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iua de 2 martie, de 28 de ani încoace, este o zi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa şi integritatea
Republicii Moldova, care independenţă şi integritate ridică multe semne de întrebare până în prezent. La Chişinău, de
pe întreg teritoriul Republicii Moldova, se adună veteranii războiului de pe Nistru din anul 1992, pentru a-şi aminti de
camarazii de arme căzuţi pe câmpul de luptă.

Harta lumii

Cod
infraroșu
Adrian CIUBOTARU
Timp de trei luni, a infectat
peste 90 000 de persoane. A
cauzat peste 3 000 de decese.
Se răspândește rapid, e din familia SARS și se cheamă SARSCoV-2. Boala pe care o provoacă poartă numele de COVID-19.
În lume, coronavirus.
Mass-media și internetul au
procedat așa cum se și cuvine
în era informației: o avalanșă de știri și de interpretări
s-au năpustit peste omul de
rând, îngropându-l de viu în
mormanul de ipoteze și teorii,
care mai deșucheate, care mai
temperate.
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ATL AS DE LITERATURĂ
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„1984” îşi continuă întruparea în istorie, abia
acum făcându-şi plinul. O carte ce rămâne a fi un
manual de înalte studii politice, care înlesneşte
cunoaşterea, dar şi recunoaşterea, universului în
care ne ducem zilele. Privită global, acum, după
Brexit, lumea are exact configuraţia lumii lui
Orwell: Oceania, Eurasia, Asia Orientală.

Orwell, profetul
1984. 70 - 70
Nu trăim, desigur, în cea mai bună
dintre lumi. Ne aflăm deocamdată într-o
cacotopie. Până a ajunge la o kakistopie
mai este. Oricum, este loc de şi mai rău.
Dacă, până atunci, nu intervine mâna
divină!
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Oameni și cărți

În sfârşit – romanul
mult aşteptat
M-au cutremurat articolele publicate la sfârşitul anului trecut
despre tragedia românilor din Ucraina. Din 2001 până în 2017, numărul elevilor din şcolile româneşti din Bucovina s-a redus cu jumătate, în regiunea Odesa rămânând doar două şcoli româneşti din
18. „Toxicul fenomen al moldovenismului ca provocator de fisuri
comunităţii româneşti” este prins de autoarea romanului chiar la
începutul experimentului pe cobaii din deportare. Liliana Corobca
este o scriitoare şi o cercetătoare care poate fi numită conştiinţa
cea bună a Basarabiei şi a României.
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Alianța PD-PSRM, ca și făcută

C

Natalia MUNTEANU
După întâlnirea cu PSRM, Dumitru Diacov a spus că „discuția
a fost prietenească”. Președintele
de onoare al PD susține că la întrevedere nu s-a discutat partajarea ministerelor, dar totodată
acesta a spus că ar fi „normal” ca
50% dintre cele nouă ministere
din Guvern să revină PD. „Nu
am discutat instituții concrete.
Am vorbit despre direcții de activitate. Prioritatea noastră este
să ne putem implica în aspecte
care privesc relațiile cu partenerii
externi. Avem nouă ministere. Eu

Cadrele lui
Mardari

cred că dacă 50% dintre ministere
vor fi administrate de PDM, va fi o
chestie normală”, a spus Dumitru
Diacov.
Pe cealaltă parte, deputatul
PSRM, Vlad Bătrâncea a declarat
că, în cazul unei coaliții cu PD,
la bază va fi luat Acordul semnat
în septembrie cu Blocul ACUM,
deoarece „este unul consistent
și reflectă toate necesitățile de
moment ale Republicii Moldova”. În același timp, Bătrâncea a
precizat că „deputații din PD sunt
gata să-și asume unele direcții, de
exemplu, Economia și Externele”.
Ce înseamnă coaliția
dintre PD și PSRM?
Contactat de GAZETA de Chișinău, deputatul Platformei DA, Igor
Munteanu, consideră că „se clocește o coaliție pentru confortul personal al președintelui Dodon care
nu are nevoie de alegeri anticipate
înainte de alegerile prezidențiale”.

Foto: Facebook.com/Partidul Democrat din Moldova

oaliția dintre Partidul Democrat (PD)
și Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova (PSRM), una cu acte în regulă,
este tot mai aproape de închegare. Prima
rundă de negocieri privind semnarea unui Acord
dintre cele două formațiuni politice a avut loc
joi, 5 martie. Discuțiile privind reconfigurarea
guvernamentală vor continua în zilele următoare,
inclusiv în acest weekend.

Totodată, Igor Munteanu a precizat că alianța este una oportunistă.
„Anumiți deputați democrați au
fost certați cu legea și la adresa lor
au fost lansate anumite acuzații,
iar acest lucru îi face vulnerabili.
Cei vulnerabili acceptă regulile
de joc ale celui puternic. Această
acceptare a unor reguli care-l avantajează în primul rând pe Dodon, o
să ducă la dispariția și anihilarea
acestei formațiuni politice care se
numește PD”, menționează deputatul Munteanu.
La rândul său, expertul politic

de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță,
susține că această coaliție se coace
de prin luna septembrie, iar ieșirea
din PD a celor șase deputați, în
frunte cu Andrian Candu, a grăbit
oficializarea acestui mariaj. Potrivit expertului politic, coaliția
PD-PSRM ar putea echilibra orientarea geopolitică a Republicii
Moldova. „PD este garantul parcursului european al Republicii
Moldova. Nu în zadar Ministerul
Afacerilor Externe ar putea reveni
la PD. Nu întâmplător vor Ministerul Economiei, astfel schemele gri

să continue. Faptul că Acordul are
la bază prevederile avute cu ACUM
tot este o retorică frumoasă mai
degrabă pentru partenerii externi”,
spune Tăbârță. Expertul subliniază
că PD riscă să fie diluat de PSRM.
Democrații și socialiștii și-au
anunțat public intenția de a forma o alianță miercuri, 4 martie,
după ce aceștia au negat că discută
crearea unei coaliții de guvernare.
Guvernul Ion Chicu a fost învestit
cu votul a 62 de deputați socialiști
și democrați, după ce Guvernul
Maia Sandu a fost demis.

La Chișinău a fost inaugurat Centrul Goethe
După 13 ani de activitate, Centrul Cultural German Akzente de la Chișinău a
fost transformat în Centrului Goethe /
Goethe - Zentrum. Acordul a fost semnat
pe 5 martie 2020 cu Institutul Goethe
din Germania. În Europa de Sud-Est
funcționează peste 50 de centre culturale germane.
În cadrul unei conferințe de presă,
directoarea Centrului Cultural German
Akzente, Corina Gârlă, a spus că de 13
ani acesta are ca scop promovarea limbii
și culturii germane.
„În afară de cursurile de studiere a
limbii germane, Akzente oferă un program cultural divers: spectacole, proiecții
de filme germane, concerte de muzică
clasică, discuții”, a precizat Corina Gârlă.
Potrivit ei, implementând numeroase
proiecte culturale, dedicate mai mult generației tinere, Akzente a facilitat schimbul cultural dintre ambele țări, mediind
astfel o imagine actuală și multilaterală
a realităților din Germania.
„Statutul de Goethe - Zentrum repre-

Deschiderea „Goethe Zentrum” la Chișinău. Foto: Simion Ciochină

zintă un plus enorm de încredere acordat,
fapt ce îi va permite Centrului Cultural
German Akzente din Chișinău să promoveze în continuare mobilitatea culturală
dintre ambele țări printr-un program
cultural mai ambițios și mai divers”, a
accentuat Corina Gârla.
În postura sa nouă de Goethe - Zentrum, Akzente își propune să rămână
în continuare unul din principalii susținători ai dialogului dintre Republica
Moldova și Germania.
Prezentă la eveniment, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în
Republica Moldova, Angela Ganninger,
a subliniat că paralel cu orele de lim-

bă germană, Akzente desfășoară și un
program cultural vast cu participarea
artiștilor din străinătate. Excelența Sa a
accentuat că Corina Gârlă contribuie la
transmiterea unei imagini multilaterale
despre realitățile din Germania.
La eveniment au mai participat directorul pentru Regiunea Europa de SudEst din cadrul Institutului Goethe de la
Atena, Angela Kaya, directorul Institutului Goethe de la București, Joachim
Umlauf, precum și numeroși invitați din
R. Moldova, dar și din cadrul unor instituții partenere din Germania, România,
Ucraina, Ungaria.
V.P.
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Un document al Departamentului de Stat, publicat de Wikileaks, dezvăluie condițiile în care voia Putin să acorde
în 2009 un credit de 500 de milioane de dolari Moldovei

Costul creditului de la ruși
vor preface în costuri sociale”,
observă comentatorul Anatol
Țăranu. „Oamenii de știință din
Republica Moldova achită deja
costurile izolării politice promovate de Igor Dodon și guvernul
său. De exemplu, la Institutul de
Istorie al Academiei de Științe au
pornit deja epurările de cadre. A
fost redus la jumătate numărul
de cercetători.”

vit expertului de la IDIS Viitorul,
Veaceslav Ioniță, Moldova nu a
reușit să își restabilească relațiile
cu partenerii de dezvoltare după
furtul miliardului.
„În 2014, R. Moldova a înregistrat cel mai mare suport sub
formă de granturi – 4 miliarde
de lei. Dacă nu ar fi ratat această
sursă de finanțare, ar fi obținut în
ultimii cinci ani 20 de miliarde de
lei doar din granturi.”

Anatol Țăranu este angajat al
acestei instituții de cercetare. „R.
Moldova a intrat deja în austeritate financiară, afirmă Țăranu, din
cauza politicii sale de izolare cu
partenerii de dezvoltare”.
„Prima pătură care suportă
această izolare este intelectualitatea națională. Evident că primul
motiv este penuria financiară, iar
cel de-al doilea motivul ideologic”.
În același timp, o cercetătoare a
Institutului de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice a Academiei
de Științe, Aurelia Peru, a anunțat
miercuri pe pagina sa de Facebook
că 30 cercetători științifici – doctori în știință, doctori habilitați,
profesori ai acestei instituții – „vin
să completeze armata de șomeri”.
A întreprins deja Guvernul acțiuni de austeritate bugetară sau
avem de-a face cu răfuieli ordinare
dirijate de ministrul Educației,
Culturii și Cercetării, Corneliu
Popovici, împotriva instituțiilor
care adăpostesc oameni de știință
critici la adresa guvernului prorus
și a președintelui Igor Dodon?

Ilie GULCA
„Dialogul politic cu Occidentul
este aproape inexistent”, susține directorul de program la Expert-Grup, Sergiu Gaibu. „Statele
civilizate nu pot să acorde sprijin
financiar unor regimuri care încurajează corupția și tendințele
antidemocratice, altminteri sunt
sancționate de cetățenii lor.”
„Niciun investitor serios nu
va veni în Moldova în condițiile
unei izolări politice”, afirmă analistul economic al Transparency
Internațional, Veaceslav Negruță. Fostul ministru subliniază că
această izolare „lovește în bunăstarea cetățenilor prin faptul
că, în condițiile unei penurii de
investiții, aceștia nu își mai pot
câștiga banii acasă”.
În același timp, Republica
Moldova s-a pomenit cu o gaură
bugetară imensă în urma pierderii
accesului la granturile acordate de
partenerii de dezvoltare. Potri-

Moldova nu a reușit
să își refacă relațiile
cu Occidentul
Trebuie spus că pierderile
financiare au fost provocate în
principal din cauza corupției și a
deciziilor antidemocratice luate
în timpul guvernării Partidului
Democrat.
„În 2018, R. Moldova a avut
cel mai mic suport din granturi
în valoare de 0,3% din PIB. În
anul curent, R. Moldova a reușit
să obțină doar două milioane de
lei din granturi. Prin urmare, nu
avem un suport financiar extern.
Din mijloacele financiare interne,
Moldova poate doar să subziste,
dezvoltarea este imposibilă fără
asistența financiară externă”, a
relevat expertul Ioniță.
„Aceste costuri politice se

Austeritate financiară sau
dezmățul lui Popovici

Probleme de colectare
a veniturilor
Expertul Veaceslav Ioniță estimează că anumite probleme financiare la guvern au fost determinate

de colectarea unor venituri la sfârșitul anului trecut. „Din această
cauză, în lunile ianuarie-martie
este dificil pentru executiv să își
onoreze unele obligații.”
În aceste condiții, comentatorul politic Anatol Țăranu susține
că guvernul a preferat să economisească pe seama intelectualilor și,
în același timp, să îi pedepsească
pe aceștia pentru convingerile lor
naționale.
La început de mandat Igor
Dodon și guvernul său promitea „proiecte majore pentru infrastructură”. „PSRM și eu avem
șansa să transformăm Moldova
într-un șantier imens”, spunea
Dodon în noiembrie 2019 la posturile sale de televiziune.
În noiembrie 2019, premierul
Chicu a vizitat Moscova, unde a
solicitat un credit în valoare de
500 de milioane de dolari, spunând că Chișinăul va lua o pauză
în colaborarea cu Fondul Monetar
Internațional.
De asemenea, Dodon spunea
că banii rușilor vor fi cheltuiți
pentru construcția drumurilor,
ceea ce va duce la „mii de locuri de
lucru” și la „o importantă creștere
economică”.
Creditul de la ruși,
guid pro quo
Condițiile de creditare nu sunt
cunoscute, însă Dodon a insistat că nu ar fi mai rele decât cele
contractate din partea Băncii Europene pentru Investiții și Băncii
Europene pentru Reconstrucții și
Dezvoltare.
„În ce privește creditul Federației Ruse, despre care se vorbește
atât de intens, nu aș miza în genere pe el, opinează directorul de
program la Expert-Grup, Sergiu
Gaibu, deoarece Rusia însăși se
confruntă cu problema pensiilor.

Până în prezent, nu am observat
nimic concret în afară de discuții.”
La rândul său, expertul Veaceslav Negruță a declarat despre
creditul din partea Federației
Ruse că Igor Dodon, ministrul
Economiei în 2009, știa despre
o listă de active solicitată de Federația Rusă drept garanție pentru
obținerea unui credit.
În iunie 2009, după protestele violente din aprilie, Vladimir
Voronin se străduia din răspunderi să obțină 500 de milioane de
dolari de la ruși, bani promiși de
Putin pentru drumuri. Președintele Voronin a călătorit la Moscova
pe 22 iunie 2009, pentru a participa la o comemorare a atacului
Germaniei Naziste asupra URSS.
Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA, publicat de Wikileaks, inițial, trebuia să îl însoțească pe Voronin în
această vizită prim-vicepremierul
și ministrul Economiei și Comerțului, Igor Dodon, și ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu. În
ultimul moment, Dodon a rămas
la Chișinău.
Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Dodon a menționat
privatizarea sectorului energetic
drept o cale pentru a suplini creșterea deficitul bugetar.
„Se știe că rușii sunt interesați
în Moldova de rețeaua de distribuție și de conducta de tranzit.
Gazprom deține deja 50+1 acțiuni ale companiei de distribuții
Moldovagaz și controlează cele
13% ale Transnistriei. În paralel,
Rusia poate să propună iertarea
datoriilor Moldovei în schimbul
achiziționării acțiunilor rămase”,
se menționează în aceeași sursă.
Banii promiși de ruși nu au
mai venit, iar Voronin a pierdut
alegerile.

Sursa: tass.ru

R

epublica Moldova tinde spre o izolare
evidentă în raport cu partenerii săi
de dezvoltare. Suspendarea asistenței
financiare externe obligă guvernul
prorus de la Chișinău să caute credite opace la
ruși. Un document al Departamentul de Stat,
publicat de Wikileaks, dezvăluie condițiile în
care voia Putin să acorde un credit de 500 de
milioane de dolari R. Moldova în 2009. Mai exact,
Kremlinul voia atunci cele 35,3% din acțiunile pe
care le deține statul la Moldovagaz.
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Comentariul economistului

Creditul rusesc și
izolarea R. Moldova

Veaceslav NEGRUȚA
Reprezentanții puterii de la Chișinău tot mai avan pun în față creditul rusesc care, chipurile, va salva
puterea care ar vrea să construiască
drumuri. Aceeași exponenți au depus mult efort și au trimis săgeți
în direcția partenerilor europeni ca
în cele din urmă să obțină izolarea
R. Moldova de resurse financiare
ieftine, ba chiar de granturi oferite
în alte vremuri pentru construcția
unui stat de drept, justiție reformată și servicii de calitate pentru
populație.
Astfel, puterea în frunte cu
președintele Dodon încearcă să
convingă populația precum că
doar Rusia este cea care dă bani
pentru a acoperi gaura de miliarde
din buget.
Creditul rusesc, anunțat la insistența Kremlinului (și nu la solicitarea oficială din partea Chișinăului),
nu este ceva nou. În 2008-2009 au
mai fost astfel de mesaje preelectorale care au avut două scopuri: să-i
ajute pe unii să obțină rezultatul
electoral dorit de Kremlin, iar pe
de altă parte – aceștia să rămână
întotdeauna datori Moscovei.
În calitate de ministru al finanțelor, în octombrie 2009, la
Istanbul, într-o discuție cu un
ex-viceministru al finanțelor din
Rusia, am pus capăt speculațiilor
privind un credit oferit de ruși.
Printr-un mesaj deschis, oficialul
rus mi-a spus direct că au avut alte
așteptări electorale și creditul rusesc nu este valabil în cazul în care
nu este asigurat cu anumite active
în interesul Rusiei în R. Moldova.
I-am spus că nu avem nevoie de
credite de acest gen.
Reluarea mesajelor în interesul
Kremlinului cu astfel de credite de
către președintele Dodon la sfârșit
de 2019 – confirmă o dată în plus
că interesele R. Moldova sunt grav
atinse. Dodon nu o singură dată
a declarat despre existența unor
formule și liste de privatizări sau
cedări ale unor active de infrastructură (cum ar fi cele din domeniul
energetic). Iar cu astfel de „credi-

te”, aranjate preelectoral, ar putea
pleca totul „în contul datoriilor sau
al creditului”, conform listei convenite între președintele Dodon și
anumite cercuri politico-financiare
conectate la Kremlin.
Semnarea unui eventual credit
între R. Moldova și Federația Rusă
nu rezolvă problemele economice
și financiare de lungă durată ale
R. Moldova. Din contra, astfel de
aranjamente ar putea ține departe
de R. Moldova potențialii investitori externi, partenerii de dezvoltare ai R. Moldova, dar și resursele
financiare de susținere bugetară
convenite anterior cu Uniunea
Europeană. Modul netransparent
de „înțelegeri” între persoane care
nu ar avea competențe directe în
negocieri similare a acordurilor de
împrumut va genera costuri sporite
atât de deservire a creditului, cât și
costuri ulterioare indirecte. Adică
lipsirea R. Moldova de multe alte
proiecte și finanțări, de perspective
de creștere într-un cadru previzibil.
Reprezentanții puterii au încercat să bage și niște cifre: 500 de
milioane dolari, suma creditului
convenit de Dodon cu Putin, cu o
dobândă de circa 2% pentru 10 ani.
Între timp, suma ajunge la 200 de
milioane de dolari, care, în cele din
urmă, poate fi 0, ca și în 2009.
R. Moldova a beneficiat pe parcursul anilor de un ajutor financiar
rambursabil în valoare de 150 de
milioane euro, cu o dobândă de
1,5% pentru 5 ani de la guvernul
României. Iar un alt acord similar
putea fi realizat dacă puterea actuală de la Chișinău ar fi fost mult
mai pragmatică și dacă ar fi avut
grijă de interesul public, și nu de
interesul Kremlinului de a prelua,
în contul datoriilor, unele obiective
de infrastructură energetică. România a mai oferit și o finanțare
nerambursabilă de 100 de milioane
de euro, fără dobânzi, pentru renovarea grădinițelor (inclusiv în satul
de baștină al președintelui Dodon)
și alte entități social-culturale.
Și Uniunea Europeană a fost
deschisă să acorde finanțare cu o
componentă importantă de grant
R. Moldova.
E vorba de parteneriate și
ajutoare de care R. Moldova are
nevoie. Dar care nu vor mai veni.
Pentru că președintele Dodon
are alt obiectiv, cel de a fi pe plac
Kremlinului. Iar creditul pe care
și-l asumă ar putea să ne coste mai
mult decât doar întoarcerea altor
miliarde.

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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Interviu cu Radu Melnic, directorul Centrului Universitar de
Informare și Ghidare în Carieră, UTM

„Fiecare universitate
trebuie să-și păstreze bunul
nume și credibilitatea”

C

u scopul de a ridica nivelul reușitei
la examenele de bacalaureat (Bac)
la disciplinele exacte, Universitatea
Tehnică a Moldovei (UTM)
desfășoară al șaptelea an consecutiv
cursuri gratuite de pregătire pentru
Bac pentru absolvenții de liceu. În acest an,
cererea a depășit oferta. Tot mai mulți tineri vor
să meargă la orele gratuite organizate de UTM.

