 Film Nunta în familia noastră
13.15 Teleshopping
13.30 Gusturile se discuţă
14.30 Teleshopping
14.45 Film Gospodar fără pereche
16.30 Film Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
21.00 Film Femeie fantastică
23.45 Film Fii pe faza şi raportează
00.30 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.10 Las Fierbinţi
03.10 Film Nunta în familia noastră
04.40 Femeie fantastică
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Românii au talent
12.30 Teleshopping
12.45 Arena bucatarilor
13.10 I like IT
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Gospodar fără pereche
18.00 România, te iubesc!

Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 C. Moscovici. Antologia
adevărului
15.30 F/d
16.00 Prin muzică în Europa
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.10 Serial Contele de Monte Cristo
21.00 Ştirile
21.15 F/d
23.25 Ştirile (rus.)
23.40 Zapovednik
23.55 Purtătorii de cultură
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.30 Barbie şi Castelul de Diamant
09.55 Barbie şi al ei Pegasus magic
11.25 Aventurile sirenelor H2O
12.25 Curiosul George

19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 Paparazzi
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele
11.45 Fii Sanatos
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Sclava Alba. 7, 8 с.
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Dora Show, Colecţie
16.30 Paganell
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-In culise
22.30 Filme şi Staruri

23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Итоги
06.25 Internetu grăieşte
07.40 Х/ф Приключения Пикси
09.05 Check in
09.30 Х/ф Лорд вор
11.10 Битва виноделов
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Мистер Пип

16.20 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Незаконное вторжение
19.00 Х/ф Книга Илая
21.00 Неделя
21.30 Х/ф Бешеная кровь
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.00 Итоги
04.30 Неделя
05.00 Пятое время года
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Fiicele doamnei Fazilet
10.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
21.00 Serial Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
176
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
09.45 Film: HAI SĂ UCIDEM,
COMPANEROS!
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
179
20.00 Film: REBEL DIN DRAGOSTE
23.30 Opriţi timpul
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Serial Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Serial Фатмагюль
20.00 Модный приговор
00.00 Serial Центральная
больница
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
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Radu Palaniță,
mecanicul auto de la
„Românii au talent”

Florin Călinescu a acordat
în joia de săptămâna trecută
primul Golden Buzz la
„Românii au talent” unui
mecanic auto care a surprins
pe toată lumea prin timbrul
său vocal, inclusiv pe actorul
jurat, scrie gandul.ro.
Radu Palaniță, în vârstă de 40
de ani, și-a descoperit pasiunea
pentru muzică și talentul, în urmă
cu patru ani, la o băută cu prietenii, dar succesul a venit abia acum.
„Eu asta apreciez la această
emisiune. Faptul că oameni fără

niciun semn al destinului descoperă ceva și vin aici. Și au o
meserie. Acum este un mecanic
auto. Mâine puteți fi milionari…
Eu de un mecanic auto am nevoie. Vreau să te responsabilizez”, a
spus Florin Călinescu, înainte de
a apăsa butonul care l-a trimis pe
concurent direct în semifinalele
„Românii au talent”.
Anul trecut, însă, același Radu
Palaniță a participat și la concursul „Vocea României”, tot la Pro
TV, dar jurații Smiley, Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chitilă
nu au apreciat atunci prestația

Grafomanul
Apreciez talentul său
De-a scrie mult, căci, orice-ai spune,
Din nouă pagini scrise rău
Alege el vreo zece bune.

concurentului, focusându-se pe
faptul că „Vocea României” punctează „asumarea piesei și povestea
acesteia, în pofida timbrului plăcut al concurentului”. Și, astfel,
mecanicul auto nu a întors niciun
scaun…
Tudor Chirilă s-a contrazis cu
ceilalți jurați și a menționat că
„nu este un profesionist, ci un
mecanic auto”.
În final, juriul l-a felicitat pentru curaj și l-a îndemnat să exerseze și să-și încerce din nou șansa
în viitor. Ceea ce a și făcut, dar la
„Românii au talent”, unde a avut
mare succes și a fost apreciat de
jurați… în unanimitate.
Publicul nu a ezitat să taxeze,
pe Youtube, juriul show-ului „Vocea României”. Unul din comentariile internauților critică sistemul
de jurizare:
„Cum la „Românii au talent” să
iei patru de „DA” și la „Vocea României” să nu se întoarcă nimeni
din cei patru jurați?”
Oamenii îi transmit mesaje de
felicitare concurentului: „Bravo,
băiete! Asta înseamnă tărie de
caracter și psihic tare”.

