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Săraca ţară 
a Moldovei... 
socialiste

Lamentaţiile de o manieră bi-
blică pe soarta sărmanei Moldo-
ve sunt deja proverbiale. Acum 
avem tot tacâmul: pe lângă vi-
rusul dezlănţuit şi lăsat de capul 
lui, precum alte dobitoace din 
ţarcul ţării; pe lângă criză eco-
nomică profundă („bugetul” nu 
mai înseamnă de mult achiziţii 
din activităţi economice, ci doar 
împrumuturi şi granturi), dubla-
tă de crizele sociale, culturale şi 
interetnice – buchetul socialist 
tradiţional – mai avem şi o criză 
politică, forţată demonstrativ de 
stafful perdantului Dodon: ţara e 
fără guvern. 
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Afectate puternic de pandemia de coronavirus, care i-a 
lăsat fără surse de venit deoarece le-au fost interzise 
spectacolele cu public, instituțiile teatral-concertistice 
au ajuns în imposibilitatea de a-și plăti facturile pentru 
energia termică. Sala cu Orgă a pierdut 700.000 de lei, 
Teatrul Republican „Luceafărul” n-are bani pentru plata 
„ comunale, iar Teatrul Național „Mihai Eminescu” nu-și 
poate restaura edificiul.

Mircea V. CIOBANU
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Dochiţa, o vădană 
josuţă şi stricată de 
vărsat. A sărit din 
casă, albă ca varul. 
Din hogeag ţâşnea un 
snop de flăcări. Ardea 
funinginea.
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O nouă grădiniţă renovată 
din banii poporului român
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a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-
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R A C U R S I

Lacul lebedelor... Foto: Alex Dimitrov

Prezent la evenimentul de in-
augurare a grădiniţei de la Băcioi, 
Excelenţa Sa Daniel Ioniţă, Amba-
sadorul României în R. Moldova, a 
declarat că „Guvernul României a 
fost, este şi va fi tot timpul alături 
de cetăţenii R. Moldova”.

Grădinița din Brăila
va fi construită din temelii 
de România

Până acum au fost renovate 

grădiniţe pe tot cuprinsul R. Mol-
dova, iar odată cu redeschiderea 
grădiniţei de la Băcioi, Ambasado-
rul Daniel Ioniţă susţine că a fost 
„spartă gheaţa” şi în municipiul 
Chişinău. „Începem cu Băcioi, prin 
acest proiect în valoare de 852.808 
de lei moldoveneşti. Acest program 
va fi urmat de o grădiniţă care va 
fi construită de la zero în satul 
Brăila din comuna Băcioi. Pentru 
comuna Băcioi au fost alocate trei 
milioane de lei moldoveneşti”, zice 
Daniel Ioniţă. Restul banilor în 
valoare de peste două milioane de 
lei moldoveneşti au fost redirecţi-
onaţi pentru construcţia grădiniţei 
din Brăila, destinată pentru 72 de 
copii. 

Ambasadorul Ioniţă mai spu-
ne că „educaţia e un domeniu de 
excelenţă al intervenţiei Români-

După 27 de ani de stagnare, Grădinița de 
Copii „Ion Creangă” din comuna Băcioi 
s-a redeschis pentru 160 de preșcolari. 
Instituția a fost renovată cu ajutorul 

financiar al poporului român, al banilor alocați din 
bugetul municipiului Chișinău, dar și din cel local.

Curtea a decis: 
Legea care 
impunea limba 
rusă în circuitul 
administrativ este 
neconstituţională

Modificările care oferă un sta-
tut special limbii ruse în circuitul 
administrativ, aplicate în grabă la 
sfârşitul anului trecut de deputa-
ţii din grupul „Pentru Moldova – 
Șor” împreună cu cei din PSRM, 
sunt neconstituţionale. Verdictul 
a fost pronunţat joi de către ma-
gistraţii Curţii Constituţionale, 
care au admis sesizările depuse 

de deputaţii Octavian Țîcu, Dinu 
Plîngău şi Maria Ciobanu. 

Opinie separată a făcut doar 
judecătorul Vladimir Țurcan, 
fost deputat socialist, a anunţat 
preşedinta Curţii Constituţionale, 
Domnica Manole. Ea a mai anun-
ţat că decizia motivată a Curţii 
va fi făcută publică în scurt timp. 