- Stimate domnule Radu
Melnic, la 15 februarie,
UTM a demarat cursuri de
pregătire la științele exacte
destinate elevilor din clasa XII-a care vor susține
în acest an bacalaureatul.
Cum a apărut ideea acestui proiect? Și când a fost
inițiat?
Proiectul „UTM dă start pregătirilor de Bac” este la a șaptea
ediție. Am observat mai mulți ani
la rând că notele obținute de elevi
la matematică la bacalaureat sunt
modeste în comparație cu celelalte
discipline. Iar în mass-media se
vorbea despre faptul că disciplina
trebuie învățată mai aprofundat.
De aceea UTM a decis să organizeze lecții gratuite pentru disciplinele STEM (Știință, Tehnologie,
Inginerie și Matematică) cu scopul
de a ajuta absolvenții de liceu să-și
asigure o performanță mai bună
la Bac. Astfel, UTM organizează gratuit lecții la informatică,
matematică, fizică. Acum se fac
cursuri și la disciplina Desenul
artistic. Obiectul acesta îi ajută
pe studenții care vor să studieze la
UTM să se înscrie la buget. Timp
de șase luni la UTM se predau 50
de ore la Desenul artistic.
- Prin acest proiect le veniți
în ajutor elevilor care susțin Bacul, dar și profesorilor de liceu. Desfășurați
cursurile și pentru a-i determina pe absolvenții de
liceu să studieze la UTM?
Nu punem la îndoială calificarea profesorilor de liceu și că ei
nu ar fi capabili să predea bine
științele exacte. Și nici nu vrem
să demonstrăm că profesorii de
la UTM sunt mai buni. Dar, prin
faptul că atragem liceenii la cursurile de pregătire pentru Bac, noi le
vorbim și despre studiile oferite de
UTM. Vrem să aleagă UTM după

absolvirea liceului. Iar dacă nu
aleg UTM, măcar să aleagă o altă
instituție de învățământ superior
din republică, dar să nu plece la
studii peste hotare.
- Ce puteți spune despre
nivelul de pregătire al contingentului de elevi care
frecventează cursurile?
Nu mă pot pronunța despre nivelul de pregătire al elevilor, dar
metoda de predare a cursurilor
este deosebită. Profesorii atrag
elevii care vin la ore să conlucreze
cu ei. Am observat de la primele
ore că liceenii sunt activi și la întrebările puse de către profesor au
avut răspunsuri corecte.
- Câți elevi s-au înscris în
acest an la cursuri și care e
perioada desfășurării lor?
Cursurile au loc în perioada 16
februarie – 23 mai 2020, sâmbăta.
În total, 49 de ore, 3 ore cursul.
Avem înscriși 820 de elevi din licee, colegii și centre de excelență. 100 de elevi au venit în afara
înscrierii. Am închis înscrierea
deoarece la un moment dat cererea era prea mare. Ne-am dat
seama că nu vom putea acoperi
cererile. În fiecare sâmbătă, vin
la ore circa 700 de elevi, la patru
discipline. Se predă matematica, fizica, informatica și desenul
artistic. În acest an, la chimie nu
s-a format nicio grupă.
- Cum ați reușit să diseminați informația și să atrageți un auditoriu atât de
mare?
Centrul se ocupă și de orientarea profesională și pe parcursul
anului de studii o echipă alcătuită
din profesori și studenți merge în
licee la întâlniri cu elevii. În cadrul
acestor vizite prezentăm UTM și
menționăm și despre cursurile
de pregătire pentru Bac, oferite

gratuit de UTM. Anul acesta avem
elevi și din raioanele Ialoveni,
Anenii Noi, Strășeni, Hâncești.
- Câți profesori sunt antrenați în procesul de pregătire pentru examenele de
bacalaureat? Cine sunt ei?
Pentru matematică avem patru
profesori calificați care predau
în trei aule mari, a câte 180 de
persoane fiecare. O aulă este pentru elevii Centrelor de Excelență,
două aule sunt pentru elevii de
licee cu predare în limba română. Cea de-a patra aulă (50 de
persoane) este pentru predarea
matematicii în limba rusă. La disciplina informatică s-au înscris
90 de persoane, la fizică – 24 și
la desen artistic – 26.
- Aveți feedback de la liceeni, mesaje de mulțumire?
Elevii ne mulțumesc pe rețelele
de socializare că organizăm aceste
cursuri. Cel mai important pentru
noi este faptul că unii aleg să studieze mai departe la UTM. În anii
2018 – 2019, la UTM nu a scăzut
numărul studenților înmatriculați
în comparație cu anii 2017, 2016.
- Cum reușește UTM să
rețină tinerii acasă dacă
nu pentru a stopa exodul
„creierelor” măcar pentru
a diminua fenomenul?
Lipsa studenților în universități este legată și de situația demografică dezastruoasă din R. Moldova, dar și de faptul că tot mai
mulți preferă să meargă la studii
peste hotare. Pentru a stopa exodul absolvenților de liceu, fiecare
instituție de învățământ superior
din republică încearcă să-și păstreze bunul nume și credibilitatea,
oferind studii de calitate, cazare
în cămin. UTM a demonstrat anul
acesta că este prima universitate
în R. Moldova care are prezență pe
internet. În ultimul timp administrația universității achiziționează
tehnică nouă, creează condiții de
trai mai bune în cămine și spații
de recreare a studenților. Acestea
sunt reparate complet, la standarde europene.
- Cu ce universități din
lume colaborează UTM?
Avem mai multe tipuri de mobilități și suntem pe primul loc în
republică în domeniul ingineresc.
Avem acorduri de colaborare cu
Germania, Spania, Italia, Franța,
SUA și Canada. Astfel, în primul
an de studii, studenții de la UTM
sunt obligați să studieze la UTM,
iar în primele semestre ale anilor
de studii II, III și IV ei pot pleca
în mobilitate. În mobilitate pleacă cei care câștigă burse în baza
concursurilor organizate. Ultimul
semestru și diploma o obțin de la
UTM. În instituție învață și studenți din alte state.

Interviu realizat
de Victoria POPA
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Noi pentru ce am
luptat?

Z

iua de 2 martie, de 28 de ani
încoace, este o zi a comemorării
eroilor căzuţi pentru independenţa
şi integritatea Republicii Moldova,
care independenţă şi integritate
ridică multe semne de întrebare
până în prezent. La Chişinău, de pe întreg
teritoriul Republicii Moldova, se adună
veteranii războiului de pe Nistru din anul 1992,
pentru a-şi aminti de camarazii de arme căzuţi
pe câmpul de luptă.

Gheorghe BÂLICI
De obicei, dimineața, combatanţii, mamele şi văduvele celor
decedaţi, precum şi doritorii de
a participa la evenimentul de
comemorare, vin în Piaţa Marii
Adunări Naţionale, de unde, după
ce depun flori la Monumentul
Domnitorului Ştefan cel Mare şi
Sfânt, se încolonează şi merg în
marş organizat la Monumentul
„Maica îndurerată”. În acest an
însă participanţii la eveniment
s-au divizat, o parte organizând un
miting de protest şi rămânând să
protesteze în continuare, cu multă
înverşunare, în faţa Guvernului.
Combatanţii porniți spre Memorial sunt fluieraţi şi huiduiţi
de camarazii lor de arme rămaşi
în piaţă.
„Străinii cred mai mult
în viitorul ţării noastre”
În discursul de deschidere
a mitingului de comemorare,
premierul Ion Chicu, singurul
reprezentant al conducerii „de
vârf”, menţionează că „vărsările
de sânge au fost provocate de politicieni, Republicii Moldova, ca

şi altor republici ce şi-au obţinut
independenţa, întinzându-i-se o
capcană”. Prim-ministrul se lansează în considerații stataliste:
„Străinii cred mai mult în viitorul
ţării noastre decât noi înşine, iar
când o naţiune e scindată, nu-ţi
mai trebuie armată străină ca s-o
cucerească”.
Pavel Voicu, ministru al Afacerilor Interne, exersează și el
retorica patriotardă: „Veteranii
războiului de pe Nistru sunt un
simbol al moralităţii, o forţă activă care se implică în procesul
de prosperare a ţării, ei ştiind să
păstreze amintirea unui război,
dar şi să apere pacea pentru toată
lumea”.
Vin fiert, terci ostăşesc şi
mese de pomenire
Anatolie Cociug, fost comandant pe platoul Coşniţa în anul
1992, subliniază că „fiecare stat
trebuie să aibă grijă de veterani, în
mod special de invalizi, de mamele
şi văduvele celor căzuţi în lupte”.
Veronica Patraşcu şi Alin Donţu, elevi la Liceul Teoretic „Nicolae Sulac” din Chişinău, recită
versuri şi, prin discursurile lor,
demonstrează că tinerii nu sunt
indiferenţi faţă de adevărul istoric.
După depunerea de flori şi interpretarea imnului de stat, participanţii la miting se apropie de
bucătăria de campanie, unde, la
mesele pregătite din timp, beau
câte un păhărel de vin fiert şi gustă
din terciul ostăşesc. Observăm

că votca, de câţiva ani buni, este
înlocuită la aceste ocazii cu vinul
moldovenesc.
Totuși trebuie spus că obiceiul
acestor mese improvizate ni se
trage mai mult de la armata rusă
cu care s-au confruntat combatanţii noştri în 1992.
Orice s-ar zice, bucuria reîntâlnirii cu prietenii de tranşee este
sinceră şi ea continuă la mesele
de pomenire organizate în toate
sectoarele municipiului Chişinău
de către autorităţile publice locale.
Din motive lesne de înţeles, din
informaţia de care dispunem, la
mesele de pomenire au rămas
multe locuri libere, cheltuielile
suplimentare şi risipa fiind în
acest caz nemotivate.
„O depăşire a oricăror
norme morale”
Între timp în Piaţa Marii
Adunări Naţionale au continuat
protestele care au ţinut până la
sfârşitul zilei de 2 martie. S-au
aprins spiritele şi, după cum era
de aşteptat, acţiunile unor protestatari au ieşit de sub controlul
organizatorilor. Un combatant,
înarmat cu un buzdugan în toată

legea, l-a rotit de asupra capului
croindu-şi drum printre poliţişti,
până a ajuns la uşa de sticlă a executivului, pe care a spart-o.
De cealaltă parte, proaspătul
consilier al premierului Ion Chicu
pentru problemele veteranilor de
război, generalul Anton Gamurari, cu toate că regreta prezenţa
doamnelor la manifestație, şi-a
permis un gest cu conotaţii sexuale, aproape identic cu buzduganul
mânuit de către combatantul revoltat, şi era cât pe ce să fie linşat
de mulţimea înfuriată de protestatari. A doua zi, generalul consilier
a rămas doar general.
Pe fundalul adevăratei revolte
a combatanţilor împotriva lipsei
de atenţie a autorităţilor centrale
faţă de problemele veteranilor de
război, cele două incidente, dar şi
blocarea circulaţiei pe bulevardul
Ştefan cel Mare şi Sfânt şi pe alte
străzi adiacente, n-au fost în favoarea nimănui.
Este şi părerea majorităţii combatanţilor adunaţi în PMAN, între
care amintim opinia veteranului
Ştefan Jurja, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare”: „Îmi pare
rău de ceea ce s-a întâmplat. E cu
totul regretabil, fiindcă un gest

necumpătat al cuiva poate să cauzeze mari prejudicii mişcării şi să
dăuneze imaginii combatanților”.
„Apreciez negativ faptele celor
doi. Este o depăşire a oricăror norme morale”, spune un alt cavaler
al ordinului „Ştefan cel Mare”,
locotenent-colonelul în rezervă
Mihai Tomacinschi.
Amintim că premierul Ion
Chicu, la cererea combatanţilor,
a promis că „va discuta” cu proaspătul său consilier, generalul Anton Gămurari, iar combatantului
care a spart uşa executivului cu
ditamai buzduganul i s-a deschis
dosar penal. Mai menţionăm că
Anatol Bâzgu, liderul refugiaţilor
transnistreni, afirmă că cel cu buzduganul nu este veteran de război
şi că nimeni dintre camarazii săi
de arme prezenţi la mitingul de
protest nu-l cunoaşte.
Vestea îmbucurătoare este totuşi că Guvernul Republicii Moldova, la cererea combatanţilor,
promite să creeze un departament
pentru problemele veteranilor de
război, o structură de stat din care,
pentru o mai bună și echitabilă
organizare, să facă parte şi veteranii războiului de pe Nistru.
Deocamdată, e doar o promisiune.
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Angajați la stat cu iPhone-uri
XS cumpărate din bani publici,
fără concurs de achiziții
Rezultatele controlului Inspecției Financiare la Agenția Rezerve Materiale a MAI

U

nii reprezentanți ai conducerii Agenției
Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului
de Interne folosesc telefoane Apple
de ultimă generație, tablete iPad Pro
și un computer MacBook pro cumpărate din
bani publici, dar fără organizarea unui concurs
de achiziții și fără justificarea necesității de
procurare anume a acestor modele scumpe.
Asta arată un raport al Inspecției Financiare
a Ministerului Finanțelor, care a efectuat un
control pentru anul 2018 și primele luni ale
anului 2019.

Inspectorii au mai stabilit că
o parte din bunurile Agenției au
fost date în folosință aparatului
central al Ministerului de Interne,
însă, la câteva zile după schimbarea guvernării, au fost restituite.
De asemenea, inspectorii au descoperit că o parte din angajați au
primit sporuri salariale pentru că
ar fi muncit în zilele de odihnă,
fapt ce contravine legii, iar șefa
Direcției Economico-Financiare ar fi ridicat neîntemeiat două
salarii, din două funcții pe care
le deținea concomitent. Centrul
Național Anticorupție a refuzat
să inițieze o cauză penală în baza
Raportului.

ganizat un concurs de achiziții,
dar a menționat că toate au fost
ulterior înregistrate la Trezoreria
Regională Chișinău și trecute în
evidența contabilă. „Mai mult ca
atât, conform rezultatelor inventarierii desfășurate la 4.12.2019,

că ar fi folosit vreodată bunuri de
la ARM:
„Mie personal nu mi-a fost dat
nimic. Este exclus. Nu am avut
în genere legături și nu am avut
nevoie de bunurile agenției. Probabil, ceva a fost coordonat, cineva le-a luat în aparatul central al
ministerului, apoi le-a restituit. E
o chestiune care a avut loc atunci.
Cred că este eronat prezentat. Am
avut doar echipamentul meu personal și niciodată nu am folosit
echipamentul Ministerului de Interne în scop personal și nici chiar
în scop de serviciu. Eu personal
nu am folosit așa ceva. Vă asigur
de asta sută la sută”.
Agenția a refuzat să facă alte
precizări la acest subiect, comunicându-ne doar că bunurile au
fost transmise legal, în baza unui

DMI au motivat necesitatea de a
achita sporul pentru orele prestate suplimentar cu faptul că în
direcții sunt înregistrate câte 2-4
funcții vacante, în pofida faptului
că toate funcțiile vacante au fost
cumulate de angajații direcțiilor
respective, cu stabilirea sporurilor pentru cumularea funcțiilor
în mărime de până la 100% din
salariul de bază”.
Suplimente salariale
achitate neregulamentar, în opinia Inspecției
Financiare
„Asta e opinia Inspecției, că
aceste suplimente au fost plătite
neîntemeiat. Cu raportul inspecției noi nu suntem de acord sută la
sută, de aceea ne vom pronunța în

Tehnică de calcul
ultramodernă pentru
conducerea Agenției
Raportul Inspecției Financiare,
datat cu 30 septembrie 2019, arată că Agenția a cumpărat în anul
2018 tehnică de calcul de ultimă
generație și anume: două computere ASUS a câte 16 332 de lei bucata; două tablete Apple iPad Pro
a câte 16 227 de lei bucata; două
telefoane iPhone XS 64 GB a câte
25,141 de lei bucata; un notebook
Apple MacBook pro, 13-inc – 39
798 de lei bucata.
Inspectorii au notat că aparatele respective au fost date în
folosință conducerii Agenției. Ei
au menționat, de asemenea, că
nu este clară procedura prin care
au fost atribuite contractele de
achiziționare și nici care a fost
„necesitatea de a procura astfel
de modele la așa preț”, explicațiile oferite în timpul controlului
arătând că tehnica era necesară
pentru „utilizarea documentelor și
arhivelor de documente în format
electronic în cadrul ședințelor de
lucru (...), pentru schimbul operativ de materiale de serviciu, prin
diferite softuri și aplicații IT, pentru participarea în conferințe în
format webinar cu colegii și cu
omologii din țările partenere”.
La rândul său, solicitată de
Moldova Curată, actuala conducere a Agenției a răspuns că telefoanele, tabletele și notebook-urile au
fost procurate prin contracte de
valoare mică, sugerând că acesta
ar fi motivul din care nu s-a or-

funcție de demnitate publică fără
suspendarea raportului de serviciu pe perioada respectivă, dar
și Legea 48/2012, care prevede
că funcționarii publici de conducere pot cumula doar funcții de
execuție.
„În acest context se menționează că dnei Goncear L., în perioada exercitării funcției de director
general (noiembrie 2017 – aprilie 2018) i-a fost calculat salariul
de funcție de bază, cu sporuri și
suplimente, precum și 90% din
salariul de funcție al directorului
general, necesar fiind de a calcula numai salariul de funcție al
directorului general”. Inspectorii
notează că, de exemplu, pentru
primele 4 luni ale anului 2018
Larisa Goncear a ridicat un salariu
total de 62 de mii de lei, în timp
ce ar fi trebuit să ridice 40 de mii
de lei. Potrivit lor, calcularea incorectă a salariului a atras și mărirea
nejustificată a altor plăți – pentru
concediu, indemnizații, premii,
și, ulterior, calcularea pensiei:
„Este necesar de menționat că,
începând cu luna martie curent
(2019), dna Larisa Goncear s-a
pensionat, cu stabilirea pensiei
din salariul calculat și achitat în
perioada verificată, în care au fost
admise cheltuieli neîntemeiate în
mărimi considerabile (în perioada
ianuarie 2018 – august 2019 în
valoare totală de 71 007,22 lei)”.
„Asta e iarăși opinia inspecției,
că au fost făcute neîntemeiat plăți
și că pensia a fost calculată neîntemeiat. Eu consider că e întemeiat”, a comentat Larisa Goncear.
Două funcții deținute de
același om, cu salarizare
deplină din ambele părți

tehnica nominalizată se află în
volum deplin”, se spune în răspunsul ARM.
Notebook-uri, o tabletă
și un aparat de cafea
procurate de Agenție,
dar folosite de
conducerea MAI
Agenția a făcut achiziții de tehnică de calcul și în 2017, o parte
din aparatele procurate fiind date
în folosință aparatului central al
MAI. „Notebook-uri ASUS S510
UF și Toshiba Satelite, un Apple
iPad pro 12,9-inch și un aparat
de cafea automat Saeco Incanto
au fost transmise, în baza unui
contract de comodat încheiat la
15 mai 2019, secretarului de stat
general al MAI, dlui Simion Carp,
fiind reîntoarse la 14 iunie 2019 în
legătură cu rezilierea contractului
vizat”, se spune în raport.
Simion Carp, care a plecat de
la minister la scurt timp, a negat
însă, solicitat de Moldova Curată,

contract de comodat, încheiat în
condițiile art. 1234 al Codului
Civil.
Unii angajați ar fi primit sporuri salariale pentru munca prestată în zilele de repaus, ceea ce
este interzis prin Codul Muncii,
dar și pentru ore lucrate suplimentar în timpul săptămânii.
„În baza datelor prezentate de
către Agenție, s-a stabilit că, pe
parcursul anului 2019 (8 luni),
unor angajați le-a fost calculat
sporul pentru 1014 ore de muncă suplimentară (12 persoane) în
valoare totală de 109006,94 lei.
(...). În cazul a trei persoane, orele
pe care le-ar fi lucrat suplimentar,
în perioada ianuarie-iulie 2019, au
fost mai multe decât 120 de ore,
care este norma anuală permisă
de Codul Muncii. Astfel, angajații
au fost plătiți pentru 150, 180 și
310 ore suplimentare de muncă”,
se spune în raport.
Totodată, inspectorii au notat
și explicațiile oferite de responsabilii din Agenție: „Șefii DEF și

instanță, raportul doar a fost trimis la Procuratură. Clar că avem și
noi argumente și le vom prezenta
în instanță. Și după decizie vom
discuta. Inspecția consideră că ea
are dreptate, noi considerăm că
noi avem dreptate. Va decide instanța”, a declarat Larisa Goncear,
șefa Direcției Economico-Financiare a ARM, solicitată de Moldova
Curată să comenteze constatările
Inspecției Financiare referitoare
la sporurile salariale.
Controlul a mai arătat că șefa
Direcției Economico-Financiare,
Larisa Goncear, a ridicat o perioadă, practic, două salarii – al șefului de direcție și al directorului general al Agenției. Ea a fost numită,
prin dispoziția Guvernului, la 15
noiembrie 2017, în funcția de director general interimar al ARM.
Asta contravine legii, se arată în
Raportul Inspecției Financiare,
deoarece ar fi fost încălcată Legea
158 din anul 2008, care prevede
că funcționarul public nu este în
drept să desfășoare o activitate în

Am cerut de la Agenția Rezerve
Materiale răspunsuri la o serie de
întrebări ce decurg din Raportul
Inspecției Financiare, inclusiv
dacă au fost desfășurate anchete
de serviciu și inițiate măsuri de
recuperare a banilor plătiți nejustificat. Agenția ne-a răspuns
că Raportul Inspecției a fost
expediat Procuraturii Generale,
„spre examinare după competență”, ignorând alte întrebări, însă
ne-a informat că Larisa Goncear
își exercită în continuare funcția
de șefă a Direcției Economico-Financiare a ARM.
Centrul Național Anticorupție
ne-a informat că faptele expuse în
raport au fost examinate, însă a
fost emisă o ordonanță de refuz în
pornirea unei cauze penale.
Portalul Moldova Curată va
sesiza Autoritatea Națională de
Integritate pentru a examina situația sub aspectul incompatibilității de funcții.

Viorica Zaharia
Sursa: moldovacurata.md
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MREAJA REȚELELOR
Câtor oameni de știință
le-a semnat verdictul
guvernul socialist!

Aurelia PERU
Domnule ministru Popovici,
„это не по-пацански”!
După ce, zilele acestea, aproape
o jumătate din angajații Institutului de Istorie al Academiei de
Științe au rămas fără un loc de
muncă în urma desfășurării concursului proiectelor de cercetare
finanțate prin intermediul Programului de Stat (2020-2023), iată că
vine rândul altei entități. Treizeci
de cercetători științifici – doctori
în știință, doctori habilitați, profesori-cercetători de la Institutul
de Cercetări Juridice, Politice și
Sociologice – vin să completeze
armata de șomeri pe care o „racolează” vertiginos și impertinent
actuala guvernare. ȘOC adevărat

Valuri pe Bâc
„M-a sunat colegul de fracțiune Gheorghe Brașovschi. Cu
lacrimi în ochi, cerându-și scuze,
mi-a spus că părăsește fracțiunea
și se alătură grupului Candu. (...)
A plâns el, am plâns și eu! Mare
tragedie! Când înțelegi și nu poți
face nimic!”
Dumitru Diacov,
deputat

în lumea științei!
Nu rămâne loc pentru dubii că
aceste „epurări” din mediul academic sunt coordonate și premeditate. Societatea noastră amintește
tot mai mult de „Ferma animalelor” (George Orwell). Desigur,
istoricii, politologii, specialiștii în
relații internaționale etc. reprezintă opoziția incomodă a actualei
puteri. Intelectualitatea științifică
nu se include în bazinul electoral
al PSRM, cu excepția câtorva miniștri din cabinetul Chicu. Este
pentru prima dată când mă dezic
de una din valorile fundamentale ale democrației – minoritatea
supusă majorității. Or, intelectualitatea a fost totdeauna în minoritate. Dar o guvernare deșteaptă
o vede, o aude, o ascultă.
V-aș ruga, pe această cale, domnule deputat dr. Octavian ȚÎCU,
domnule deputat autor de manu-

Răspunsul lui Lebedinschi
este strict politic

Tatiana POTÂNG

Politica încetinește
circulația sângelui
și provoacă
impotență.

ale de politologie Carp Lilian, invitați-l pe stimatul domn ministru
Corneliu Popovici în Parlament
ca să spună în voce, de la tribuna
aleșilor poporului, câtor oameni
de știință le-a semnat verdictul
guvernul socialist! Cred, domnule ministru Popovici, „ это не
по-пацански!” - să uzez și eu de
„stilul prezidențial” .
Apropo, se spune că, în situații limită, căpitanul este cel care
părăsește ultimul corabia. Ei, iată
că „pe uscat” paradigma își pierde
esența. Problema a fost lejer pasată spre sindicate. Ca să fie clar,
adică se mușamalizează.
Nimic de mirare! Așa se întâmplă în toate societățile de tip
orwellian, unde – deducția clasică a marelui publicist și scriitor:
„Toate animalele sunt egale, dar
unele animale sunt mai egale decât altele”.