A văzut Împărăția Cerului
Săptămâna trecută, o
femeie din localitatea
Strijavka, regiunea
Vinnița, Ucraina,
„a înviat” în timp ce
rudele se pregăteau
de înmormântarea
ei.
Xenia Diduh, 83 de
ani, „a înviat” după ce i-a fost săpată groapa, informează ziarul ucrainean „33-i kanal”. În casa femeii
mașina salvării a venit de trei ori într-o zi, care s-a
întâmplat să fie de sărbătoare creștină, Stretenia.
Prima dată, medicii au constatat că pacienta e în
agonie și că nu are rost să fie dusă la spital.
Dar bătrâna a dat semne de viață. La amiază,
salvarea a venit a doua oară și a constatat moartea
pacientei. Chemați de medicii ambulanței, polițiștii
au confirmat decesul femeii. În fine, la ora 20.00,
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în casa Xeniei Diduh a
venit a treia mașină a
salvării, chemată la bătrâna care își revenise.
Femeia a fost internată
în secția reanimare a
Spitalului raional Vinnița. Acum, pacienta se
simte satisfăcător, scrie
mixnew.lv, https://mixnews.lv/v-mire/2020/02/22/videla-czarstvo-nebesnoe-83-letnyaya-zhenshhina-voskresla-kogda-ej-uzhe-vyryli-mogilu/.
Trezită din somn de moarte, pensionara le-a povestit doctorilor că a văzut Împărăția Cerului. Le-a
mărturisit că l-a chemat pe tatăl său ca să-l întrebe
cum se simte dincolo. „Credeam că ne vom întâlni,
îl simțeam deja, când am deschis ochii și am văzut
oameni în alb. Am crezut că sunt îngeri, dar erau
doctorii!”, mărturisește Xenia Diduh.
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Gheorghe BÂLICI

Olivia de
Havilland rămâne
la 103 ani singura
legendă în viață a
Hollywoodului

Regretatul Kirk Douglas,
care a murit la 103 ani, era
penultima legendă vie a
splendorii de odinioară a
Hollywoodului: îi mai supraviețuiește doar Olivia de
Havilland ca reprezentantă
a unei epoci de aur care a
dispărut de mulți ani, relatează EFE.
Și deși Olivia de Havilland a
câștigat două premii Oscar pentru
cea mai bună actriță – în 1946
pentru „To Each His Own” și în
1949 pentru „The Heiress” – în
timp ce Kirk Douglas a primit doar
un Oscar onorific în 1996 pentru
întreaga carieră – nimeni nu pune
la îndoială talentul și grandoarea celui care l-a interpretat pe
Spartacus.
Cu plecarea sa dintre noi, sin-

gura reprezentantă a acelei epoci
de glorie a filmului rămâne Olivia
de Havilland care va împlini 104
ani pe 1 iulie și care i-a supraviețuit surorii sale, Joan Fontaine,
de asemenea actriță și decedată
în decembrie 2013 la 96 de ani.
Olivia de Havilland avea să-și
ia revanșa cu două premii Oscar,
deși personajul cu care va rămâne pentru totdeauna în memoria iubitorilor de film este cel al
blândei Melania din „Gone with
the wind” (Pe aripile vântului,
1939) pentru care a primit doar
o nominalizare pentru cel mai
bun rol secundar.
Stabilită de mulți ani la Paris,
Olivia a apărut pentru ultima oară
în public în iunie 2006, când a
plecat la Hollywood unde i s-a organizat o ceremonie de omagiere
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