Ședinţa de astăzi a Curţii a fost 
însoţită de manifestaţii organizate 
în paralel de gruparea pro-rusă 
„Наши” (Ai noştri – n. red.) şi cei 
ai partidului „Democraţia Acasă”. 
Primii au cerut să fie oprit „geno-
cidul lingvistic”, ceilalţi – să fie 
anulată această „lege criminală”. 
Poliţia s-a plasat între cele două 
grupuri de manifestanţi. (V.V.)

În total, pentru comuna Băcioi, 
Guvernul României a contribuit cu 
trei milioane de lei moldoveneşti. 
Primăria Chişinău a acordat 1,6 mi-
lioane de lei. S-a schimbat acoperi-
şul, s-au reparat încăperile, faţada, 
centrala termică, blocul alimentar 
şi terenurile de joacă. Din grantul 
oferit de România, grădiniţa a fost 
dotată cu toate cele necesare în in-
terior: mobilier, inventar sportiv, 
utilaj pentru blocul alimentar, 
spălătorie şi alte bunuri necesare. 
Renovarea instituţiei preşcolare a 
început în anul 2012. 

„Era un dezastru total. Se ve-
dea că era un spaţiu lăsat, aban-
donat, dar acum este ca o casă 
nouă construită din talpă. Este 
modernă, frumoasă şi călduroa-
să. Sunt condiţii europene, care 
vor ajuta educatorii să le ofere 
copiilor o educaţie de calitate. A 
fost nefuncţională timp de 27 de 
ani”, spune Alexandra Ciorăscu, 
asistentă de educatoare. 

Ce înseamnă pentru părinţi re-
deschiderea acestei grădiniţe, am 
întrebat-o pe bunica unui copil, pre-
zentă la evenimentul de inaugurare 
a instituţiei. „Ei, nici n-am cuvinte 
de bucurie. E foarte binevenită pen-
tru nepoţii noştri. Și copiii mei au 
fost aici. Cândva, mama mea tot a 
frecventat-o. Copilul stătea acasă 
cu bunica. Ei (n.r. – părinţii) sunt 
români. Au revenit de un an din 
România. Până a reveni la Băcioi, 
copilul a mers la o grădiniţă din 
România”, mărturiseşte Nadejda. 

Începând cu după-amiaza zilei 
de joi, 21 ianuarie, 160 de copii 
sunt aşteptaţi la Grădiniţa de 
Copii „Ion Creangă” în cele şapte 
grupe, inclusiv una de creşă, unde 
primesc micuţi de la doi la trei 
ani. Șefa Grădiniţei de Copii „Ion 
Creangă”, Vera Chiperi, menţio-
nează că, în anii de inactivitate ai 
instituţiei preşcolare, micuţii au 
mers în celelalte trei grădiniţe din 
comuna Băcioi sau la Chişinău. 

Ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță, a oferit copiilor în dar un coș cu fructe. Foto: Natalia Munteanu

ei în R. Moldova”. Daniel Ioniţă 
consideră că „programul a deve-
nit un fel de marcă înregistrată a 
contribuţiei României în folosul 
cetăţenilor R. Moldova”. 

Grădiniţa de Copii „Ion Crean-
gă” din Băcioi este una din cele 
aproape o mie de grădiniţe care au 
fost modernizate pe întreg terito-
riul R. Moldova de către Guvernul 
României în cadrul Programului 
de asistenţă tehnică şi financiară 
acordată de Guvernul României 
pentru instituţiile preşcolare din 
Republica Moldova. Începând cu 
anul 2014, pentru renovarea şi 
dotarea grădiniţelor de copii din 
Republica Moldova, Guvernul Ro-
mâniei a alocat în total aproape 
30 de milioane de euro.

Natalia MUNTEANU
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Mihai Gribincea,
Doctor în Istorie

Recentele atacuri ale lui Vladi-
mir Putin şi ale altor oficiali ruşi 
la adresa doamnei Maia Sandu, 
noul preşedinte ales al Republicii 
Moldova, care a reiterat necesi-
tatea retragerii trupelor ruse de 
ocupaţie din regiunea transnis-
treană, impune imperios o abor-
dare nouă a problemei prezenţei 
militare ruse pe teritoriul nostru.

Această abordare este necesa-
ră nu doar pentru că în fruntea 
Republicii Moldova vine un nou 
preşedinte, care vede altfel de-
cât predecesorul său interesele 
şi politica noastră externă, dar şi 
pentru că în ultimii ani coloana 
a 5-a a Rusiei, în frunte cu Igor 
Dodon, s-a consolidat, iar la Ti-
raspol se aud din nou voci despre 
„necesitatea sporirii numărului 
trupelor ruse «de pacificare» în 
Transnistria”.