Socialiștii lui Dodon nu vor ca
ziua de 27 martie să fie declarată
de Parlament sărbătoare națională!
Mișcarea Politică UNIREA a
înregistrat la 14 februarie un demers la Secretariatul Parlamentului, prin care a cerut ca ziua de
27 martie să fie declarată – Ziua
Unirii Basarabiei cu România, zi
de sărbătoare națională.
Răspunsul socialistului Adrian
Lebedinschi, cel care deține cetățenia României, cel care a ajuns să
decidă în numele nostru, și care

blochează această propunere, ca
să nu ajungă un proiect de inițiativă legislativă pe ordinea de zi
a Parlamentului, este unul strict
politic.
Or, așa-zisele argumente invocate, precum că în alte legislaturi
au mai fost asemenea propuneri
și că nu au fost susținute sau că
nu au fost bine argumentate, sunt
lipsite de logică și relevanță și nu
au niciun temei consistent.
MPU a adresat această propunere tuturor deputaților din
legislatura actuală, și nu președintelui comisiei de profil,
care nu poate decide în numele
tuturor, blocând această propunere după bunul său plac.
Obligația lui Lebedinschi este
să propună spre examinare Parlamentului solicitarea noastră,
nu să ne scrie note informative
despre activitatea legislaturilor
anterioare.
Chișinău, 04 martie 2020

Creangă, despre
învățători
Paul CERNAT
Dacă e Mărțișor (cu firitiselile cuvenite!) e și ziua de naștere a lui Ion Creangă (1837),
un clasic potent despre a cărui
pedagogie rămîn încă multe de
(re)discutat. Iată cîteva extrase
dintr-un „răspuns la criticele
nedrepte și calomniile înverșunate îndreptate contra cărților
noastre de școală de cătră domnul Ioan Pop Florantin” (1887):
„Cînd se uită cineva în abecedarele noastre cu figuri,
trebuie să-l cuprindă rîsul și
jalea totodată, văzînd abuzul ce
se face cu figurile, la cunoaș-

terea literelor, și caricaturile întrebuințate pentru acest
scop. Așa, în unele abecedare
vezi, bunăoară, pentru a ajuta
pe copil la cunoașterea literei
r, arătîndu-se prin figură, un
rege, cu coroana pe cap, stînd
pe tron. Cîtă ușurință nu este
de partea cuiva de a crede, că
dînd copilul peste această figură, are să-și facă închipuirea că-i un rege, cînd n-a putut
vedea în viața sa niciodată un
rege stînd pe tron, ca apoi săși facă idee numaidecît despre
acea maiestoasă figură! (...)
Mulți au pretenție că, dacă sunt
buni profesori, bunăoară, de
gimnazii și licee, ori de cursul
universitar, pot fi în stare a
face și cărți bune pentru cursul primariu, dar se înșală; căci

este mare deosebire între a fi
om învățat și a fi învățătoriu.
Poate fi cineva foarte bun profesor de cursul secundar sau
de cursul universitar, și să nu
poată fi competent la cursul
primariu. Pentru că între gradele de învățămînt, după cum
se știe, este mare deosebire,
în ceea ce privește modul de
predare, și de aceea, să avem
iertare, dacă îndrăznim a zice
că foarte rar se găsesc dintre
profesorii secundari sau universitari cari să fie destoinici
a face cărți bune, pentru toate
gradele de învățămînt. Numai
astfeliu de profesori, prin luminile și cunoștințele lor, ni pot
fi folositori nouă, învățătorilor
primari.”

Iuliana CANTARAGIU
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Cum să
penalizezi
poluarea
când
nu o poți
proba?

Eu asta le-am zis de la bun început, când au venit la Guvern: cine
și-a asumat această guvernare – să și-o asume până la capăt.
Da, în domeniul protecției mediului e un dezastru. Dezastru care s-a
acumulat an după an, timp de 29 de ani din cauza iresponsabilității și
ignoranței fiecărei guvernări. Iar ultima mișcare făcută de Guvernul
Filip prin comasarea Ministerului Mediului cu Ministerul Agriculturii,
începerea unei reforme instituționale, care până în prezent nu este
finalizată, și punerea în fruntea unor instituții a unor oameni corupți,
incompetenți și lipsiți de viziune, i-a pus capac domeniului.
De exemplu, există un dosar expediat de MADRM în luna octombrie
2019 la Procuratura Generală privind neglijența în serviciu pentru
tergiversarea ridicării suspendării acreditării laboratorului de referință
al Agenției de Mediu. Ce-i cu acest dosar? De ce conducerea actuală
a MADRM zice că ei nu consideră că e neglijență în serviciu, inclusiv
acum, când Agenția de Mediu a ratat termenul limită de procedură și
trebuie să o ia de la capăt, iar procesul poate dura până la doi ani, conform informației MOLDAC? Cum asigură Agenția de Mediu, MADRM,
care-și asumă această responsabilitate, garantarea că investigațiile de
laborator vor fi luate în considerație în procesele de judecată pentru
poluarea râului Bîc sau a altui râu din țară? Cum intenționează MADRM să asigure dreptul la un mediu sănătos și tragerea la răspundere
a celor care poluează, când nu poate proba poluarea?
De ce MADRM nu vrea reformarea Fondului Ecologic Național,
votată de Consiliul de Administrare FEN pe 10.10.2019, fiindcă s-a
recunoscut că FEN este un instrument de manipulare a autorităților
publice locale și nu-și îndeplinește principala misiune de a finanța
proiecte care previn poluarea și protejează mediul?
De ce Acordul de finanțare pentru gestionarea deșeurilor, semnat
cu BEI în octombrie 2019, încă nu este transmis la Parlament spre
ratificare?
Și multe, multe altele.
De facto, le trebuie un Secretar de Stat servil, care să-și închidă ochii
și gura atunci când se fac nereguli și se încalcă legislația de mediu de
către cei din anturajul lui Dodon. În rest, ce mai rămâne, puteți să vă
„jucați” de-a protecția mediului.

Frâna
Recent am rămas fără frână la
mașină. Viteză, trafic, multe de
făcut, telefonul sună întruna, da`
eu fără frână intru în Chișinău.
Duminică, nu ai unde repara. Am
tras mașina lângă un service auto.
Viorel BURLACU
Luni intru, patronul rus. Mașina
mea cu harta României Mari pe
ea. Rusul, tăios, nervos, da` eu
trebuie să repar frâna, am de alergat și de alergat. În gândul meu,
zic, acuși rusul o să mă ia la rost cu Unirea și cu românismul, și cu
toate la pachet. M-a chemat în cabinet să-mi explice. Că tot am ținut-o
românește, rusul a trecut la o română cu accent. Frână, frână, frână
– în ce domeniu activați?
- Artă, cultură, dar fac mai multe.
- Și ce e cu cultura asta?
- Cum sunt oamenii așa e și cultura.
Am observat că are pe deget un tatuaj cu cheia sol.
- Ați făcut muzică?
- Da. Dar n-am ascultat de părinți și acum, iată, repar mașini. Nu
oamenii sunt problema – conducerea. Guvernul. Niște hoți! Niște
tâlhari!
- ...
- Și încă ceva: Mircea Snegur n-a trebuit să-l sune pe Elțin să-și
ceară voie să facem unirea! Unirea trebuia făcută „molcea” (tacit,
în liniște). Nu ai ce întreba statul agresor despre reîntregirea Țării!
Trebuia să meargă la București și să facă unirea și astăzi toate erau la
locul lor! Republica Moldova nu are nici o șansă în afara României.
Eu și copiii mei vreau să trăiesc normal și unica soluție este unirea cu
România. Eu nu mai am ce aștepta – viața mea se apropie de sfârșit.
Mi-a reparat frâna cum nu se poate de bine. Patronul rus.

La mulți ani,
Jurnal TV!
Vă dorim în continuare inspirație, mai multă publicitate și libertate cât puteți suporta!
Foștii colegi de la JdC
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A-politice

Cod infraroșu

Adrian CIUBOTARU
Timp de trei luni, a infectat
peste 90 000 de persoane. A
cauzat peste 3 000 de decese.
Se răspândește rapid, e din
familia SARS și se cheamă
SARS-CoV-2. Boala pe care
o provoacă poartă numele de
COVID-19. În lume, coronavirus.
Mass-media și internetul au
procedat așa cum se și cuvine
în era informației: o avalanșă de știri și de interpretări
s-au năpustit peste omul de
rând, îngropându-l de viu în
mormanul de ipoteze și teorii, care mai deșucheate, care
mai temperate. Dar nici bietul
consumator de noutăți și de
senzații, care este contemporanul nostru, nu s-a lăsat mai
prejos.
Unii reprezentanți ai speciei
au rânjit triumfător: așteptau
cu ardoare o apocalipsă și iată
că previziunile lor s-au împlinit. I-ar fi bucurat mai mult
o ciumă ca la Boccaccio sau o
gripă spaniolă ca după Marele
Război, dar se mulțumesc și
cu un nenorocit de coronavirus. Alții au luat și continuă
să ia epidemia în bășcălie, iar
pe panicați, de-a dreptul în
zeflemea. De partea lor, e istoria recentă a confruntărilor
cu microbii, dar înțelepciunea
pe care încearcă să o etaleze vine din Twitter, nu din
Ecleziast. Relativ puțini sunt
cei care și-au conectat creierul
la eveniment și au înțeles ce
se întâmplă cu adevărat. Sunt
inșii cei mai plicticoși – nu
poți miza pe ei dacă vrei să pui
de o catastrofă globală.
Cei mai mulți s-au lăsat
prinși, previzibil, într-o isterie
de grup (grup?), din care nu-i
poate readuce în realitate
niciun argument rațional și
nicio asigurare a oamenilor de
Caricatura la gazetă

știință. Și dacă primele două
categorii ar putea fi mustrate pentru lipsă de omenie și
superficialitate, majoritatea
copleșită de frică nu poate fi
condamnată sub nicio formă,
ba dimpotrivă, trebuie înțeleasă și susținută. La urma
urmei, nimic nou sub soarele mulțimii: masa amplifică
frenetic orice trăire și pasiune
individuală, de la bucurie la
spaimă.
Ce nu poate fi înțeles este
răspunsul disproporționat
al unor țări la amenințare.
Măsurile luate de guverne au
fost, în general, de bun-simț
și, cam toate, necesare, dar tot
ce le-a însoțit, de la retorică
la maniera de aplicare, a fost
un exces. Deși autoritățile au
subliniat, în repetate rânduri,
că SARS-CoV-2 e doar cu
puțin mai periculos decât o
gripă sezonieră, agitația, starea de alertă (aproape un cod
infraroșu de război nuclear),
analizele în răspăr ale situației
și declarațiile contradictorii
au sporit în mase senzația că e
ceva murdar la mijloc.
Bursele de valori, hârtia de
turnesol nu atât a economiei
mondiale, cât a (in)dispozițiilor unui anumit gen de public,
au prăbușit toți indicatorii
posibili. Unii analiști financiari s-au grăbit să justifice
reacția exagerată a piețelor
financiare: după ei, de vină
nu e atât virusul, cât modul
în care acesta este gestionat de autorități. Oricum ar
sta lucrurile, concluzia este
aceeași: un blocaj industrial
provizoriu în câteva regiuni
ale lumii, dublat de o percepție irațională a faptelor și
perspectivelor, ar putea pune
pe brânci întregul sistem. De
aici, întrebarea firească: cât
de trainic este acest eșafodaj
economic dacă o carantină de
virus sezonier poate conduce
oricând la concedierea a milioane de angajați, indiferent
de starea reală a comerțului și
a industriei?
Privind la nebunia din jur,
ai sentimentul că nu COVID-19 este boala care ne afectează. Și că altcineva trebuia
să-i poarte numele.

Sursa foto: Trei, Doamne, și toți trei
Epoch Times

Prezidenţiabilii

N
Mircea V. CIOBANU
Nu le-ar fi plăcut nici Trump,
nici Obama, nici Reagan, nici
Bush seniorul, nici Bush-junior.
Poate doar George Washington
sau Franklin Roosevelt li s-ar fi
potrivit (deoarece au fost atât de
demult, încât cine ştie cum or fi
fost ei cu adevărat?).
Istoria imediată ne râde în faţă
pentru poftele şi exigenţele exagerate. Or, de vreo trei decenii (de
când avem „prezident”), soarta îşi
bate joc de noi, aducându-ne mereu hârburi în loc de oale sparte.
Mai întâi, epuizând caseta nomenclaturii, pe Snegur înlocuindu-l
cu Licinschi, pe Lucinschi cu Voronin, iar pe Voronin cu Timofte;
apoi şi pe Timofte cu Dodon. Se
pare că am atins Nirvana (nu,
n-am uitat de interimar-intermediarii Ghimpu şi Lupu, ei nu
schimbă paradigma). Cu excepţia
lui Voronin, care avea o majoritate
confortabilă în Parlament (şi pentru care nu conta cum i se numeşte
funcţia), toţi ceilalţi preşedinţi
aveau atribuţii simbolice. Doar
că singurul care a acceptat-o ca
atare a fost Nicolae Timofte.
În acest context, parcă nici nu
ar trebui să ne deranjeze prea tare
cine ne va fi preşedinte. Dar există un detaliu care pe mine, unul,
mă deranjează: cu „preşedintele”
actual ţi-i ruşine să ieşi în lume.
Dacă acest „produs politic” e tot
ce avem mai bun de arătat lumii,
atunci eu nu mă mir că ea ne priveşte cu nedumerire. Croiul pe
care îi făcut „preşedintele” moldovean mă strânge în umeri. Nici
măcar nu pot ascunde că visul meu
e să nu-l văd că „mă reprezintă”.
Cu toate acestea, visăm ceva
deosebit. Un Václav Havel. Sau un
Lech Wałęsa. Uitând, desigur, că
un preşedinte de acest fel trebuie

imic mai simplu, în Moldova, decât să
te faci preşedinte. Aici visul american
că oricine poate deveni şef de ţară e mai
real decât oriunde. Se explică simplu:
avem un preşedinte în exerciţiu atât de prost ales,
încât oricine altul s-ar potrivi mai bine în locul
lui. Pe de altă parte, alegătorii moldoveni sunt cei
mai pretenţioşi din lume.
să ţi-l creşti. Să ai mai întâi un
disident autentic, vertical şi principial în epoca totalitară (sic!), nu
acum, când e uşor să fii martir.
Pentru a accede în politica adevărată, trebuie să te faci văzut şi
auzit mai întâi în opoziţie. Dacă

Pentru
început, o
constatare
optimistă:
toţi cei care au
fost numiţi în
spaţiul public, fie
cu voce tare, fie
cu o jumătate de
gură, în calitate de
pretendenţi, toţi,
fără excepţie, sunt
mai buni decât
Dodon.

nu eşti cunoscut în perioadele grele, cum să accezi aşa, dintr-odată,
în vârful piramidei politice? Înainte de a promite că vei răsturna
munţii, trebuie să fi făcut ceva
până acum.
Nu spun de idealul meu. Aş
avea şi eu lista mea de Havel-i şi
de Wałęsa. Doar că Havel-ul meu
va fi favoritul unui mic grup de
intelectuali, iar pe Wałęsa meu
îl va prefera un grup, poate ceva
mai mare, de revoluţionari. Nu
vreau să am un preşedinte ca
George Washington. Mi-i suficient unul cu suficiente şanse

ca să-l înlocuiască pe Dodon.
Recunosc că nu e o propunere
prea raţională, dar senzaţia mea
e că mai proastă variantă decât Dodon nu poate să existe.
Din toate punctele de vedere:
slujirea unei cauze străine, lipsa
de caracter, incapacitatea de a
produce ceva viabil… Şi atunci
eu, unul, accept orice variantă,
cu o singură condiţie. Să aibă
personalitate, să fie suficient de
cunoscut şi de credibil, încât să-l
înfrunte pe Dodon.
Cu toată dragostea pentru liderul partidului preferat, al politicianului preferat, eu aş accepta şi
orice altă ofertă, dacă ea ar avea
această calitate: şansa electorală
de a-l înfrunta pe Dodon (adică:
puterea de a înfrunta tot establishment-ul imperial rus, care stă
în spatele său). Dacă acest candidat la debarcarea lui Dodon
mai are şi inteligenţă, putere de
caracter, modestie, cumsecădenie,
competenţe juridice, economice şi
politice necesare, dacă el se orientează în acest ghem geopolitic
în care ne aflăm, e perfect!
Dar condiţia primordială e
asta: capacitatea de a convinge
lumea şi de a înfrunta jocul politic al Moscovei. Pentru început,
o constatare optimistă: toţi cei
care au fost numiţi în spaţiul
public, fie cu voce tare, fie cu o
jumătate de gură, în calitate de
pretendenţi, toţi, fără excepţie,
sunt mai buni decât Dodon. Aici
intră în joc lipsa mea de principialitate: îmi acord de pe acum
votul oricui dintre ei, judecându-l
(subiectiv, deh) după o singură
calitate: să aibă şanse. Pe toţi
ceilalţi îi aplaud şi… îi aştept în
arenă pentru jocul de gladiatori
de la parlamentare. Mi-am şi rezervat bilet în tribune.

ECONOMIE
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Modelul de succes,
neacceptat de
Republica Moldova

P

rincipalul indicator macroeconomic,
care relevă nivelul de bunăstare al
locuitorilor unei țări este produsul
intern brut pe cap de locuitor raportat la
puterea de cumpărare a populației. Altfel spus,
se iau în calcul trei factori: produsul intern brut
al unei țări, numărul populației, dar și prețurile
din această țară pentru a constata ce parte din
economia țării respective îi revine unui locuitor,
la prețurile existente în țara în cauză.

Ion CHIȘLEA
În clasamentul respectiv, potrivit datelor Fondului Monetar
Internațional, Republica Moldova
se situează pe locul 128 din 189

a depășit în clasament Portugalia,
vechi membru al UE, clasându-se
pe poziția 45.
Portugalia devine astfel a doua
ţară din Uniunea Europeană, care
nu a făcut parte din fostul lagăr
comunist și pe care Polonia o devansează. Prima a fost Grecia, în
2016.
Cum a reușit Polonia, țară care
la începutul anilor 1990 era luată în derâdere de presa sovietică
pentru sărăcia, provocată de criza
în care intrase țara în urma unui
program drastic de trecere la eco-

dernizării economiei și sporirii
competitivității.
Drept urmare a politicilor economice corecte, în Polonia a fost
construită o economie robustă,
care n-a putut fi afectată nici de
criza economică globală, începută
în 2008. Mai mult, în timpul a
cinci ani de criză, aceasta a înregistrat o creștere de 18%.
Aderarea la NATO și UE
a însemnat intrarea
în stabilitate
Slavomir Majman, ex-președintele Agenției Poloneze pentru
Investiții, povestea unui grup de
jurnaliști moldoveni, care au vizitat Polonia în 2014, că aceste performanțe remarcabile s-au datorat
în primul rând stabilității oferite
investitorilor. „Polonia dispune
de un produs care este la mare
căutare în ziua de azi – stabilitatea”, remarca el, menționând că
pentru atingerea acestei stabilități

Cei de la Bloomberg pun inversarea tendinței pe seama îngrijorărilor provocate de Brexit,
dar şi a dinamismului pieţei
muncii din Polonia care a dus
la creşterea rapidă a salariilor.
În Polonia, rata şomajului
a ajuns la un minim istoric
după căderea comunismului,
iar salariile sunt în creştere,
dat fiind deficitul de personal.
Există însă și explicații cu mult
mai profunde pentru revenirea
acasă a polonezilor. Mai întâi de
toate, dintre toate statele foste
comuniste, Polonia este singurul
care a trecut la stadiul de economie dezvoltată.
Polonia nu este însă primul stat
postsocialist ce a depășit în clasamentul bunăstării Portugalia. În
fața sa se mai află Ungaria, Estonia, Slovacia, Lituania, Slovenia și
Cehia. Toate aceste state au aderat
la NATO și la Uniunea Europeană
în 1999 și în 2004. Puțin mai jos în
clasament se află Letonia, aderată
la UE tot în 2004, dar și România
și Bulgaria, aderate în 2007, dar și
Croația, aderată mai recent.

Salariul
mediu a
sporit cu
14% în 2019
Salarial mediu lunar brut al
moldovenilor a sporit în anul
2019 cu 14,1 la sută, ajungând la
7356,1 lei. În termeni reali, dacă
ținem cont de creșterea prețurilor, ar fi vorba despre o sporire a
veniturilor cu 8,9%.
O creștere semnificativă a lefurilor a fost înregistrată în semestrul patru, când salariul brut s-a
cifrat la 7813,1 lei, în creștere cu
11,8% față de aceeași perioadă din
anul anterior. În lunile octombrie
– decembrie, în sectorul bugetar
câștigul salarial mediu lunar a
constituit 6564,1 lei, iar în sectorul economic – 8 287 de lei.

Veniturile
la buget
au crescut
cu 8,8%,
cheltuielile –
cu 23,1%

Epoca de Aur a Europei
de Est

de state cu un coeficient de 7703.
Alături de economiile subdezvoltate din Asia și Africa
Este de departe cel mai prost
rezultat al țărilor europene, mai
jos fiind plasate doar cele mai
subdezvoltate state din Asia și
Africa. Dintre statele Comunității Statelor Independente (CSI)
singura țară plasată mai jos este
Tadjikistanul – pe locul 155.
Colegii de Parteneriat estic ai
țării noastre sunt plasați mult
mai bine: Ucraina e pe locul 111,
Armenia – pe 109, Georgia – pe
103, Azerbaidjan – pe 77 și Belarus – pe 68.
România este plasată pe locul
58, cu un coeficient de aproape
29 mii, iar Rusia e pe 54 – cu
29,642 mii.
Miracolul polonez
Revelația din acest an o reprezintă însă Polonia, țară care

nomia de piață.
Succesul actual al Poloniei se
datorează viziunii clare a elitelor
poloneze asupra viitorului, formulate după restabilirea democrației
în anul 1989. Elitele poloneze au
stabilit atunci clar încotro trebuie
să meargă țara pentru a-și restabili locul pe harta lumii democratice. Chiar de la bun început, economia poloneză a fost supusă unei
terapii de șoc, care a condus la
afirmarea relațiilor de piață mult
mai devreme decât în multe alte
țări din fostul bloc socialist.
Deși a avut un impact imediat
extrem de dureros pentru marea
majoritate a populației, materializat prin devalorizarea valutei și
pierderea economiilor agonisite
de populație, economia poloneză
a intrat în scurt timp pe un făgaș
sănătos. Iar odată cu aderarea la
Uniunea Europeană, precum și în
perioada premergătoare acesteia,
Polonia a avut capacitatea de a
accesa și folosi destul de eficient
fondurile europene destinate mo-

s-a lucrat foarte mult. „Odată cu

Gdansk,
Polonia.
Sursalafoto:
amjourneys.com
aderarea
țării
NATO,
în 1999,

am obținut stabilitatea geopolitică, iar în 2004, după aderarea
la Uniunea Europeană – stabilitatea cadrului de funcționare a
economiei”.
A inversat
trendul migrației
Succesele economice ale Poloniei se pare că sunt de natură să
soluționeze o problemă cronică,
prezentă în mai toate statele postsocialiste din estul Europei. Este
vorba despre migrație.
Aflăm dintr-o știre Bloomberg,
preluată de Agerpres, că, anul
trecut, polonezii care s-au întors
acasă au fost mai mulți decât cei
care au plecat în străinătate.
Potrivit Institutului naţional
de statistică de la Varşovia, numărul cetăţenilor polonezi care
trăiesc peste hotare a scăzut
anul trecut cu 85.000, ajungând
până la 2,4 milioane de persoane.

Mai mult decât atât: Cehia,
cu un PIB per capita raportat la
puterea standard de cumpărare
de aproape 39.000 de dolari s-a
apropiat mult de Italia, care are
40.400 de dolari.
Acum câteva luni, cotidianul
britanic „The Guardian” vorbea
despre o adevărată „Epocă de aur”
pentru întreaga Europă Centrală
și de Est. În ultimii 30 de ani, regiunea a înregistrat una dintre cele
mai susținute perioade de creștere
pe care vreo regiune a lumii le-a
cunoscut în istorie. Oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos, iar
cetățenii sunt în medie de două
ori mai bogați.
Economistul Marcin Piatkowski spunea în „The Guardian” că,
de fapt, întreaga regiune a avut
succes. În medie, niciun bulgar,
nici un român sau polonez nu
a trăit vreodată mai bine decât
acum, atât în termeni

absoluți, cât
și în termeni relativi, în comparație cu vestul, spune economistul
polonez.
Într-adevăr, statisticile arată
că, începând cu 1990, economiile poloneză și slovacă au crescut de mai mult de șapte ori,
iar cele din Estonia, Letonia,
Lituania, România și Cehia de
peste cinci ori.
În aceeași perioadă, economia
moldovenească a crescut de două
ori, iar ritmurile anuale de creștere sunt prea mici pentru a ne
apropia cât de cât de vecinele din
vest, care au arătat clar calea ce
trebuie urmată pentru a-ți asigura
o creștere economică solidă.

Informațiile Ministerului Finanțelor privind îndeplinirea bugetului de stat în luna ianuarie
a anului în curs relevă că în prima lună a anului veniturile s-au
majorat cu 222,4 milioane lei, în
creștere cu 8,8% față de ianuarie
2019. Cheltuielile, însă, au crescut
și mai repede, cifrându-se la 667,1
milioane de lei sau cu 23,1% mai
mult. Drept urmare, deficitul bugetului de stat a constituit 797,4
milioane lei față de 352,7 milioane
în prima lună a anului trecut.

Statul vinde
găina cu
ouă de aur
Executivul a modificat, miercuri, hotărârea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice. Conform documentului,
în lista proprietăților de stat supuse privatizării au fost incluse șapte companii, inclusiv Metalferos,
unde statul deține 78,3% și care a
generat anul trecut un profit de 50
milioane de lei. În schimb, au fost
excluse șase pachete de acțiuni
ale statului, inclusiv FEE Nord
din Bălți (Furnizarea Energiei
Electrice Nord), care a înregistrat pierderi de 100 de milioane
de lei anul trecut.
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Femei agresate de soți
și ignorate de stat
„Când m-am întors de la mare, am aflat că fiica de
20 de ani a fost bătută de Vladimir, fostul soț cu
care trăiam în aceeași ogradă, el – într-o jumătate
de casă, iar eu cu fata – în cealaltă jumătate. Am
apelat la poliție, aceștia ne-au purtat pe drumuri,
iar la sfârșitul anului au zis că totul se anulează.
Instanța de judecată ne-a adus la cunoștință că
procuratura din localitate, în baza unui articol,
a decis scoaterea lui de sub urmărire penală și
clasarea cauzei. Nu știm care a fost motivul”,
povestește indignată doamna Maria, o femeie
trecută de 45 de ani, care locuiește într-un sat de
la sudul republicii.
instanțe de judecată, cu speranța
că fostul soț nu o va mai agresa.
De ce autoritățile
nu soluționează cazurile
de violență în familie?

Sergiu BEJENARI
Vecinii știu că Maria are de
mulți ani probleme cu soțul,
aceasta a dormit deseori pe la ei,
atunci când era fugărită de acasă.
„Ajungeam ba la un vecin, ba la altul. Totul a continuat așa până am
depus cerere de divorț”, confirmă
femeia. Maria a divorțat încă în
2013, dar locuia împreună cu fiica
și cu soțul în aceeași ogradă. Abia
după ce nu a mai putut rezista
psihologic, au împărțit casa, ei
i-a revenit partea nereparată,
iar soțului – jumătatea în care
au investit împreună bani și ani.
Deși deja divorțată, cu casa împărțită, oricum nu putea scăpa
de intimidările și abuzurile din
partea fostului soț. În primăvara
2018, femeia din nou a fost agresată de Vladimir, acesta a lovit-o
puternic cu ușa la magazinul unde
lucrează ea.
„Am chemat din nou poliția, au
venit și au luat act, apoi m-am dus
la medic să vadă cât de gravă era
lovitura, însă acolo au constatat
că pălitura este ușoară. Polițiștii
spuneau că așa lovitură nu are
însemnătate, iar la ședința de
judecată mă învinuiau că spun
minciuni”, povestește nedumerită Maria.
Doamna a apelat și la un avocat privat pentru a o ajuta să obțină dreptatea, lux pentru care
a trebuit să scoată din buzunar
6000 de lei. A urmat o serie de
contestații și recursuri, soțul ar fi
trebuit să-și ispășească pedeapsa
prin 42 de ore de lucru în folosul
comunității, însă nici de această
dată nu a fost pedepsit, pentru
că a scris și el recurs care a fost
recunoscut de Curtea de Apel.
„Cum se poate să se întâmple
asta, în timp ce atâta se vorbește
pe la televizor despre violența în
familie? Iată un exemplu real, mă
chinui de ani de zile, nici poliția măcar nu mă poate ajuta!”,
conchide doamna Maria, care
a renunțat deja să meargă prin

„Pe de o parte, există o lipsă de
profesionalism la persoanele care
activează în organele de drept,
iar pe de altă parte, inspectorii
de sector sunt deseori supraîncărcați. Totodată printre polițiști
există stereotipul că victimele

Serviciile
care există
în prezent
nu sunt
suficiente,
pentru că
amploarea
fenomenului este
mult mai mare
decât spectrul
serviciilor oferite.
În cadrul coaliției
sunt și opt
instituții publice,
centre maternale,
doar unul din
ele este destinat
pentru reabilitarea
victimelor violenței
în familie. Ele
primesc un spectru
larg de femei care
sunt în situații de
risc, de criză sau de
vulnerabilitate.

deseori vin, scriu plângeri, iar a
doua zi se răzgândesc.
Probabil, din aceste motive,
unii polițiști manifestă o oarecare neglijență. Dacă agresorul
nu a lăsat semne vizibile femeii,
polițiștii cred că victima violenței
în familie în următoarele zile se
va răzgândi și munca lor va fi în
zadar, deși, conform legislației,
cererea nu mai poate fi retrasă,
așa cum era înainte.
Femeia poate să se împace, dar
polițistul e obligat să monitorizeze cazul, mai ales că trebuie să

Foto simbol: Ilustrație de Tuan Nini, sursa: dor.ro/dor-24-inegalitatea-de-acasa/

fie pregătit că victimele se răzgândesc, că se tem și sunt multe etape pe care o victimă trebuie să le
parcurgă ca să decidă într-un final
să denunțe agresorul și să plece
de la el. Sunt niște particularități
psihologice față de care polițiștii nu au o atitudine serioasă”,
explică avocata Tatiana Chebac
din cadrul Centrului de drept al
avocaților.
„Codul contravențional prevede pedeapsă inclusiv în cazul unor
leziuni neînsemnate, chiar dacă
nu se văd, persoana agresată este
și o victimă psihologică. Există
specialiști în domeniu care pot
da o evaluare psihologică a persoanei, care stabilesc dacă aceasta
este sau nu victimă a violenței în
familie. Este ieșire din situație,
pur și simplu, polițiștii nu prea
fac uz de aceste instrumente.
În dosarele penale, de partea
victimei este procurorul, deși
victima are acces la asistență juridică garantată de stat, adică la
un avocat gratuit de la Consiliul
național pentru asistența juridică garantată de stat, aceștia sunt
de obicei avocați privați care au
contracte cu statul”, precizează
avocata.
Ce pot face și unde
se pot adresa femeile
agresate în familie?
„În Coaliția Națională „Viață fără violență în familie” din
Republica Moldova sunt 21 de
organizații care oferă asistență
complexă și plasament. Există
centre de zi care oferă asistență
juridică, psihologică, socială, în
unele cazuri și financiară. Sunt
centrele de plasament, acestea
oferă la fel tot acest pachet de
servicii plus plasament, adică
pentru o perioadă determinată
de timp, de la o lună până la 6
luni, iar unele și 9 luni sau chiar
un an, în funcție de caz”, spune
coordonatoarea Coaliției Naționale „Viață fără violență în familie”,
Veronica Teleucă.
„Pentru a beneficia de aceste

servicii gratuite, victimele violenței pot apela la linia fierbinte
„La Strada”, [TELEFONUL DE
ÎNCREDERE PENTRU FEMEI
ȘI FETE: 0 8008 8008]. La
acest telefon femeile primesc consultații, consilierii care răspund la
telefon sunt instruiți să calmeze
un pic starea lor, pentru că acestea de multe ori fie sunt panicate,
fie speriate. Consilierul evaluează
situația și îi poate recomanda victimei soluții de comportament.

Iar despre aceste servicii femeile pot afla de pe internet sau
de la polițistul de sector care este
obligat să le informeze despre toate centrele și serviciile existente.
Cel mai des ele află despre aceste
centre de la polițiștii de sector,
asistenții sociali sau de la rude
și prieteni. Altă problemă este că
femeile evită să se adreseze. Din
70% din persoanele care cunosc
despre existența acestor servicii,
doar 8,5% se adresează după ajutor”, remarcă Veronica Teleucă.
„Serviciile care există în prezent nu sunt suficiente, pentru că
amploarea fenomenului este mult
mai mare decât spectrul serviciilor oferite. În cadrul coaliției sunt
și opt instituții publice, centre
maternale, doar unul din ele este
destinat pentru reabilitarea victimelor violenței în familie. Ele
primesc un spectru larg de femei
care sunt în situații de risc, de
criză sau de vulnerabilitate. De
exemplu, mamele cu mulți copii
care sunt singure, mamele minore cu risc de abandon, victimele
traficului, femeile în vârstă.
Sunt mai puține centre care
lucrează direct cu victimele violenței. În general, experiența
internațională demonstrează că

este bine să existe servicii specializate în protecția victimelor,
pentru că acolo asistența psihologică este diferită”, precizează
Veronica Teleucă.
Convenția
de la Istanbul,
în ajutorul victimelor
violenței în familie
Convenția de la Istanbul prevede o abordare unică în procesul de
prevenire, investigare și pedeapsă a persoanelor care comit acte
de violență împotriva femeilor,
scopul final fiind oferirea protecției și sprijinului pentru toate
victimele. Republica Moldova a
semnat documentul, alături de
alte 45 de state, încă în anul 2017,
dar din varii motive acesta nu a
fost aprobat de Parlament.
„Circa 40% dintre bărbații din
Republica Moldova consideră că
sunt momente când femeile trebuie să fie bătute. Vocile care se
împotrivesc ratificării convenției
vin din partea reprezentanților
bisericii ortodoxe și a celor din
PSRM, care alimentează astfel de
stereotipuri, promovează valorile
tradiționale și sunt împotriva ideologiei de gen”, afirmă Veronica
Teleucă.

„Convenția introduce anumite
standarde recunoscute la nivelul
Consiliului Europei, care uniformizează legislația din toate țările.
Convenția trebuie ratificată pentru că astfel noi vom avea anumite
obligații față de comunitatea internațională, iar asta presupune
că autoritățile vor trebui să demonstreze că Republica Moldova
este în rând cu alte țări”, susține
avocata Tatiana Chebac.
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Afacere „iute”
și multicoloră

C

el mai mic ardei din lume măsoară doi milimetri și
crește în Republica Moldova. Tepin, căci așa se numește
acest mini-ardei sălbatic, s-a adaptat bine la pământul
din țara noastră, la fel ca ardeii Aji Cristal și Carolina
Reaper care deține recordul mondial pentru cel mai iute ardei
din lume. Aceștia, dar și alte varietăți de ardei sunt crescuți cu
grijă și răbdare de Sergiu Țurcanu din Chișinău.

Natalia MUNTEANU
Iubitor de iuțeală, Sergiu Țurcanu povestește că a crescut primul ardei în ghiveci în
anul 2011, iar de atunci a ajuns să descopere
și să cultive în mica lui seră circa 250 de

ardei din lume. Cheiro Roxa este un ardei
de culoare bordo, iar Bolivian Rainbow este
un ardei în 5 culori.
Cercetând subiectul ardeilor, a aflat că
în lume sunt recunoscute 31 de specii de
ardei, dintre care doar cinci soiuri se cultivă
în agricultură. Moldovenii cresc o singură
specie – „Capsicum Annuum”, care include
soiuri precum ardeii grași, ardeii kapia,
ardeii iuți și gogoșarii. Sergiu Țurcanu
precizează că gogoșarul este o varietate,
obținută prin încrucișare, specifică zonei
Balcani.
„Cel mai mic ardei este sălbatic. Tical
se numește zona din care vine, iar Tepin
e denumirea ardeiului. Are doi milimetri.

Sera cu ardei iuți și plante suculente. Foto: Natalia Munteanu

soiuri și varietăți de ardei. Potrivit lui Sergiu
Țurcanu, Aji Cristal este considerat cel mai
gustos ardei din lume, deoarece este aromat
și are un gust specific. Iar cel mai iute ardei
este Carolina Reaper care provine din SUA.
Ardeiul Caroline Peaper a intrat în 2013
în Cartea Recordurilor drept cel mai iute

Este foarte iute. E la fel de iute ca un ardei
habanero”, spune Sergiu Țurcanu, fondator
„EcoVazon”. Habanero este o varietate de
ardei iute din specia Capsicum Chinense,
tipic din Mexic, care a intrat în 1994 în Cartea Recordurilor, având cel mai puternic
gust picant. Sergiu menționează că ardeii
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Saltim-banc

Visul unei nopţi
de primăvară

mici nu sunt neapărat și iuți, iar ardeii mari
pot fi dulci sau iuți.
Efectele ardeiului iute pentru
organism
Black Naga este unul dintre cei mai iuți
ardei din lume, care i-a provocat durere
la stomac. La majoritatea ardeilor, iuțeala
se simte în gât, pe limbă sau pe buze, dar
la ardeii din specia Capsicum Chinense,
peste 15 minute, după ce ați simțit iute
în palatul gurii, gustul de iute se simte
în stomac.
„Am mușcat o jumătate din ardei, i-am
simțit gustul iute, iar peste 15 minute, când
am văzut că mă simt bine – am mâncat cealaltă jumătate și am plecat în oraș. Atunci
mi-am dat seama că este cel mai iute ardei
pe care l-am mâncat vreodată. Am simțit o
durere acută la stomac, care, practic, m-a
doborât. Cu greu am ajuns la prima cafenea și am cerut un pahar cu lapte. Știind
că lactatele pot stinge senzația de iuțeală”,
povestește Sergiu Țurcanu despre experiența sa.
Întreprinzătorul Sergiu Țurcanu,
pasionat de ardei iuți și plante suculente,
ne asigură că nimeni nu a murit din cauza
că a consumat ardei iute. El spune că iuțeala
nu este un gust, dar e o senzație falsă, care
se produce la nivelul creierului. „Senzația de
iute transmite informația la creier că arde
ceva, dar de fapt nu arde nimic. Senzația
vine de la creier și e falsă”, precizează
agricultorul.
Ardeii iuți sunt benefici pentru starea de
bine, deoarece consumul lor crește nivelul
de endorfină, hormonul fericirii. Țurcanu
prepară cafea cu ardei iute, ceai de mentă cu
ardei și țuică cu ardei iuți. Bărbatul susține
că bacteria helicobacter, care infectează
mucoasa stomacului, poate fi omorâtă de
capsaicină. Ardeii iuți conțin o substanță
numită capsaicină, care determină gradul
de iuțeală.
Pe lângă ardei iuți, Sergiu Țurcanu crește
plante aromate (rozmarin, cimbrișor etc.)
care se consumă și plante suculente care nu
se mănâncă. Plantele suculente sunt rezistente la secetă, deoarece ele stochează apa
în interior. „Plantele suculente nu necesită
îngrijiri speciale, nu au nevoie de multă apă,
dar au nevoie de multă lumină. Cresc destul
de lent. Suculentele au nevoie de lumină și
căldură”, explică Sergiu Țurcanu. În grădina
sa, printre sutele de plante suculente am
văzut Opuntia, care face parte din familia
cactușilor, Haworthia, care are vârfurile
străvezii, și alte specii.

Grădinițele din
Colibași, renovate pe
banii Germaniei și ai
României
Două grădinițe din satul Colibași, raionul Cahul, au fost
renovate din banii oferiți de Germania și România. Guvernul
român a oferit pentru aceste grădinițe circa 2,17 milioane
de lei moldovenești, iar cel german – 1,5 milioane de lei.
La grădiniţe merg peste 239 de copii din Colibași. Clădirile instituțiilor preșcolare au fost izolate termic, reparate
acoperișurile și dotate cu mobilier.
De acest proiect beneficiază 733 de persoane, dintre
care 239 de copii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, părinţi,
73 de educatori şi alţi angajaţi ai grădiniţelor.
V. P.
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Ambasadoarea Republicii Federale Germania la Chișinău, Angela Ganninger, la grădinița din
Colibași. Foto: Ambasada Germaniei în Republica Moldova

Gheorghe BÂLICI
Nivelul de trai în Republica
Moldova este în continuă creştere,
dar încă nu l-a întrecut pe cel din
Elveţia. Când îl va depăşi, va fi foarte
avansat şi nu o să ajungă la el doar
elitele noastre conducătoare, mereu cu gândul la popor şi la nevoile
lui. Bieţii oameni nici nu ştiu că îi
aşteaptă raiul pe pământ, în cazul
când se înţeleg între ei americanii,
europenii şi ruşii şi ne lasă să ne dezvoltăm, „liberi şi nesiliţi de nimeni”.
Ritmul nostru de dezvoltare sperăm
să nu afecteze economiile statelor
extrem de bine situate economic în
prezent, chiar dacă, atunci când vom
fi cu mult înaintea lor, se vor uita din
urma noastră ca după un tren japonez, foarte rapid şi în plină viteză.
Pentru binele şi prosperarea moldovenilor, care nu au uitat de sapă
nici în secolul XXI, Rusia e gata să-şi
retragă armata, iar Putin să-şi ceară
scuze la toate televiziunile sale de la
preşedintele nostru Dodon, care, de
când ne conduce cu multă pricepere
şi neasemuită iscusinţă, chiar dacă
mai depune flori la Tiraspol, face tot
posibilul pentru a ne salva e grija
protectoare a fratelui de la Răsărit.
Pentru că, vorba lui Putin, Dodon
ştie tot, adică ştie el ce face. Şi, pentru că a acumulat atâta experienţă,
ar fi păcat ca aceasta să nu fie valorificată în continuare, măcar până la
alegerile prezidențiale din toamna
acestui an.
Compatrioţii noştri care au
plecat peste hotare neştiind cât de
mult vom evolua în următorii ani,
vor începe să se întoarcă cu miile
acasă, când vor afla cât de bine o
duc moldovenii în statul lor liber şi
independent. Nu este exclus faptul
ca vreun moldovănaş de-al nostru să
mai plece prin străinătăţi, dar numai
pentru a se documenta şi a vedea la
ce nivel jalnic de trai au ajuns europenii, după ce n-au rezistat concurenței cu „noua Elveţie” şi, de atâta
invidie, au încetat să se mai dezvolte.
Pentru a ne vedea acest vis al
nostru împlinit, este însă nevoie să
rămânem un stat neutru pentru vecie, nu cumva forţa noastră militară
să crească şi ea la fel ca bunăstarea
şi să devenim o ameninţare pentru
ruşi. Este cu mult mai bine să stăm
cuminciori şi să ne vedem doar de
înflorirea ţării noastre independente
şi indivizibile. Să ne iubim partidele,
să le venerăm şi să le susţinem în
toate campanile electorale. Care
dintre ele va învinge, acela va fi al
nostru.
Şi dacă ne-am gândit să devenim
ca Elveţia sau chiar să o întrecem, ar
trebui să-i convingem şi pe unionişti
să pună umărul unde trebuie şi să nu
împingă o ţară cu un asemenea viitor
în braţele vecinilor. Că, de când nici
ei, nici europenii nu ne mai dau bani,
ideea de a deveni un stat prosper
cum n-a fost altul aproape că este
compromisă. Iar până la întoarcerea
miliardului furat cale lungă este. De,
v-am spus şi eu aşa o poveste.
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Apicultori moldoveni
pe pământ englezesc
Își propun ca, în cinci ani, mierea lor să ajungă pe rafturile celor mai populare
magazine londoneze

G

hidat de pasiunea pentru apicultură, un
cuplu de moldoveni a lansat o afacere
„dulce” la Londra. La sute de kilometri
de casă, familia Bârsan crește peste 60
mii de albine. Mierea produsă de moldoveni a
ajuns nu doar pe mesele europenilor, ci și pe ale
celor din India, Pakistan și Dubai.

Ana SÂRBU
Eduard și Stela Bârsan sunt
un cuplu de moldoveni originari
din satul Brânzenii Vechi, raionul Telenești. Cu 18 ani în urmă
au decis să plece în Marea Britanie. „Am vrut un trai decent,
ca și majoritatea tinerilor”, au
recunoscut cei doi. Câțiva ani în
urmă, familia Bârsan a lansat o
afacere în domeniul apiculturii.
„Totul a pornit de la pasiunea
lui Eduard față de apicultură și
dorința de a oferi celor trei copii ai noștri miere naturală”, a
adăugat Stela.
Eduard Bârsan provine dintr-o
familie cu tradiție în apicultură.
De câteva generații, bărbații din
neamul lor produc miere. Chiar
dacă se află departe de casă, bărbatul a vrut să ducă mai departe
cunoștințele moștenite de la tatăl
său. „Mi-am petrecut copilăria în
compania albinelor, m-am trezit și
am adormit cu zumzetul lor. Mai
târziu, am învățat de la tata, care
este apicultor, să le înțeleg, care
flori sunt potrivite… Albinele miau devenit prietene devotate. Am
urmat și cursuri de apicultură la
Școala Profesională din Bubuieci”,
a povestit entuziasmat Eduard.
Peste 60 de mii
de „albine ocupate”
Cu opt ani în urmă, familia

Bârsan a procurat doi stupi pentru albine. „Eram ferm convinsă
că banii investiți în stupi se vor
răscumpăra, pentru că noi consumăm multă miere. În loc să
cumpărăm, am început să o producem. Cu timpul, marea pasiune a soțului pentru apicultură a
devenit pasiunea întregii familii”,
a precizat Stela Bârsan.
Mierea produsă s-a transformat într-un brand, care poartă
numele de „Albinele ocupate”. În
prezent, familia deține peste 150
de stupi și 60 mii de albine în mai
multe zone din Marea Britanie.
Gustul intens al mierii, spun ei,
se datorează florilor care cresc în
aceste zone. „Sunt regiuni bogate
în flori de mure, de tei, limba-mielului – utilizată atât în salate, cât
și în medicină”, a adăugat Eduard
Bârsan.
Cei doi moldoveni spun că produc miere din flori de tei, miere
polifloră cu polen și cu propolis,
dar și fagure de miere. „Mergem
la piețele de fermieri, avem un
magazin online și vindem pe Ebay.
Mierea noastră a ajuns în Franța
și Irlanda, iar mulți clienți duc
mierea noastră pentru familiile
lor din India, Pakistan, Dubai și
alte țări”, a spus Eduard.

Familia Bârsan din Brânzenii Vechi

pentru muncă. Pentru a menține o
afacere este nevoie să urmezi pași
concreți. Dacă respecți regulile, ai
succes”, a precizat Eduard.
Prin greutăți spre… miere
naturală

O afacere „la doi”
Este o afacere de familie, dar în
perioada verii, cuplul Bârsan angajează ajutoare. „Sunt responsabilă de marketing, administrarea
afacerii și socializarea cu clienții.
Eduard este responsabil de întreținerea stupilor și ne asigură
cu un produs bio de calitate”, a
precizat Stela Bârsan.
Cei doi spun că încearcă să implice și copiii în afacerea pe care
urmează să o moștenească. „În

Eduard Bârsan, arhiva personală a familiei

mica noastră afacere de familie,
fiecare are rolul său. Copiii umplu
borcanele cu miere, ajută la ambalare... muncă potrivită pentru
vârsta lor. Mi-aș dori să-mi văd
fiul apicultor, astfel ar duce mai
departe pasiunea tatălui, dar și

Piața de fermieri din Londra

a bunelului său”, a precizat moldoveanca.
„Pe parcursul anilor, ne-am
ciocnit cu greutăți financiare. A
trebuit să investim în utilajul tehnic. Au durat câțiva ani până când
am adunat toate cele necesare

Deocamdată, afacerea nu
acoperă toate cheltuielile familiei Bârsan. „Este o afacere care
aduce plăcere. Adevăratul profit se
găsește-n în efectele benefice ale
mierii. Astăzi, nu putem vorbi despre profit financiar, mai cu seamă,
în Londra. Eduard activează și în
domeniul construcției. Se pricepe
de minune la lemnărit”, a precizat
Stela Bârsan.
Își doresc să extindă afacerea.
„Ne-am propus ca, în următorii
cinci ani, să mărim numărul de
stupi până la 500”, a conchis Eduard. Totodată, familia Bârsan are
intenția să-și procure un echipament mecanizat, iar mierea lor
să ajungă pe rafturile celor mai
populare magazine londoneze.

Mierea produsă de cuplul Bârsan
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Liliana Corobca. Capătul drumului. Iaşi: Polirom, 2018

În sfârşit – romanul
mult aşteptat

M

-au cutremurat articolele
publicate la sfârşitul anului
trecut despre tragedia
românilor din Ucraina. Din
2001 până în 2017, numărul
elevilor din şcolile româneşti
din Bucovina s-a redus cu jumătate, în regiunea
Odesa rămânând doar două şcoli româneşti din 18.

Nina NEGRU
„Toxicul fenomen al moldovenismului ca provocator de fisuri
comunităţii româneşti” este prins
de autoarea romanului chiar la începutul experimentului pe cobaii
din deportare. Liliana Corobca
este o scriitoare şi o cercetătoare
care poate fi numită conştiinţa cea
bună a Basarabiei şi a României.
Succesul romanului îl asigură
decantarea fericită a materialului
factologic impresionant, spiritualizarea maximă, reliefarea foarte
reuşită a unei galerii de personaje.
Transplantarea
bucovinenilor în... cer
Deportaţii bucovineni urcă
pe drumul crucii lor fără cărţi de
rugăciuni – ei le ştiu pe de rost.
Fericirile lor sunt mult mai multe
decât cele 9, ca şi în Psaltirea lui
Efrem Sirul. Fericirile răzbat nedeclarat chiar în numele eroinei
principale – Ana Blajinica. Bucovinenii au o rezervă de poveşti şi
de rugi pentru supravieţuire. Mai
întâi se roagă de la mic la mare
pentru alungarea miasmelor, să
nu moară în tren; apoi se roagă ca
Dumnezeu să le adauge credinţă,
căci din cauza deznădejdii nu se
mai puteau ruga. Când au terminat rezervele de mâncare, se rugau
ca Dumnezeu să le taie gândul la
mâncare. Când erau scoşi din tren
la păscut, se rugau ca buruienile
din acele locuri necunoscute să
nu-i orbească, aşa cum au păţit
oamenii din celălalt vagon.
După ce au ajuns în surghiun,
copiii se rugau să nu le moară mamele sau bunicile, pentru că se
temeau de orfelinatele din Habarovsk. Cel mai des deportaţii se
roagă să rămână oameni. Când li
s-a cerut să se declare moldoveni,
cu promisiunea mincinoasă că vor
scăpa mai repede acasă, ei s-au
rugat să rămână români.
Crucea era arma lor. La pescuit
pe Obi, râu ucigaş, deşi nu ştia să
înoate, eroina principală Ana se
urca în barcă rugându-se neîncetat şi ţinând în gură crucea de la
gât. Adolescentele, cu părul ridicat de spaimă, ţeapăn, ca şi solzii

peştilor, treceau pe lângă moarte
zilnic, mute şi nemişcate, lăsându-se în voia Domnului. Dacă avea
cineva o icoană, ea tremura de la
vocile celor care se rugau.
După ce sunt eliberaţi din robie,
mamele se roagă Maicii Domnului
să-şi găsească odraslele prin orfelinatele din Habarovsk. În sfârşit,
ajunşi în faţa casei dărâmate din
care au fost deportaţi, bucovinenii
îngenunchează şi spun plângând
Crezul şi Tatăl nostru.
La capătul drumului poate fi
Golgota, dar cei cu credinţă tare şi
rugăciuni multe ajung la sfârşitul
romanului admiraţi chiar de către cei care le-au făcut răul foarte
conștient.
În stepa kazahă
au simţit că omul
e creaţia lui Dumnezeu
Romanul este împărţit în trei
părţi a câte 112 pagini: Trenul,
Surgiunul şi Troiţa de sus. Zece
ani din viaţa unei supravieţuitoare
a Steplagului, nonagenara Ana
Blajinschi, care povesteşte nepoatei sale cum a fost. Este istoria
unui dureros transplant al omului
din munte şi pădurea de fagi în
pustiul stepei, dar există aici şi
o poezie a stepei kazahe, asemănătoare cu apa duhovnicească a
pustiei pentru marii sihaştri.

Liliana Corobca

Trenul cu deportaţi, valul
1941, majoritatea copii, însoţiţi
de mame sau bunici, unii fără părinţi, pleacă din Cernăuţi după
ce bărbaţii au fost dezbrăcaţi de
cojoace şi separaţi de familii. Capătul drumului este în Kazahstan.
Este un roman despre soarta copiilor victime ale totalitarismului
comunist, ca şi cartea apărută în
2015 – Kinderland.
Ruperea din natura familiară
i-a făcut să sufere în tren, nu însă
şi în stepă. Pagina întâi a romanului este o capodoperă care trebuia să încheie partea I, Trenul.
Autoarea decide să dea lovitura
chiar la începutul romanului cu
momentul intrării în cer. Sărmanii oameni coboară din tren
clătinându-se, dar privirea lor nu
are în ce se opri. Supravieţuitorii
constată că la „capătul drumului

se află... cerul. Sus cer, jos cer,
stânga, dreapta şi în toate părţile
cer, numai cer... Am privit vrăjiţi
de jur împrejur, ne-am fi putut
speria de atâta cerăraie. Nu aşa
ne imaginam noi sfârşitul călătoriei noastre. Nu aşa de frumos”.
Nicio notă de dezolare în această
primă zi după transplantare. Aici
l-au întâlnit pe Dumnezeu, veşnicia începea înaintea ochilor lor,
chiar dacă sub cerul mare şi liber
se înnopta şi surghiuniţii nu erau
asiguraţi cu spaţiu locativ.
Până la sfârşit autorul va păstra
acest contrapunct – cerul astral,
în modul cel mai măiestrit împletit cu salba de rugăciuni care îl
ridică pe om în împărăţia cerului
spiritual. Nu ştiu de ce, cartea îmi
aminteşte de o mai veche impresie
de lectură – Jurnalul Fericirii al
lui Nicolae Steinhardt.
Sugestii pentru
ecranizarea romanului
Este necesar să se facă filme
despre deportarea în Kazahstan.
Partea a II-a, Surghiunul, trebuie
coroborată cu informaţiile culese
din cele vreo 20 de volume, elaborate de studenţii Universităţii
din Karaganda, despre care au
aflat recent membrii Expediţiilor memoriei (un fel de Cărţi ale
memoriei cu numele românilor
deportaţi în Kazahstan). Din roman s-ar putea selecta episoade
ca acestea:
Românii deportaţi au fost folosiţi la desţelenirea stepei kazahe, înainte de campania mare de
desţelenire a pământurilor din
Kazahstan. La un plug de șase boi
trăgeau câte șase oameni, iar copiii ajutau. „Hirmanul” (ogorul) era
atât de întins, încât „de dimineaţă
până seara trăgeau o singura brazdă şi se întorceau atât de obosiţi,
încât se sprijineau unii pe alţii ca
să nu cadă pe jos”.
Copiii erau trimişi la strâns
cartofi – rânduri lungi al căror
capăt nu se vedea, scormonite de
o boroană. Elevii nu aveau drep-

tul să mănânce, deşi îşi pierdeau
cunoştinţa de foame. Totul era
pentru front. Episodul cu învăţătoarea de limba rusă, kazaha
Baibice, care le permite elevilor
să aprindă un foc pentru a-şi coace câte un cartof, şi biciuirea ei
de către brigadierul colhozului,
Mahmugion-kasâm-bai.
Mama Anei se preface că este
sătulă şi lasă copilul să bea o
cănuţă cu lapte, în acest timp
ea făcând un gâl-gâl zgomotos,
ca să-şi astâmpere foamea. Deportatele care lucrau la fermă
nu puteau să guste lapte, nici să
le aducă acasă copiilor. Singura
soluţie era să fie aduşi copiii la
fermă să lucreze gratis la curăţat
bălegarul şi, poate, profitând de
învălmăşeala creată înadins, să
tragă vreo câteva înghiţituri cu
ajutorul unui pai lung, fără să se
aplece spre căldare.
Dar cel mai impresionant
este „pescuitul în cer, aproape
de Dumnezeu”, adică în cotitura
râului Obi numită „smerti-reka”,
ce semăna cu o mare. Ca şi stepa
văzută prima oară, „apa ajungea
până în cer, ne părea că scoatem
peştii din cer, nu din râu. Bărbaţii pescuiau în râu cu vapoarele,
iar fetele în cer cu bărcile. Pentru
că femeile costă mai puţin decât
bărbaţii”.
Erau peşti mai mari decât fetele, îşi aminteşte Ana, şi unii
urâţi, care le-ar fi mâncat fără
mare trudă. Şi în acest loc apare
un om care-i apără pe deportaţi,
cerând şefilor să nu-i trimită în
acele bulboane şi curenţi ucigaşi
care au înghiţit atâtea bărcuţe cu
adolescente. Industria peştelui
a profitat de munca unor copii,
care, dacă dispăreau, nimeni nu
le mai căuta urma.
După o asemenea muncă, Ana
se întoarce în Kazahstan şi nu are
bani să împlinească măcar ultima
dorinţă a mamei sale muribunde –
să-i cumpere un cubuleţ de zahăr.
În timp ce fraţii ei refugiaţi peste
Prut ajunseseră mari cărturari,
Ana atât a avut şansa să înveţe:
la şcoala de croitorie din oraşul
Kant, apoi a lucrat ca să răsplătească învăţătura. Abia înainte de
a se întoarce acasă şi-a cumpărat
prima rochie.
Imagini zguduitoare, ireale
pentru mulţi, sunt crucile care i
se „năzar” Anei în tot restul vieţii, când contemplă spaţiul însemnat de crimele bolşevicilor.
Trimise să construiască un drum
de fier, Ana vede pe geam, din
tren, ceea ce alţii nu observau.
„Doamne-Doamne, ce de-a cruci!
Înşirate de-a lungul căii ferate,
toate la fel, subţiri, înalte, din
lemn deschis la culoare.” Ana se
roagă pentru sufletul morţilor
aruncaţi fără cruci pe unde s-a
nimerit. Mai târziu, crucile de
pe marginea căii ferate le văd
doar copiii Anei, când se întorc
în Kazahstan să caute, zadarnic,
mormântul bunicii.
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Orwell, profetul
1984. 70 - 70
„Războiul este Pace. Libertatea este Sclavie. Ignoranţa este Putere”

M

ulte cărţi minunate au fost
scrise în secolul XX. Unele
de un realism frust, altele
de o copleşitoare noutate şi
originalitate, altele pur şi
simplu geniale.

Izvorând din frământarea vieţii, sau din urâtul cotidian, sau
din alte cărţi. Aparţinând celor
mai diverse curente, concepute
în stilistici dintre cele mai sofisticate, de un rafinament estetic
şi literar deosebit, sau scriituri
libere precum bătaia vântului şi
a gândului, toate oglindind realităţi exterioare şi sufleteşti de o
imensă complexitate. Faulkner şi
Marquez, Thomas Mann, Camus
şi Kafka, Joyce, Celline şi Tomasi
di Lampedusa, Bulgakov, Soljeniţin şi Şalamov, la ruşi, ba chiar şi
Tolstoi, şi Cehov au prins nişte ani
din acest secol, Rebreanu, Panait
Istrati şi Preda, la români, şi mulţi, mulţi alţi uriaşi ilustrează cu
asupra de măsură acest segment
temporal.
Furca lui Hume
Totuşi, dacă ar întreba cineva,
naiv, ce roman – numai unul! –înfăţişează mai deplin, mai sensibil,
mai clar, în toate adâncimile sale,
acest însângerat veac XX, aţi fi
puşi în mare încurcătură. Nu am
un răspuns la întrebare. Se consideră, azi, că toată lumea ştie a citi
şi a scrie. Numai literatura franceză produce anual cam vreo 700800 de romane. Criteriile literare
şi estetice sunt, în mod evident,
insuficiente şi doar parţial operante. E nevoie de o perspectivă
mult mai amplă, de principii mult
mai dure, mai radicale, pentru a
face această alegere. O soluţie ar
putea veni dinspre domeniul filozofiei, în speţă de la David Hume
(1711-1766), un filozof, istoric şi
om de litere scoţian. Metoda sa
de triere constă în rezolvarea unei
dileme, numită Furca lui Hume,
vizând opoziţia dintre lumea ideilor şi lumea sensibilă. De valoarea
unei cărţi îţi poţi da seama numai
trecând-o prin această furcă. Cuvintele cu care Hume îşi încheie
celebrul său Tratat o şi formulează: „Când parcurgem, pătrunşi
de aceste principii, bibliotecile,
ce prăpăd trebuie să facem? Dacă
luăm în mână orice volum, să ne
întrebăm: Conţine el vreun raţionament abstract privitor la
cantitate sau număr? Nu. Conţine
el vreun raţionament întemeiat
pe experienţă cu privire la fapte
şi existenţă? Nu. Încredinţaţi-l
atunci focului, căci nu poate conţine nimic alceva decât sofisme
şi iluzii”.
Hume, în spiritul empirismului
bitanic, înclina totişi să creadă
că natura învinge întotdeauna

principiile, iar adevărurile faptice
covârşesc adevărurile speculative.
Ultimul Orwell
şi romanul său
Risc să afirm: această unică,
mare carte este romanul „1984”,
scris acum 70 de ani de scriitorul
britanic George Orwell. Nu voi
invoca aici tirajele fantastice, de
peste 1 miliard de exemplare.
Nici că a fost tradus în mai toate
limbile lumii. Nici clasamentele
literare care îl plasează constant
pe primele locuri. (Un recent top,
„Cele mai bune 100 de cărţi din
toate timpurile”, făcut în 2019 de
revista Newsweek, plasează romanul „1984” pe poziţia a doua,
după „Război şi pace” de Tolstoi.
Homer este al optulea, Dante – al
zecelea.) Nici faptul că întreaga
arhivă a autorului, „The Orwell
Papers”, a fost inclusă în Registrul Memoria Lumii – program
înfiinţat de UNESCO în 1992 – ca
„valoare de patrimoniu universal” care „are o influenţă profundă
asupra gândirii oamenilor din întreaga lume şi de o mare actualitate şi astăzi”. Toate aceste sunt
elemente exterioare, neglijabile
de la un punct. Noutatea acestui

a absolvit Etonul, a fost poliţist
imperial în Birmania, a dus-o de
azi pe mâine la Paris şi Londra, a
luptat de partea republicanilor în
Spania, unde a fost rănit, a citit
un car de cărţi şi a scris sute de

nu-i dă nici un temei pentru optimism. Scopul puterii este puterea.
Minciuna organizată constituie
însuşi miezul societăţii totalitare,
iar esenţa sa este crima, impusă
ca o mântuire. Aici, Principiile
înving Natura.
„1984” în spaţiul sovietic,
postsovietic şi românesc

roman-destin este că a transfigurat proza politică în operă de artă,
iar totalitarismul, urmărit până
în ultimele sale consecinţe, este
înfăţişat nu cu pana unui analist,
ci a unui artist.
Imaginează-ţi acum, cititorule,
un bărbat de o inteligenţă scăpărătoare, trecut de 45 de ani, un
ziarist şi scriitor care a cunoscut
un oarecare succes literar, retras
pe insula scoţiană Jura, aproape
pustie. Locuieşte într-o hardughie, fără electricitate, fără apă
curentă, fără telefon sau aparat
de radio. A făcut studii strălucite,

articole, a lucrat la BBC, a cunoscut cei mai străluciţi oameni ai
vremii sale. E însă bolnav mortal
de tuberculoză. Scrie ultimul său
roman. Mortal şi acesta. Un veritabil act de eroism literar. Dar,
după cum manuscrisele nu ard,
nici scriitorii adevăraţi nu mor
până nu îşi spun cuvântul.
Ce mai rămâne din om, când
totul conspiră împotriva lui? –
iată întrebarea la care Orwell caută un răspuns. Povestea tristă
a lui Winston Smith, un anonim
lucrător la Secţia Documente din
cadrul Ministerului Adevărului

În URSS, „1984” a fost una
dintre cele mai interzise cărţi.
Simplul fapt de a o deţine sau
de a o fi citit presupunea ani de
puşcărie. În rusă, cartea a apărut
pentru întâia dată în 1956 la Frankfurt-pe-Main, în traducerea lui
V. Andreev şi N. Vitov (pseudonimele a doi intelectuali ai exilului
rus – Nicolai Andreev şi Nicolai
Paşin), fiind publicată la început
în revista Грани, iar peste un an în
revista Посев. Pe diferite căi, aceste reviste pătrundeau prin cortina
de fier, astfel încât, prin anii 19601970, copii ale romanului circulau
în spaţiul sovietic printre disidenţii ruşi, întregind lista de lecturi
prohibite: Platonov, Ghinzburg,
Ahmatova, Grossman, Soljeniţin,
Şalamov, Zamiatin, Bitov, Voinovici..., poliţia politică nereuşind
a strangula total nici tamizdatul,
nici samizdatul. Ce-i drept, pentru
informarea bonzilor de partid, a
apărut curând o ediţie secretă a
distopiei orwelliene. Aceasta a fost
scoasă însă de editura KGB-ului,
într-un tiraj minuscul de 200 de
exemplare, toate numerotate şi

purtând pe ele menţiunea „Pentru
uz de serviciu”. Odată cu perestroika, în mod absolut paradoxal,
romanul a fost publicat în premieră în 1988 la Chişinău, în revista
„Kodrî”, traducerea aparţinând lui
Veaceslav Nedoşivin. Este meritul
neuitatului şi regretatului scriitor
Iurie Grecov, pe atunci redactor
şef al revistei. Peste un an, o altă
traducere făcută de Vladimir
Golîşev a apărut la Moscova în
revista Новый мир.
Nu am ştiinţă ca cineva să fi
măcar pomenit în RSSM, până
în 1984, numele celebrului autor
britanic. Abia în acel an, declarat
de UNESCO „Anul Orwell”, la postul de radio „Europa Liberă”, în
cadrul emisiunii „Cartea pe unde”,
a fost citită în serial antiutopia
„1984”. Zguduit, îmbolnăvit, aşteptam săptămână de săptămână să ascult următorul fragment.
Atât de cunoscut părea totul! Se
confirma zisa lui Orwell că cele
mai bune cărţi sunt cele despre
care ştii totul fără măcar a le citi.
Au mai trecut câţiva ani, au venit
vremurile gorbacioviene. Eram
redactor la fosta editură „Literatura artistică”, într-un colectiv
cu mulţi colegi minunaţi, culţi şi
talentaţi, care ne cloceam însă
într-o atmosferă de suspiciune
generală, chiftind de turnători.
„Noul curs” s-a manifestat prin
„plecarea” directorului editurii
Dumitru Tampei şi a redactorului şef Gheorghe Gheorghiu,
sub pretextul (regizat?) că într-o
carte deja tipărită, semnată de
poetul Gheorghe Cutasevici, se
descoperise un acrostih în care
se putea citi cuvântul-cheie „România”. Tirajul, desigur, a fost
distrus. Locul lui Tampei a fost
ocupat de Constantin Andreev,
un ştab paraşutat de la Comitetul
Central, care urma să promoveze
„noua-slobozenie-venită-de-sus”.
Un etern director a cărui unică
legătură cu literatura era că în
juneţe comisese poezii. Primele
lucruri pe care acesta le-a făcut
au fost: a schimbat toate lacătele
de la toate seifurile şi de la uşile
biroului fostului şef, a organizat
o reatestare a cadrelor redactoriceşti şi a instalat un sistem de
ascultare a tuturor birourilor şi
redacţiilor. Cu toate acestea, în ce
priveşte traducerile, a declarat că,
de acum încolo, seful de redacţie
are prerogativa să facă propuneri
şi să întocmească planurile editoriale aşa cum crede de cuviinţă.
Mare a fost însă perplexitatea
directorului când şeful de la traduceri, George Ghiriţă, i-a prezentat,
cu inocenţa şi civilitatea care îi
sunt proprii, lista cu titlurile de
carte propuse pentru a fi traduse.
Descumpănit peste măsură, Andreev mai n-a căzut atunci din scaun. În acea listă figura Soljeniţin
cu „Arhipelagul Gulag” şi Orwell
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cu „1984”. Distopia, probabil, nu
ar mai fi apărut, dacă nu intervenea ceasul cel rău. În dulcea uitare
şi plictiseală a facerii-de-nimic,
directorul a fost surprins ascultând ce vorbesc subalternii, comutând de la un pupitru aflat pe
masa sa microfoanele instalate
în birouri. A izbucnit un scandal
monstruos. Vremurile erau tulburi, revoluţionare, şi partidul a
fost nevoit să-şi retragă kadrul
într-un alt fotoliu directorial, cel
de la editura „Universul”, fostul
Партиздат. Totuşi, ca să judecăm drept, Constantin Andreev a
făcut şi lucruri bune. Meritul său
cel mare este că a reeditat Biblia
ortodoxă românească, fără a încerca să producă una autohtonă.
Cu puţin timp înainte de dispariţia sa, a publicat în revista „Săptămîna” un ciclu de versuri. Ca
să vezi!În 1991, urmând acelaşi
joc al paradoxalităţii, la Chişinău
apare prima versiune românească a romanului „1984” (redactor
Valencia Buzilă). Puţin timp mai
târziu, la Bucureşti apare o altă
traducere, făcută de eruditul şi
mult experimentatul Mihnea
Gafiţa.
Două biografii
Orwell a lăsat cuvânt testamentar ca despre el să nu fie scrise
cărţi biografice. Considera că viaţa sa e cuprinsă în cele 12 caiete
mari, intitulate Domestic journal,
în care îşi nota cugetările şi întâmplările zilnice. Unde, după o prozaică însemnare despre un gânsac
pe care l-a scăpat din coteţ, poţi
descoperi, notat, gândul că dacă
libertatea de exprimare e oprită,
atunci orice formă de creativitate
dispare. Cu toate acestea, i-au fost
scrise multe biografii. Cu titlu de
anunţ, semnalăm aici două cărţi,
apărute relativ recent în rusă:
Джордж Оруэлл. Биография.
Ed. Vita Nova, St.-Peterburg,

ATL AS DE LITERATURĂ
2017, 600 p., semnată de Maria
Carp, traducătoare şi fostă ziaristă la BBC, membru al conducerii
Societăţii Orwell din UK, şi alta,
Оруэлл. Неприступная душа.
Ed. ACT, Moscova, 2019, 700 p.,
scrisă de Veaceslav Nedoşivin.
Două lucrări deosebite, de o acurateţe documentară exemplară, în
care autorii caută răspuns la întrebarea: de unde a cunoscut Orwell
realităţile ruseşi, sovietice, fără a
vizita vreodată URSS? Pentru a vă
suscita interesul, vă oferim doar
câteva momente din ele.
Despre cititori fideli. Când
a apărut „1984”, Winston Churchill a fost printre primii care i-a
expediat lui Orwell o felicitare,
menţionând că i-a citit romanul
de două ori. Este premierul britanic care, în timp de război, când
ministrul de finanţe i-a solicitat să
reducă bugetul destinat culturii, a
replicat: „Atunci pentru ce să mai
lupte soldaţii noştri?”.
Romanul de debut (1933) al
lui Orwell, Viaţă de câine la Paris şi la Londra (Down and Out
in Paris an London), a apărut în
1935 la Gallimard în franceză, cu o
prefaţă de Panait Istrati. „Rarisim
în vremea noastră prin absenţa
aproape totală de frazeologie literară”, „dezbărat de orice nerozie
descriptivă sau constructivă”, aşa
aprecia Panait Istrati acest debut.
Uimitor cum se leagă destine gemene, cum se întâlnesc două mari
conştiinţe ale sec. XX!
Orwell a fost deopotrivă o
fire romantică şi un om de acţiune. În adolescenţă şi tinereţe a
scris poezii. Cu toate acestea, şi-a
reprimat pe cât a putut darul poetic, adică însuşirea de a surprinde
instant, plastic, miezul lucrurilor,
considerând că inflamarea poetică
dăunează judecăţii reci. Iată o poezie datată cu anul 1923, scrisă de
poliţistul britanic Arthur Eric Blair. Dincolo de ironia nimicitoare,
la limita cinismului, ea ilustrează
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că într-un imperiu, adeseori, cel
colonizat este la fel de viciat ca
împilatorul. (O demonstrează azi
moldovanii noştri.). Ne-am îngăduit s-o tălmăcim, după puterile
noastre şi ale limbii române.
Romantică
Tânăr şi prost eram odinioară / În Bandalayul cel de peste
mări,/ Acolo-am îndrăgit o domnişoară, / Frumoasă precum luna
de pe cer. // Păr negru, obraz
fraged, mânuri reci, / Şi pielea
arămie. / „Monezi, i-am zis, ai
de la mine douăzeci, /De mi te
dai tu mie”. // Icoană tristă, clară, preacurată, / Ți-e teamă s-o
atingi. / Şi ea, cu vocea-i blândă,
murmurată, / Şopti: „Douăze’-ş’
cinci”.
O lume recognoscibilă
„1984” îşi continuă întruparea
în istorie, abia acum făcându-şi
plinul. Exegeţi ai operei orwelliene au constatat că 157 de previziuni din acest roman sunt astăzi
realităţi banale, cotidiene. O carte
ce rămâne a fi un manual de înalte studii politice, care înlesneşte
cunoaşterea, dar şi recunoaşterea,
universului în care ne ducem zilele. Privită global, acum, după
Brexit, lumea are exact configuraţia lumii lui Orwell: Oceania,
Eurasia, Asia Orientală. După
recentele mişcări şi revoluţii naţionale şi sociale, după „catastrofa
geopolitică”, vedem că „pacea este
din nou război, că Rusia vrea din
nou să fie „cizma care calcă pe faţa
umanităţii”, iar „Marele Frate”,
V. Putin, rânjeşte de pe afişe şi
portrete” (Valeria Novodvorkaza,
2009). Dar nu e vorba numai de
Putin. Logica răului este universală şi neînduplecată. Chiar dacă nu
există astăzi, ni se spune, lagăre de
concentrare şi nu se fac deportări
şi exterminări în masă, milioane
de dezmoşteniţi îşi părăsesc vetrele în căutarea „libertăţii” şi a
„unui trai mai bun”. O libertate
egală cu sclavia. „Vectorul geopolitic” îşi schimbă mereu direcţia.
Trecutul este mereu „adus la zi”.
Războaiele nu încetează nici pentru o zi, iar demonia victoriei cu
orice preţ face ravagii. Ba într-o
ţară, ba în alta dispar oameni – fie
asasinaţi în accidente nelămurite,
fie otrăviţi, fie iradiaţi, fie torturaţi în închisori secrete. Maladii
necunoscute stârnesc stări de panică, isterizând masele. Lozincile
„socialismului englez” se schimbă,
rămânând însă aceleaşi. Sloganul
„Stabilitate, Ordine, Bunăstate”,
de pildă, poate fi înţeles doar dacă
aceste trei cuvinte sunt înlocuite
cu antonimele lor. O lume cenuşie,
semiflămândă şi prost îmbrăcarâtă, îşi poartă paşii pe drumuri
sparte, în încălţări sparte. Seară de seară, milioane de indivizi
„informaţi” adorm istoviţi, în
căutare de negăsire, cu tabletele şi laptopurile pe piept. Goi pe
dinăuntru şi pe dinafară, aceştia
pot fi localizaţi şi identificaţi în
orice moment. Iar gândurile lor
sunt cunoscute: cine furnizează şi
controlează conţinuturile controlează şi gândurile.
Scânteierea unui strop de genocid într-o baltă de „democraţie” congelată, hibridă, trădează
natura mortificatoare a noii lumi.
Iar dacă împingem şi mai departe
aceeaşi logică, viitorul se vede şi
mai întunecat. Inteligenţa artificială, progresele în medicină şi

gerontologie, tehnica robotică şi
inventarea unor maşini moleculare care vor putea face orice muncă
şi capabile să se reclădească din
propriile organe uzate vor substitui omul. Nemaifiind necesare,
popoare, populaţii vor fi măcinate.
Toată această masă organică, plină de suferinţe şi de speranţe, va
fi prefăcută în cenuşă. Pământul
îl va stăpâni o sectă superselectă,
egoistă, constituită din indivizi ce
vor atinge vârste matusalemice.
Dar să stăm tari. Nu trăim,
desigur, în cea mai bună dintre
lumi. Ne aflăm deocamdată într-o
cacotopie. Până a ajunge la o ka-

kistopie mai este. Oricum, este loc
de şi mai rău. Dacă, până atunci,
nu intervine mâna divină!
Igor Nagacevschi,
februarie, 2020
P.S. Aceste rânduri au fost
scrise ca un omagiu adus omului
de o cinste personală extremă,
genialului scriitor vizionar George Orwell, de la a cărui moarte
(21 ian. 1950) s-au împlinit 70
de ani, precum şi cu prilejul aniversării a 70-a de la apariţia (8
iun. 1949) a capodoperei sale,
romanul „1984”. (I. N.)

12 cugetări
orwelliene
Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi
trădători nu este victimă, ci complice.
Libertatea înseamnă libertatea de a spune că doi plus doi
fac patru.
Dacă libertatea cuvântului chiar înseamnă ceva, ea este
dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor să audă.
Scopul unei glume nu este de a degrada fiinţa umană, ci
de a ne reaminti că ea este deja degradată.
Nu folosi niciodată o locuţiune străină, un cuvânt ştiinţific
sau de jargon, dacă poţi găsi un cuvânt obişnuit echivalent.
Un scriitor scrupulos, pentru fiecare propoziţie pe care o
scrie, îşi va pune cel puţin patru întrebări: 1. Ce îmi doresc să
comunic? 2. Prin ce cuvinte voi exprima acest lucru? 3. Ce imagine mă poate ajuta să o fac cât mai clar? 4. E această imagine
suficient de bună pentru a crea efectul scontat?
Miturile în care credem au tendinţa de a deveni adevărate.
Cu cât o societate se îndepărtează mai mult de adevăr, cu
atât mai mult îi va urî pe cei care îl spun.
În general, oamenii vor să fie buni, dar nu prea buni şi nu
chiar tot timpul.
A trăi este cel mai rar lucru din lume. Majoritatea oamenilor există. Atâta tot.
Nu înseamnă că esti nebun dacă faci parte dintr-o minoritate, chiar şi o minoritate de un singur om. Există adevăr
şi există neadevăr şi, dacă te ţii strâns de adevăr, chiar şi în
răspăr cu toată lumea, nu înseamnă că eşti nebun.
La 50 de ani, fiecare îşi are faţa pe care o merită.
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Dexametazona injectabilă – de ce să
nu o folosești la inhalațiile copilului
Cele mai răspândite forme, simptome și metode de tratament

Î

n sezonul răcelilor și a virozelor cea mai
frecventă procedură, la care sunt supuși
copiii, este inhalația. De cele mai multe ori,
la indicația medicilor, aceasta se efectuează
cu adaosul dexametazonei injectabile, ceea ce
este o greșeală dăunătoare pentru copii, potrivit
pediatrului român Mihai Craiu. Află în continuare
de ce acest medicament nu trebuie utilizat în
timpul inhalațiilor și cu ce îl poți înlocui.
Pe platforma educațională dedicată părinților „Spitalul Virtual
pentru Copii”, medicul pediatru
menționează că dexametazona injectabilă este un remediu „mioritic”, nemaiutilizat nicăieri în lume
cu scopul efectuării inhalațiilor:
„Medicii străini se amuză sau
se enervează dacă sunt întrebați
despre situațiile în care ar putea fi
utilizată dexametazona nebulizată. Poate un părinte responsabil va
înțelege de ce nu nebulizăm dexametazona de uz injectabil (scrie și
pe fiolă că se administrează intramuscular sau intravenos), dacă va
face un exercițiu de imaginație”,
mai spune dr. Craiu.

total greșită, chiar dacă oferă
impresia că s-ar potrivi ideal
pentru această procedură: „Din
același motiv din care nu punem în
nas un supozitor cu paracetamol
la un copil, răcit și febril, căruia
îi curg mucii abundent. Deși supozitorul se potrivește perfect în
oricare nară, îl băgăm unde ar
trebui. Așa și cu dexametazona
fiole”, explică Mihai Craiu.
Potrivit acestuia, cea mai bună
opțiune medicamentoasă pentru
procedurile de inhalații sunt cortizonicele de uz inhalator Flixotide
nebules sau Pulmicort Respules,
dar niciodată corticoizii sistemici,
precum Dexametazona.

De ce să NU pui
dexametaonă
în nebulizatorul
pentru inhalații?

Inhalațiile –
un remediu universal
în cazul răcelilor?

Principalul argument al specialistului este că dexametazona
injectabilă introdusă în aparatul
pentru inhalații este o abordare

În același mesaj medicul
accentuează că procedura de
inhalație, efectuată în condiții
casnice, a devenit un remediu universal pentru mai multe afecțiuni

6 uleiuri
esențiale pe care
să le ai mereu
acasă – cum
și când să le
utilizezi
Când vine vorba de uleiuri esențiale,
mulți dintre noi se gândesc, neintenționat,
la parfumuri, săpunuri mirositoare sau la
practicarea aromaterapiei. Cu siguranță,
uleiurile esențiale sunt utilizate și pentru a
aduce miros și culoare în viața noastră, însă
acestea au și alte întrebuințări, tangente cu
starea de sănătate. Află în continuare care
sunt uleiurile pe care e bine să le ai acasă și
cum poți să le utilizezi în condiții casnice.
Uleiul de levănțică
Levănțica este folosită în scopuri medicinale de mai bine de o sută de ani și poate
fi aplicată în caz de:
- Iritații ale pielii;
- Acnee;
- Pișcături de insecte;
- Arsuri minore.
De asemenea, levănțica este eficientă
pentru dezinfectarea rănilor și a zgârieturilor. Câteva picături de ulei esențial,
adăugate în cadă, te vor ajuta să te relaxezi
și să ai un somn mai odihnitor. Fricționat
pe tâmple, uleiul esențial de levănțică îți
poate ameliora durerile de cap. Alte câteva
picături adăugate în dispozitivul pentru

ale copiilor, printre care febra,
obstrucția nazală, răcelile, tusea,
sau pentru administrarea anticipativă a medicamentelor.
„A ajuns o adevărată nebunie!
Nebulizarea este un remediu
universal… Chiar nu mai vreau
să repet aceeași litanie. Nu mai
vreau!!! Vreau să cobor de pe
această planetă în care nebulizarea rezolva absolut orice la un
copil”, adaugă pediatrul.
De ce se folosește dexametazona pentru efectuarea
inhalațiilor?
Specialistul denumește aceas-

inhalație îți pot ușura respirația și goli sinusurile nazale.
Uleiul de arbore de ceai
Denumit adesea și „cabinet medical în
sticluță”, uleiul de arbore de ceai te scapă
de orice neplăcere cotidiană. Deși nu poți
consuma acest ulei, îl poți folosi pentru a
trata următoarele afecțiuni:
- Dermatomicoza picioarelor;
- Dermatita/eczema;
- Acneea;
- Herpesul;
- Negii;
- Pișcăturile insectelor.
Adăugând câteva picături de acest ulei
la șamponul tău, poți scăpa de senzațiile
neplăcute ale mătreței și psoriazisului.
Uleiul de eucalipt
Crescut în Australia, eucaliptul poate
fi cu ușurință recunoscut datorită aromei
sale unice. Uleiul esențial poate calma
congestia în gât și poate ușura atacurile
astmului bronșic, atunci când este dispersat
pe piept și gât. Câteva picături adăugate
pe suprafața unei comprese și aplicată pe
zona afectată de Herpes Zoster va ușura
substanțial simptomele experimentate și
va contribui la regenerarea mai rapidă a
țesuturilor.
În gospodărie, proprietățile dezinfectante
ale eucaliptului îl fac de ajutor în bucătăria
sau baia ta, dacă îl utilizezi sub formă
de spray pentru a lupta cu germenii și
mirosurile neplăcute.
Ulei esențial de mușețel
Fin și calmant, mușețelul este folosit din

tă utilizare drept una inventivă,
dar eronată, provenită de la un
mit vechi, în care Auxilosonul,
sau dexametazona isonicotinat
era studiată pentru efectele sale
asupra căilor aeriene ale animalelor, precum caii, caprele, vacile
sau mieii.
Totodată, pediatrul face referire și la studiile medicale: „Dacă
vom caută în literatura de specialitate [în Pub Med, probabil
cel mai mare motor de căutare
medical], folosind cuvintele cheie
“dexamethasone AND nebulised”
vom găși DOAR 19 articole. Românii au descoperit America!!
Dexametazona inhalatorie și re-

epoca romanilor, iar o ceașcă de ceai de mușețel poate avea un efect calmant miraculos
asupra nervilor încordați. Utilizat, atât în
formă concentrată, cât și diluată, acesta
poate contribui la ușurarea simptomelor:
- Opărelilor;
- Pielii uscate;
- Eczemei;
- Dermatitei;
- Acneei;
- Pișcăturii de albină sau viespe;
- Tăieturilor;
- Echimozelor (vânătăilor).
De asemenea, poți folosi uleiul de mușețel pentru a atenua insomnia, stresul,
anxietatea, depresia și iritația, în special
dacă acestea sunt asociate cu simptomele
premenstruale sau menstruația.
Atenție! Persoanele care sunt alergice la ambrozie, pot manifesta simptome
alergice și în cazul folosirii mușețelului.
Uleiul esențial de grapefruit
Cu o aromă veselă și înălțătoare, uleiul
esențial de grapefruit poate fi utilizat, de
asemenea, în mai multe scopuri.
- Noduli limfatici inflamați;
- Păr sau piele grasă;
- Acnee;
- Migrene și dureri de cap (masează cu
puțin ulei tâmplele);
- Deodorant (adaugă câteva picături
la soda de mâncare și aplică amestecul la
subraț cu un tifon de vată).
Uleiul de grapefruit te poate face fotosensibil, din acest motiv stai mai departe
de razele solare directe pentru cel puțin
24 de ore.

zultatele ei remarcabile ar trebui
să fie publicate într-un articol.
Este așa un vid în domeniu…”,
adaugă specialistul.
La final, doctorul Mihai Craiu
vine cu un mesaj „de luat acasă”:
„Dexametazona este excelentă în
afecțiuni cu o componentă inflamatorie. Funcționează și în unele
maladii respiratorii ale copilului.
Pe cale generală (oral, injectabil
intravenos sau intramuscular).
Nu în nebulizări!”
De menționat că dexametazona
prezintă multiple reacții adverse,
printre care greața, tusea, diareea,
iritația gâtului, indigestia și voma.
Sanoteca.md

Uleiul esențial de oregano
Cu proprietățile sale anti-inflamatorii,
anti-fungice, anti-parazitale, anti-microbiene și antiseptice, uleiul esențial de oregano
este util atât pentru corp, cât și pentru casă.
Totuși, el nu trebuie niciodată utilizat nediluat, iar femeile însărcinate sau cele care
alăptează trebuie să-l evite.
Acesta poate fi folosit în lupta cu:
- Infecțiile fungice;
- Echimozele;
- Entorsele;
- Dermatomicozele;
- Durerile articulare în cazul artritei;
- Fibromialgia;
- Tendonita;
- Cistita;
- Negii;
- Candidoza;
- Zona Zoster;
- Herpesul.
Diluat în apă, uleiul esențial de oregano
poate fi folosit pentru dezinfectarea suprafețelor în casă, iar cel nediluat, pulverizat
în jurul patului te poate scăpa de orice tip
de insecte, în special pe timp de vară.
Ține minte că efectul pe care îl vei obține
de pe urma utilizării uleiurilor esențiale este
strâns legat de calitatea acestora. Astfel,
dacă planifici să folosești uleiul pentru a
îngriji de corpul tău, merită să investești
mai mult pentru un produs de calitate,
organic.
Dacă însă dorești să folosești uleiurile
în scopuri casnice, poți opta pentru produsele pe care le găsești în farmacie sau în
magazinele alimentare.

Sanoteca.md
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Interviu cu președintele Federației de Caiac-Canoe din Republica Moldova,
Iacob Buhnă

Literele aurite
ale canotajului
moldovenesc

- D-le președinte, ca să
existe succese pe arena
internaţională, în orice
probă de sport, sunt necesare nişte condiţii elementare, în lipsa cărora
orice eforturi ce tind spre
performanţă se dovedesc
a fi zadarnice. Care este
situaţia la acest capitol în
sfera sportivă pe care o
gestionaţi?
Să ştiţi că avem şi specialişti de
cea mai înaltă clasă, mă refer la
antrenori-profesori, şi sportivi de
un talent sclipitor. Mai prost stăm
însă cu baza materială. Astfel, nu
avem posibilitatea să desfășurăm
la noi în ţară curse la distanța
olimpică de 1 000 de metri, deoarece lungimea lacului din Parcul
„Valea Morilor”, pe linie dreaptă,
este de doar 800 m. Așa că organizăm starturi doar pe trasee de 200
m, 500 m și 2000 m (dus-întors).
Din această cauză, Cupa „Golden
Canoe: Juravschi-Reneiski”
desfăşurată anual în cadrul Festivității Olimpic Eco Fest, nu a
fost introdusă în calendarul internațional de întreceri. În ceea ce
priveşte lacul de la Vatra, acesta
nu poate fi utilizat pentru organizarea unor asemenea concursuri
din motive de securitate: la cea
mai mică adiere de vânt acolo se
creează valuri care pur și simplu
răstoarnă ambarcațiunile. Este

necesar să fie construite canaluri
sub nivelul mării, cu o lățime nu
mai mare de circa 120-130 de metri, cu un risc minim de formare
a valurilor.
- În acest context, cum explicați succesele canotorilor noștri la distanța de 1
000 m?
Prin muncă și perseverență.
Prin antrenamente efectuate de
sportivi de două ori pe zi, de 11
ori pe săptămână, desfășurate pe
orice timp: fie că e arșiță sau ploaie, fie că e vânt rece și șfichiuitor.
Dar și prin înalta calificare a antrenorului reprezentativei naționale, Viktor Reneiski, precum și a
specialiștilor de la Liceul Internat
Republican cu Profil Sportiv din
capitală, în cadrul căruia activez
și eu, împreună cu Vitalie Oghin,
Vadim Salcuțan, alţi specialişti
redutabili din domeniu.
- Avem şanse ca în viitorul
apropiat canotorii noştri
să ne bucure cu rezultate
remarcabile pe arena internaţională?
Să ştiţi că avem nişte junioare
de reală perspectivă, precum canotoarea Elena Glizan, câștigătoarea
ediţiei 2019 a concursului „Golden Canoe: Juravschi-Reneiski” atât la simplu, cât și în dublu
cu Iana Borș. Ambele au 16 ani şi

Bayern,
imperial
Optimi de finală.
Prima manșă
Chelsea Londra (Anglia) –
Bayern München (Germania)
0-3 (Gnabry, 51, 54, Lewandowski, 76), 66 099 de spectatori.
Timp de trei minute, două
combinații cu participarea lui R.
Lewandowski care a pasat decisiv,
în ambele cazuri pentru S. Gnabry,
au pecetluit de facto soarta acestei
duble manșe. Iar golul cu numărul
3 înscris de același Lewandowski a șters orice miză din partida
retur. La această fază, atacantul
polonez a fost asistat de Davies,
care a creat practic de unul singur
situația de gol printr-o deposedare
de la mijlocul terenului și un raid
incisiv în careul advers, executat cu o viteză impresionantă pe
flancul stâng.

Foto: theguardian.com

Este o plăcere tot mai rar gustată în ziua de astăzi să
te afli în sânul naturii, să te bucuri de aerul îmbibat cu
mult oxigen, dar și impregnat de o atmosferă de excepție ce domină magistral competiţiile de caiac şi canoe.
Ambele probe au un parcurs istoric triumfal înscris cu
litere de aur în cartea sportului naţional. Primul care
ne-a glorificat meleagul, mânuind magistral pagaia cu
o forță ce aducea suspansul în tribune şi neliniște în
tabăra adversarilor, a fost Naum Procupeț, originar
din Basarabeasca, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico 1968, campion mondial în
1971. La caiac, Iuri Filatov, absolvent al Școlii medii
din Dubăsari, obține aurul olimpic la Munchen (1972)
și Montreal (1976), precum și două titluri mondiale,
în 1970 și 1971. Larisa Popova, o altă reprezentantă a
școlii nautice naționale, cucerește la canotaj academic
distincția olimpică supremă (1980, Moscova), cea de argint (1976, Montreal) și trei medalii de aur la Mondiale.
Cel mai titrat canotor moldovean, Nicolae Juravschi,
devine dublu campion olimpic la Seul 1988, medaliat
cu argint la JO de la Atlanta 1996, palmaresul său fiind
completat de opt (!) titluri mondiale, realizare de un
inedit mai mult decât impresionant.
Cum păstrăm și dezvoltăm aceste tradiții glorioase
ale sportului autohton? Despre situația existentă în
prezent în domeniul canotajului autohton, discutăm cu
președintele Federației de Caiac-Canoe din Republica
Moldova, Iacob Buhnă.

Liga Campionilor

un viitor promiţător în sport. La
băieți, printre juniori se evidenţiază Mihai Chihaia, membru al
lotului național de canoe. Este de
menționat că anul trecut el a acces
în finala Campionatului European.
Avem şi sportive care au reuşit
să se afirme în categoria de senioare, deşi se află încă la vârsta
junioratului (a.n. 2000). Mă refer
la vedetele noastre de la Centrul
Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naționale: Maria Olărașu şi Daniela Cociu, componente de bază ale
selecţionatei. În 2019, echipajul
Maria Olărașu – Daniela Cociu s-a
clasat pe locul II la Europenele de
juniori și tineret ce au avut loc
la Racice, Cehia, pe distanța de
500 m. Și la seniori avem sportivi
capabili să concureze de la egal la
egal cu cei mai puternici canotori
din lume – mă refer la Ilie Sprâncean şi Ilie Oprea.
- Ştiu că anul trecut au fost
făcute achiziții de primă
importanță pentru lotul
național...
Da, este vorba de patru bărci,
procurate din mijloace private și
cu aportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării: două
de dublu canoe, de ultim model
(producător Compania Plastex
din Polonia), cu capacități aerodinamice de excepție, și două bărci
pentru canoe simplu, la fete. În

noile ambarcațiuni a urcat echipajul constituit din Maria Olărașu
și Daniela Cociu, precum și cel
de băieți – Mihai Chihaia și Ion
Bătrîncea.
- Ce perspective au canotorii noștri de a se califica
la Jocurile Olimpice de la
Tokyo 2020?
Avem șanse destul de bune.
Astfel, junioarele noastre, Maria
Olărașu și Daniela Cociu, care
sunt cele mai puternice și în lotul nostru de senioare, au fost la
un pas de a obține foile olimpice
în cadrul Campionatului Mondial
desfășurat la Seghedin, Ungaria.
Acea regată a întrunit sportivi din
102 țări, un record numeric absolut de participare. Și doar câteva
zecimi de secunde le-au despărțit
pe fetele noastre de propulsarea în
faza finală, cea deschizătoare de
perspective olimpice. Ele mai păstrează șanse reale de a obține cote
olimpice la un Turneu de calificare
ce se va desfășura în luna mai a.c.
la Duisburg, Germania. Acolo vor
fi puse în joc două bilete de acreditare la JO de la Tokyo. Aceeași
situație este și la băieți. Așa că,
începând încă din luna octombrie
2019, întregul proces de pregătire
este subordonat acestui obiectiv
suprem – accederea la Olimpiada
ce va avea loc în capitala niponă.
A intervievat Iulian BOGATU

Napoli (Italia) – Barcelona
(Spania) 1-1 (Mertens, 30 / Griezmann, 57), 44 388 de spectatori.
Dominaţia gazdelor în prima
repriză se materializă în minutul
30 al acesteia. Aflat pe contraatac,
P. Zieliński a interceptat mingea
respinsă neîndemânatic de adversar în jumătatea acestuia de
teren, îi pasă lui D. Mertens, iar
belgianul, cu un șut splendid, cu
efect, din afara careului, îl execută pe Ter Stegen. În minutul 57, Griezmann a egalat,
finalizând din centrarea lui
Semedo. Catalanii rămân favoriţi
la calificare, chiar dacă Vidal nu
va juca în retur, fiind eliminat în
minutul 89.
Real Madrid (Spania) –
Manchester City (Anglia)
1-2 (Isco, 60 / Gabriel Jesus, 78,
De Bruyne, 83-pen.), 75 615 de
spectatori.
Real a deschis scorul, însă, pe
final de meci, timp de 5 minute
şi-a irosit avantajul, trecând în
minus. După care urmă şi eliminarea lui Sergio Ramos pentru o
eroare comisă din postura de ultim apărător. Arbitrul a procedat
corect într-o fază în care faultul
totuși a fost inexistent, chiar dacă
fundaşul spaniol a pus mâna pe
umărul atacantului care, cu acest
prilej, căzu de parcă fu secerat cu
mitraliera. Astfel, Ramos va absenta în partida retur, iar misiunea echipei regale se anunţă a fi
la limita imposibilului.
Olympique Lyon (Franța)
– Juventus Torino (Italia) 1-0
(Tousart, 31), 57 335 de spectatori.
Un gol de toată frumusețea
dintr-o pasă de pe flancul stâng
a lui H. Aouar, înscris în vinclu
de la o distanță de 8 metri, oferă
echipei franceze un avantaj minim ce va fi extrem de dificil de
protejat în returul de pe 17 martie
de la Torino.
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Carul cu bancuri

Afiş
TEATRE
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
06.03 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
07.03 „Panică la Grand Hotel”, după
Ray Cooney, ora 18.00.
08.03 „Cântec de leagăn” de Dumitru
Matcovschi, ora 18.00.
08.03 „Maria Tănase. Aș muri, moartea
nu-mi vine” de Nelly Cozaru, ora 18.30.
10.03 „Copiii foametei. Mărturii” de
Alexei Vakulovski, ora 18.30.
11.03 „Cine l-a trezit pe Yorick?”, după
William Shakespeare, ora 18.00.
12.03 „Aveți ceva de declarat?” de
Georges Feydeau, ora 18.00.
Teatrul Național
„Eugene Ionesco”
07.03; 22.03; 28.03 „Arta conviețuirii”
de Yasmina Reza, ora 18.30.
08.03; 20.03 „Capra cea bună, Lupul
cel rău, Iedul cel mic și cumătra caprei”
de Matei Vișniec, ora 18.30.
13.03 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
14.03; 29.03 „Căldură în noiembrie”
de Yana Dobreva, ora 18.30.
15.03; 21.03 „Iubirea la proști” de
Francis Veber, ora 18.30.
Teatrul Satiricus
„I. L. Caragiale”
06.03; 17.03 „Ciuleandra” de Liviu
Rebreanu, ora 18.30.
07.03 „Hamlet” de W. Shakespeare,
ora 18.30.
08.03 „Doctor de femei” de Georges
Feydeau, 18.30.
Teatrul „Luceafărul”
06 – 07.03; 14.03 Premieră! „Flori de
Mină” de Szekely Csaba, ora 18.00.
12.03; 21.03; 27.03 „Testamentul” de
Gheorghe Urschi, ora 18.00.
13.03; 22.03 „Tequila Boom”, după
Neil Simon, ora 18.00.
15.03 „A patra dimensiune” de Luigi
Lunari, ora 18.00.
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19.03; 28.03 „Jocul de-a vacanța” de
Mihail Sebastian, ora 18.00.
20.03; 26.03 „Striptease masculin sau
Goi pușcă”, după A.McCarten, ora 18.00.
Spectacole pentru copii
07.03 „Fata Babei și Fata Moșneagului”, după Ion Creangă, ora 12.00.
14.03 „Cenușăreasa” de Charles Perault”, după Charles Perrault, ora 12.00.
15.03 „Păcală” după P. Dulfu, ora
12.00.
Teatrul „Geneza Art”
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 Naţional de Operă şi Balet
„Maria Bieşu”
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 Republican de Păpuși
„Licurici”
08.03 „Motanul încălțat” de Ch.
Perrault, ora 11.00.
10.03 „Aventurile lui Chiț” de V. Dobrescu, ora 11.00.
12.03 „Cenușăreasa” de Frații Grimm,
ora 11.00.
Teatrul Municipal de Păpuşi
„Guguţă”
07.03 „Crăița florilor” după H. Ch.
Andersen, ora 11.00
08.03 „Căprița-ștrengărița” de Mihail
Suponin, ora 11.00.
08.03 „Omul pernă” de Martin McDonagh, ora 19.00.
SĂLI DE CONCERT
Filarmonica Naţională
„Serghei Lunchevici”
06.03 Formația Trigon, ora 18.00.

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

08.03 Spectacolul muzical Ador femeia
și iubirea. Participă: Iurie Sadovnic, Yan
Raiburg, Anatol Mîrzenco, Sergiu Țurcanu, Nicolae Jelescu, Laurențiu Popescu,
ora 17.00.
09.03 Basarabia folck – Iurie Sadovnic-Orheianu, Lansarea CD-ului –
Legenda bărbaților. Participă: Victor
Socaciu (România), Silvia Grigore, Ion
Rață, Lidia Isac, Ion Moraru, Dan Chebac
(Italia), Oxana Cucerianu (Italia), Diana
Zubcu, Pavel Țurcanu, Victor Buruiană,
ora 18:00.
11.03 Jazz Concert dedicat aniversării
a 30-a de la Restaurarea Independenței
Lituaniei. Participă: Kęstutis Vaiginis /
saxofon/, Lituania; Dmitrij Golovanov /
pian/, Lituania; Kagan Yildiz /contrabas/,
Turcia; Ferit Odman /percuție/, Turcia,
ora 18.30.
Sala cu Orgă
În cadrul Festivalului „Mărțișor-2020”
06.03 Recital de orgă. 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.
07.03 Recital de chitară: Montenegrin
Guitar Duo: Goran Krivokapic și Danijel Cerovic /Muntenegru/. Înprogram:
J.S.Bach, A.Piazzolla, M.De Falla, S&O.
Assad, ora 18.00.
09.03 Recital de muzică franceză:
mezzo-soprana Diana Axentii /Moldova
– Olanda/, la pian – Olga Iuhno, prezintă muzică vocală franceză de G.Bizet,
J.Massenet, C.Debussy, H.Duparc, ora
18.00.
10.03 O seară de jazz – Sedov Jazz
Trio /Moscova-Rusia, participă Anastasia
Gusarova, flaut /Moldova/. În program:
aranjamente ale unor creații de muzică
clasică, muzică de film, jazz, blues, rock
de C.Bolling, D.Ellington, C.Corea, E.Kusturica, D.Kramer, E.Garner, O.Peterson,
A.Piazzolla, A.Dudley, A.L.Webbe, 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.
Condiţiile participării la concurs sunt următoarele:
Poştaşii 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

Toţi poştaşii 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.
Poştaşul care va perfecta nu mai puţin 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.

- Copii, direcţiunea anunţă că, de astăzi, aveţi semnal
wi-fi în perimetrul şcolii!
- Am văzut că avem wi-fi, dar ni se cere parola. Care
e parola?
- Simplu. Astăzi, parola este anul Războiului de Independenţă...
Un judecător şi-a pus în gând să fie mai tolerant în
ajunul Crăciunului.
- De ce eşti acuzat?
- De a-mi fi făcut cumpărăturile cu anticipaţie.
- Dar asta nu-i un delict! Cu câtă anticipaţie?
- Păi, înainte de a se deschide magazinul.
- Doctore, mi-am fracturat piciorul în două locuri!
- Ştii exact unde-s aceste locuri?
- Da.
- Să nu mai mergi pe acolo!
În parc.
- Ce câine frumos ai!
- Mângâie-l, dacă vrei..,
- Nu muşcă?
- Asta aş vrea să aflu şi eu!
La medic.
- Şchiopătaţi când e umezeală în atmosferă?
- Nu, când merg...
Maşinile de spălat sunt rasiste. Am citit azi instrucţiunile: „Spălaţi albele şi coloratele separat...”

Sudoku

Integrama
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Victoria (1)
nu mai vine părintele, ce face fata?
Fuga la gară. Urcă în autobuzul
care ducea spre satul ei de baștină.
Îmbrăcată subțire, în niște încălțări de vară, cu genunchii dezgoliți, a atras privirea oamenilor din
autocar. Era toamnă târzie deja,
afară frig, pe alocuri dimineața
se lăsa și bruma.

Lidia BOBÂNĂ
E o femeie pe care o admir din
momentul când am cunoscut-o.
Veselă, frumoasă și plină de viață
este ea. Întotdeauna m-am întrebat: cum de i-au reușit atâtea în
viață? Ori că numele i-a purtat
noroc, ori că îngerul ei păzitor i-a
fost mereu alături.
Trebuie să știți că s-a născut
Victoria într-o familie cu mulți copii, ea fiind a șasea la număr. Când
să împlinească șapte ani, hotărăsc
părinții ei s-o dea la Școala-internat din Orhei. Auziseră ei că
e bine acolo – copiii sunt hrăniți
pe săturate, îi îmbracă statul și
carte bună fac. Mereu s-a întrebat
fata mai târziu de ce tocmai pe
dânsa din cei nouă frați au dat-o
de la casă.
„Poate nu mă vor?...”
Fapt e că, într-o zi, s-a trezit
printre străini. A dus-o la internat tata și, la despărțire, atâta i-a
spus: „Pe sâmbătă și duminică am
să te iau acasă”. Așa a fost în câteva rânduri, apoi nu știu ce s-a
întâmplat, dar uite că peste alte
câteva săptămâni n-a mai venit
tata. S-o fi gândit, probabil, părinții că s-a obișnuit copila cu locul
și oamenii de la internat.
Victoria însă, la cei șapte ani pe
care-i, avea nu putea să înțeleagă de ce au uitat de dânsa. Poate
că n-o mai vor?... Tot cu ochii la
geam și la cărare. Dacă a văzut că

„Ai să vii acasă numai
în vacanțe!”

caloric. Participau la concursuri
mai des, călătoreau. Dacă mai luai
și un premiu, la sigur că te trezeai
printre vedetele școlii.
Victorița participa la toate cercurile de la internat. Spunea că îi
era cu adevărat interesant și chiar
era atrasă de diferite discipline de
studiu. Învăța bine, se descurca
la matematici, avea prietene de

cu copiii lor sau să facă alte munci prin gospodărie. Nu s-a simțit
umilită sau neglijată în vreun fel
pentru că, spunea Victorița, erau
buni cu ea.

Eu, de la înălțimea anilor pe
care-i am astăzi, înțeleg altfel lu-

Victorița a făcut o facultate, a început la Universitatea Tehnică și a
continuat la Universitatea de Stat.
Vă spuneam, era bună la matematici și, firește, a făcut economie și
contabilitate. Frumoasă femeie,
deșteaptă, descurcăreață, a ieșit
în lume s-o cucerească. Ajutor nu
avea de la nimeni. Știa că trebuie
să răzbată singură, să facă o cari-

nădejde. Acasă se ducea doar în
vacanțe...

crurile, fata asta simțea atunci nevoia să mai iasă din mediul cazon al
internatului, să se simtă în familie,
chiar și dacă nu era a ei. Și pentru
că era harnică și pricepută la multe
trebi, mai că toate sâmbetele și duminicile era la cineva din profesori
acasă. Astea au fost pentru Victorița
primele lecții de viață...
Au urmat altele. După școală,

eră, să se mărite și să nască copii.
Și a reușit. Cu greu, cu necazuri, dar a răzbătut. Ba de multe
ori le-a fost de mare ajutor și celor
de acasă. N-a uitat niciodată că
vine dintr-o familie cu mulți copii
și că, orice s-ar întâmpla, sângele
apă nu se face. Cu anii chiar s-au
apropiat frații foarte mult.
(va urma)

Sângele apă nu se face

Când a apărut în pragul casei,
au amuțit părinții. Unde s-a mai
văzut la șapte ani să pornești la
drum lung fără o lețcaie în buzunar, fără să ai pe cineva dintre
maturi alături? Numai un nesăbuit copil ca Victoria putea face
una ca asta. De unde să bănuiască
cei de acasă ce se întâmpla în sufletul fetiței? Cât de mult suferea
ea despărțirea de cei dragi.
Tot în ziua aceea a luat-o tata la
magazinul din sat și i-a cumpărat
Victoriei încălțăminte călduroasă,
un costum de sport și alte lucruri
de care avea nevoie fata. Luni, a
dus-o la internat și i-a poruncit:
„Treburi de estea să nu mai faci,
ai să vii acasă numai în vacanțe!”. Încetul cu încetul, pe nevrute
firește, s-a obișnuit Victorița cu
traiul la internat. Pur și simplu,
nu avea încotro.
Participă la toate cercurile
de la internat
Dar, pentru că întotdeauna
avea ochii larg deschiși și minte
luminoasă, și-a dat seama fata că
și acolo, în instituția lor, unii se
descurcă de minune și o duc mai
bine decât alții. A observat ea că
cei care au activități în afara orelor, mai ales cei care participă la
cercuri sportive, sunt privilegiați
într-un fel. Aveau un prânz adăugător și întotdeauna ceva gustos și

Simțea nevoia să mai iasă
din mediul cazon
Uneori sâmbetele și duminicile
o luau profesorii în familiile lor.
Cei care aveau nevoie de ajutor în
casă – să le facă curățenie, să stea

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

În ultima perioadă ai evitat
să emiți judecăți de valoare în
raport cu anumite aspecte, iar
această decizie ți-a adus stabilitate psihică și emoțională.
Întreaga săptămână, la nivel
energetic, lucrurile vor fi cât
se poate de clare.

Indiferent de soluțiile care
îți sunt prezentate de cei din jur,
ești conștient că modul în care
gândești este cel mai elocvent.
Din păcate, ai o atitudine de
superioritate. Pe alocuri vei fi
din nou tentat să faci compromisuri în defavoarea ta. Fii mai
blând cu tine!

La birou nu se întâmplă nimic notabil în zilele care urmează. În perioada următoare,
din cauza mai multor situații
tensionate acumulate, ajungi
să acționezi complet irațional.
De asemenea, modul în care te
consumi psihic este epuizant.

Relațiile pe care le ai cu cei
din jur au fost mereu pentru
tine surse de stres. Ai foarte
multe așteptări, iar tot ceea ce
faci este să proiectezi propriile
frustrări asupra altora. Acesta
nu este un mecanism sănătos.

Pentru starea ta de bine,
devine imperioasă ideea de a
petrece cât mai mult timp singur. Schimbarea priorităților
îți va oferi în perioada următoare motivația necesară pentru
a face lucruri pe care le-ai tot
amânat de ceva timp.

Chiar dacă sprijinul celor
dragi este sporadic, tu oricum
te bazezi pe propria capacitate de a rezolva lucruri și de a
trece peste situații. În carieră
vei avea parte de multe oportunități, dar acest lucru te va
pune în dificultate.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Flirturile îți dau o aură de
cuceritor. Deși nu ești interesat
de nicio relație în plan personal,
simți nevoia de a ți se confirma
sexualitatea. Alegeri neinspirate,
mustrări de conștiință, regrete,
toate astea îți vor întări ideea că
nu vei reuși niciodată să ai parte
de autenticitate în plan personal.

Toți cei pe care îi cunoști te-au
dezamăgit. Noul timp și schimbările bruște de temperatură creează haos la nivelul sistemului tău
imunitar și te vei simți mai tot
timpul vlăguit. Adori primăvara
și în perioada următoare vei alege
să faci cât mai multe activități în
aer liber.

Gândurile constructive te
ajută să îți modelezi cariera după
propriul plac. În plan personal,
chiar dacă simți că te afli într-un
impas mult prea profund pentru a
putea ieși prea devreme din el sau
măcar cu fruntea sus, cu siguranță
în jurul tău sunt persoane de care
te poți „agăța”.

Marte este destul de „structurată” din punct de vedere energetic. Zilele acestei săptămâni de
primăvară te provoacă, mai ales la
nivel profesional. Modul în care
alegi să te raportezi la cei din jur
te ajută să îți „eșalonezi” energia
psihică de care dispui.

Relația personală îți oferă
cadrul de care ai nevoie pentru
a face lucruri deosebite pentru
propria persoană. Pentru tine o
astfel de dinamică poate descrie
„fericirea în doi”. Este indicat
să vorbești deschis despre ceea
ce simți. Nu te lăsa condus de
prejudecăți!

Atunci când credeai că ai
ajuns la un echilibru, îți dai seama că acest sentiment nu este
de fapt unul autentic, ci doar te
minți singur. Anxietatea colectivă
pe care o recunoști în dinamica
propriei familii are drept sursă
experiența de viață a fiecărui
membru în parte.
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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 România 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

08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Patrimoniu de Moldova
10.20 Poezii
10.35 Chişinău: ieri şi azi
10.45 Bună seara!
11.45 F/d
12.10 Serial Contele de Monte Cristo
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film Banditele

TVR 1

Minimax

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!

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 Balto
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 În Secretul Zânei
14.55 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 şi Castelul de Diamant
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 Moldova

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 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3
01.00 Nadine
02.00 Istoria mafiei irlandeze
02.50 Serial: Serviciul Omoruri
03.40 M. A. I. aproape de tine
04.05 Sport
04.20 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.10 Dosarele extratereştrilor
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 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Iubire şi prietenie
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: Darclée
02.00 Serial: În numele legii
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discută
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
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 Femeie fantastică
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

PROGRAME 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 sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
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 sănătos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Paparazzi
05.00 Три миллиона
TV 8
06.00 Politiсa
07.30 Неделя
08.00 Такое утро
09.00 Х/ф Крейсер
11.10 Битва виноделов
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Лорд вор
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Патруль
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Патруль
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri diana popa
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Все ради нее
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Настоящее время. Вечер
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri diana popa
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 Vouă
06.15 Film: REBEL DIN DRAGOSTE
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 631
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. 5
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
177
17.15 Serial: Clanul, ep. 6
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
180
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
632
21.00 Film: CU PREŢUL SÂNGELUI
23.00 Film: AVENTURI ÎN LAS
VEGAS
00.45 Cei 7 ani de masă

02.45 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с 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
Marți, 10 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii…
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 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
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05.25 Cooltura
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 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 SerialGlasul 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
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă

Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 La datorie
10.15 Vector european
10.45 Rapsodia satului
11.15 Musafirul
11.45 F/d
12.10 Chişinău: ieri şi azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.40 Poezii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.00 Închiderea Festivalului de
Muzică Mărţişor-2020
20.35 Tezaur
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
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

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: Condamnat la iertare
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3
01.00 Nadine
02.00 Film: Condamnat la iertare
03.35 Pro Patria
04.00 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3

20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie şi al ei Pegasus magic
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 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

08.35 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
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 Balto
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

17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Focus
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 sănătos
11.45 Ora Expertizei
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Filme şi Staruri
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
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 Вернуть Бена
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Все ради нее
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Разомкнутые объятия
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Разомкнутые объятия
17.30 Ştiri diana popa
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Мой парень - киллер
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
00.00 Ştirile TV8
00.45 Настоящее время. Вечер
01.40 Cutia neagră
02.50 Ştiri diana popa
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
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.
632
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. 6
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
178
17.15 Serial: Clanul, ep. 7
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
181
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
633
21.00 Film: NEAMUL ŞOIMĂREŞTILOR
23.15 Film: CU PREŢUL SÂNGELUI
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с 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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Miercuri, 11 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
18.30 Handbal feminin Liga Florilor
Etapa 18
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Apocalipsa: Verdun
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3
01.00 1989 - Decembrie roşu
02.00 Replay
02.50 Discover România
03.05 Exclusiv în România
03.50 Constructorii de visuri
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor,
sez. 3
05.25 Fan/Fun urban
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
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 feminin. Cupa
Romaniei Sferturi
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Hoţul din
Paris 116’
22.20 Serial: În numele legii
00.30 Telecinemateca: Hoţul din
Paris 116’
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Gala umorului
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile

07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Artelier
09.40 Medalion muzical
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.45 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!
14.35 Chişinău: ieri şi azi
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dezbateri
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 Crizantema de aur
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
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 şi Castelul de Diamant
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 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 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

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 sănătos
11.45 О нас
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Din lumea filmelor
22.00 Colecţie Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada. 1 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 Особо опасна
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Мой парень - киллер
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Мистер Пип
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Мистер Пип
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri diana popa
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Легкое поведение
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Настоящее время. Вечер
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri diana popa
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

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
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 Focus
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

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.
633
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
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13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
179
17.15 Serial: Clanul, ep. 8
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
182
20.00 Film: TERMINATOR 2: ZIUA
JUDECĂŢII
23.00 Film: REGELE TRIADELOR
01.00 Film: NEAMUL ŞOIMĂREŞTILOR
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с 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
Joi, 12 martie

17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 23
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Anchetele comisarului Antonescu Căzut la datorie
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Apocalipsa: Verdun
01.55 Dispăruţi fără urmă
02.45 Discover România
03.00 Aventura urbană
03.50 Levintza
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor
05.25 Europa mea
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 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 feminin Cupa Romaniei Sferturi
18.35 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Ultima dorinţă
21.55 Discover România
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: Ultima dorinţă

02.00 Serial: În numele legii
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Gala umorului
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1

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 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 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

06.05 Russkii mir
06.35 Magia naiului
06.50 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Zona ARS
10.20 F/d
11.35 Chişinău: ieri şi azi
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
15.35 Cântec, dor şi omenie
15.50 Erudit cafe
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dezbateri
21.00 Ştirile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.40 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu

TVR 1

Minimax

07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Parlamentul României
12.00 Studio Aprinderea Flăcării
olimpice
12.30 Ceremonia de aprindere a
Flăcării olimpice
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
16.45 Europa mea

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 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
09.50 Masha şi ursul

TVR Moldova
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GAZETA de Chișinău
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 şi al ei Pegasus magic
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
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

TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Иностранец
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Легкое поведение
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Книга Илая
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Книга Илая
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri diana popa
18.00 Битва виноделов
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Время ведьм
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Битва виноделов
00.00 Ştirile TV8
00.45 Настоящее время. Вечер
01.40 Cutia neagră
02.50 Ştiri diana popa
03.15 Politiсa
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today
Pro 2

00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
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 Cod rosu de jaf
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 sănătos
11.45 Secretele Puterii
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Ultima Parada. 1 с.
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
01.30 Cabinetul din umbră
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră

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 -redifuzare
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. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
180
17.15 Serial: Clanul, ep. 9
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
183
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
634
21.00 Film: AFRICA EXPRESS
23.00 Film: TERMINATOR 2: ZIUA
JUDECĂŢII
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 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое

PROGRAME TV
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
Vineri, 13 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 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 Dăruieşte, Românie!
23.00 Film: Simon Magul
00.50 Discover România
01.00 Cântec şi poveste
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover România
03.00 Film: Simon Magul
04.50 Discover România
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: Comoara apaşilor.
Prima parte

22.50 Banii tăi
23.20 Fan/Fun urban
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Nadine
02.00 Film: Comoara apaşilor.
Prima parte
03.30 Izolaţi în România
03.55 Sport Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor
05.25 Lumea azi
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp Best of
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 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
18.45 Sport
19.00 Telejurnal

19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Chişinău: ieri şi azi
10.10 F/d
10.15 Ştiinţă şi inovaţii
10.45 F/d
11.15 Tezaur
11.45 F/d
12.10 Poezii
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Eroi printre oameni
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
Minimax
06.00 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 la şcoala prinţeselor
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
14.55 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
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 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV

Vineri / 6 martie / 2020
21.00 Românii au talent
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Las Fierbinţi
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 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed

634
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 181
17.15 Serial: Clanul, ep. 10
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
184
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 635
21.00 Film: COMOARA DIN LACUL
DE ARGINT
23.15 Film: REGELE TRIADELOR

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
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 Ultima Parada. 2 с.
22.00 Carter, zis Uraganul. 2 с.
22.45 Три миллиона
23.30 Colecţie Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
01.30 Secretele Puterii
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
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Опасный Бангкок
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Время ведьм
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Бешеная кровь
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Бешеная кровь
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri diana popa
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Мой парень - ангел
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Окончательный счет
01.00 Ştirile TV8
01.40 Întreabă gheţu
02.50 Ştiri diana popa
03.15 Cutia neagră
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Global 3000
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 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.

01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с 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 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, 14 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Lumea Azi
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 #Creativ
11.25 Teatru TV
13.00 Documentar
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Film: Tudor
16.35 Timişoara Capitală Culturală
17.00 Down the Road. Aventura
Editia 7
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Tudor
00.35 Regatul salbatic
01.00 Documentar
02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Discover România
01.10 Down the Road. Aventura

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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!
12.30 Handbal feminin Cupa
României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Legende şi mistere
14.55 Live stadion
15.00 Rugby
17.00 Vedeta populară
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
03.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

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 Balto II: Aventurile unui lup
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 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

TVR 2

ProTV

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal feminin Cupa
Romaniei
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Speranţa regăsirii
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.15 MotorVlog
00.45 Primavara amintirilor
03.10 E vremea ta!
03.25 Sport
04.15 Serial: Fiica oceanului
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

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 2:
Razboiul tatilor
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
21.00 Film Quantum Of Solace 007: Partea lui de consolare
22.45 Film Malavita. O familie
criminala
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Cu duzina e mai ieftin 2:
Razboiul tatilor
04.40 Film Quantum Of Solace 007: Partea lui de consolare

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
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
20.50 F/d
21.00 Ştirile
21.15 Film Numele trandafirului
23.30 Ştirile (rus.)
23.45 Zapovednik
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.30 Barbie: Aventură la lumina
stelelor
09.55 Barbie în Rapunzel
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus
15.05 Masha şi ursul
15.15 MMicul meu ponei - Cel mai
frumos cadou
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
17.00 Unde-i Waldo?
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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 Bucătarilor
15.30 Românii au talent
18.00 I like IT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena Bucătarilor
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
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 sănătos
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Serial Sclava albă
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 Din lumea filmelor
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Америка. Большое
путешествие
09.00 Новости

09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Мой парень - ангел
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Падение Олимпа
16.00 Internetu grăieşte
17.00 Х/ф Добро пожаловать к
Райли
19.00 Întreabă gheţu
20.00 Х/ф Рабство
22.00 Internetu grăieşte
23.00 Х/ф Солдат Джейн
01.00 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Iubeşte viaţa
04.45 Reporter de Gardă
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 Intre tine şi rau
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 Intre tine şi rau
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
182
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 329
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: COMOARA DIN LACUL
DE ARGINT
16.30 Film: AFRICA EXPRESS
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
185
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 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Центральная больница
02.30 Vorbe bune cu Lilu
STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Т/с Два отца и два сына
09.00 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, 15 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 România
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Tudor
16.30 A doua emigrare
17.00 Ora regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Festivalul Ioan Macrea
23.10 Film. Tudor
01.05 Documentar
02.05 Conexiuni
03.00 Festivalul Ion Macrea
05.11 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 24
17.10 Prietenii incredibile
18.00 Aventura urbană
19.00 Exclusiv în România
19.50 MomentArt
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.10 Concert Lupii lui Calancea şi
lăutarii lui Botgros
22.30 Garantat 100%
23.30 Replay
00.30 Prietenii incredibile
01.20 Legende şi mistere
01.50 Tezaur folcloric
02.40 România veritabilă
03.05 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
03.53 Universul credinţei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
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Cristo
21.00 Ştirile
21.15 V. A. Mozart. Fragmente din
opere celebre
22.20 Ştirile (rus.)
22.35 Zapovednik
22.50 Romanţa - răscolitor fior….
C. Rusnac
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.30 Barbie în Rapunzel
10.00 Barbie: Aventură la lumina
stelelor
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
14.55 Masha şi ursul
15.15 Micul meu ponei: Fetele
Equestriei - Prietenia uitată
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 la şcoala prinţeselor
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 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Ce se întâmplă, doctore?
10.45 Arena bucatarilor
11.15 Film Piaza rea
13.15 Teleshopping
13.30 Apropo TV
14.30 Teleshopping
14.45 Film Gospodar fără pereche

TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Vibe By Ioana Voicu
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 24
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Mireasma ploilor târzii
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: Pintea
00.25 Reţeaua de idoli
02.05 Film: Mireasma ploilor târzii
03.20 Film: Trumbo 120’
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Discuţii
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 F/d
15.00 In memoriam Şt. Petrache
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Serial Contele de Monte -

13.15 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Carter, zis Uraganul
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 Filme şi Staruri
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Итоги
06.30 Internetu grăieşte
07.30 Х/ф Полярные
приключения
09.00 Check in
09.30 Х/ф Шпион по соседству
11.10 Oaspete neasteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Погружение
16.00 Zâmbărele
16.10 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф 2:22
19.00 Х/ф Коломбиана
21.00 Неделя
21.30 Х/ф Гринберг
23.45 Zâmbărele
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagră
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
04.30 Неделя
05.00 Oaspete neasteptat
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 Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rau
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 Intre tine şi rau
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?
Național

16.30 Film Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Omul Furnica şi Viespea
23.45 Film Ultima invazie
00.30 Ştirile Pro TV
01.10 Film Malavita
03.10 România, te iubesc!
04.40 Film Omul Furnica şi Viespea
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Românii au talent
12.30 Teleshopping
12.45 Arena Bucătarilor
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!
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
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
12.45 Filme şi Staruri

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
183
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: VIVA LA MUERTE
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.
186
20.00 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIŞI
23.30 Opriţi timpul
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Модный приговор
00.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Mama mia
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

24
GAZETA de Chișinău

CĂRĂBUȘI & WOW!

Roxen va reprezenta
România la Eurovision 2020
cu piesa „Alcohol You”

S

olista Roxen
va reprezenta
România la
Eurovision Song
Contest 2020, care va
avea loc în luna mai la
Rotterdam, cu piesa
„Alcohol You’’, aceasta
fiind aleasă, duminică
seara, de publicul venit
la Finala Naţională
organizată de
Televiziunea Română
la Sala Sporturilor din
Buzău, împreună cu
juriul de specialitate,
scrie Agerpres.

„Asemenea noului mecanism
de selecţie, şi spectacolul de duminică s-a plasat sub sloganul
#ealtceva, aducând numeroase
elemente în premieră pentru public. Astfel, ‚concurenţii’ Finalei
din acest an au fost cele cinci
show-uri care au ‚luptat’ pentru
a se califica în faza internaţională. Numitorul comun al acestor
show-uri a fost Roxen, care a dat
dovada talentului, a versatilităţii
interpretative şi a nivelului său
tehnic de pregătire pentru fiecare
dintre cele cinci piese”, informează un comunicat transmis de TVR.
Roxen a spus că simte această
piesă cu toată fiinţa şi reprezintă
stilul ei. De muzică şi de producţia
piesei „Alcohol You” s-a ocupat Viky

Red, iar textul a fost scris de Ionuţ
Armas şi Breyan Isaac. Breyan Isaac
este cântăreţ, compozitor, producător şi pianist american, deţinător
al unui premiu Grammy.
„Modul în care Roxen transmite această piesă e uluitor, mă
surprinde de fiecare dată. O simte
şi mă bucur că interpretarea ei a
ajuns la public şi la juriu. Vom
continua să lucrăm împreună şi
vom face tot posibilul să mergem
la Rotterdam cu cea mai bună variantă a piesei şi cu un show impresionant”, a declarat Viky Red,
producătorul piesei Alcohol You.
Piesa este un autentic imn al
iubirii universale, iar pe scena de
la Buzău piesa „Alcohol You” a
adus un show puternic, dominat
de nuanţe de violet şi turcoaz,
în care au fost sugerate astralul,
starea de acceptare, conexiunea,
găsirea liniştii interioare.
Eurovision Song Contest 2020
va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele
pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.
La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă – alături de
România – alte 40 de ţări.
România va intra în concurs
în data de 12 mai, în cea de-a
doua parte a primei semifinale, iar Republica Moldova, la 14
mai, în cea de-a doua semifinală.

Taylor Swift, artistul cu cele mai multe
albume vândute pe plan mondial
Cântăreaţa americană Taylor Swift a
fost numită pentru a doua oară Global
Recording Artist of the Year (artistul
anului în domeniul vânzărilor globale de
discuri) de International Federation of the
Phonographic Industry (IFPI), relatează
luni Press Association.
Trofeul anual recompensează artistul cu cele mai
multe albume vândute pe plan mondial, în format
clasic şi digital.
Artista americană, în vârstă de 30 de ani, a mai
primit acest titlu în 2014 pentru succesul înregistrat
cu albumul intitulat „1989”, care a câştigat premiul
Grammy.

Ea este artistul care a câştigat de două ori acest
trofeu după rapperul Drake, care a obţinut acest
titlu în 2016 şi 2018.
Cel de-al şaptelea album de studio „Lover” al
lui Taylor Swift, lansat în august 2019, a debutat
pe primul loc în peste 10 ţări şi s-a vândut în trei
milioane de unităţi la nivel mondial în prima săptămână de la lansare.
Ed Sheeran ocupă locul al doilea în acest clasament
pentru succesul înregistrat cu No.6 Collaborations
Project, în timp ce Post Malone se situează pe locul al
treilea după lansarea albumului Hollywood’s Bleeding.
În topul 10 artişti cu cele mai mari vânzări de
albume în 2019 se mai numără Billie Eilish, Queen,
Ariana Grande şi BTS.
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Ce cunosc şi zeii
Viaţa mea, ştiu preaînalţii,
Cât am mers pe-al ei traseu,
Nu mi-au complicat-o alţii
Cât mi-am încurcat-o eu.

Gheorghe BÂLICI

Coronavirus în
Franța – Muzeul
Luvru a rămas
închis luni

Muzeul Luvru din Paris,
una dintre principalele atracţii turistice ale
Franţei, a rămas închis
luni, după ce angajaţii săi,
îngrijoraţi de epidemia
de coronavirus, au votat
dimineaţa un drept de
retragere, a declarat pentru AFP Christian Galani,
membru al personalului
muzeului şi reprezentant
sindical.
Agenţii celui mai vizitat muzeu din lume şi-au exercitat deja
dreptul de retragere duminică,
care permite unui angajat să înceteze munca din cauza pericolului
„grav şi iminent pentru viaţa sau
sănătatea sa”, ceea ce duce la închiderea muzeului.
Franţa a raportat 130 de cazuri confirmate de infectare cu
Covid-19 de la sfârşitul lunii ianuarie. Dintre acestea, două persoane au murit.

Intensificarea epidemiei a
determinat Guvernul francez să
anunţe sâmbătă noi măsuri concepute pentru a limita propagarea virusului. Printre ele se află şi
anularea tuturor adunărilor publice organizate în spaţii închise,
la care participă peste 5.000 de
persoane.
Ca urmare a acestei interdicţii,
ediţia 2020 a Salonului internaţional al agriculturii de la Paris
s-a închis cu o zi mai devreme,
sâmbătă. O cursă de semimaraton,
la care erau înscrişi peste 40.000
de alergători şi care urma să aibă
loc duminică, a fost anulată, la fel
ca şi ediţia din acest an a Salonului
Cărţii de la Paris.
Muzeul Luvru a primit 9,6 milioane de vizitatori pe durata anului
2019. La jumătatea lunii ianuarie,
muzeul parizian a fost blocat timp
de o zi de echipe de grevişti care se
opun proiectului de lege ce vizează
reforma sistemului de pensii din
Franţa. Agerpres