Schimbarea politicii Chişinău-
lui faţă de problematica prezenţei 
trupelor ruse de ocupaţie pe teri-
toriul Republicii Moldova trebuie 
să înceapă, în opinia noastră, cu 
derusificarea terminologiei utili-
zate până în prezent atât la Chi-
şinău, cât şi la Moscova. Despre 
aceasta autorul acestor rânduri 
a vorbit şi cu alte ocazii, dar, din 
păcate, observaţiile şi sugestiile 
făcute la acest subiect au rămas 
fără atenţie. 

Autorităţile de la Chişinău, pre-
cum şi analiştii politici, jurnaliştii 
continuă să utilizeze neadecvat 
termenii de „trupe de menţinere 
a păcii” sau „trupe de pacificare” 
pentru trupele ruse din Trans-
nistria.

Această terminologie a fost 
utilizată inadecvat de Rusia de 
la bun început pentru a-şi justi-
fică intervenţia armată de partea 
separatiştilor transnistreni în anii 
1991-1992. Autorităţile moldo-
veneşti, precum şi mass-media 
moldovenească au preluat-o însă 
fără nici un fel de rezerve, deşi 

trupele ruse din Transnistria nu 
au avut niciodată statut de trupe 
de menţinere a păcii şi nici rol 
de pacificatori. Acestea au luptat 
împotriva Republicii Moldova în 
războiul ruso-moldovenesc de pe 
Nistru, iar după semnarea Acor-
dului Snegur-Elţîn din 21 iulie 
1992, s-au transformat într-un 
scut de protecţie pentru autori-
tăţile separatiste de la Tiraspol.

În anii 1992-1995 diploma-

ţia rusă a depus eforturi consi-
derabile pentru ca organizaţiile 
internaţionale şi opinia publică 
internaţională să recunoască tru-
pelor ruse din zonele de conflict 
din teritoriile ex-sovietice statutul 
de trupe de „menţinere a păcii”, 
dar fără succes. Organizaţia Na-
ţiunilor Unite, dar şi OSCE au 
refuzat să acorde Rusiei mandat 
pentru operaţiunile sale de „pa-
cificare” din spaţiul post-sovietic, 
considerându-le drept unul din 
mijloacele Moscovei de promovare 
a unei politici neo-imperiale. 

În cadrul dezbaterilor din 
cadru ONU şi OSCE, precum şi 
al conferinţelor internaţionale 
consacrate pacificării, diploma-
ţii şi experţii occidentali stăruiau 
asupra faptului că practica de „pa-
cificare rusă” nu corespunde stan-
dardelor OSCE/ONU. De regulă, 

Trupele ruse de ocupaţie din 
Republica Moldova și necesitatea 
derusificării terminologiei
„27 de ani i-au trebuit R. Moldova să ia o 
atitudine în privința unor categorii de oameni 
care au fost discriminate până acum”, a declarat 
în cadrul unui briefing liderul PUN, Octavian 
Țîcu, după ce Curtea Constituțională (CC) 
a admis sesizarea deputatului cu privire la 
neconstituționalitatea unor prevederi din Legea 
privind reabilitarea victimelor represiunilor 
politice. 

se indicau următoarele deosebiri:
- în „operaţiunile de menţinere 

a păcii” ruseşti participă forţe ale 
părţilor aflate în conflict (Trans-
nistria, Osetia de Sud);

- pretinsele trupe ruse de pa-
cificare sunt părtinitoare, luând 
apărarea doar uneia dintre părţile 
aflate în conflict (celor proruse);

- în unele cazuri pretinsele 
trupe ruse de pacificare au fost 
introduse în zonele de conflict 
doar la solicitarea uneia dintre 
părţi (Tadjikistan);

- unele operaţiuni ruseşti se 
iniţiază pentru a susţine forţele 
pro-ruse care suferă înfrângere în 
conflict sau pentru a întări pozi-
ţiile Rusiei în zonele de conflict;

- lipseşte controlul din partea 
organizaţiilor internaţionale asu-
pra operaţiunilor ruse de menţi-
nere a păcii.

În documentele Reuniunii 

Consiliului de Miniştri al CSCE/
OSCE de la Roma din decembrie 
1993 s-au stabilit următoarele 
opt principii care trebuie să se 
afle la baza activităţii forţelor 
de menţinere a păcii: 1) respec-
tarea suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a statului pe teritoriul 
căruia sunt dislocate; 2) acor-
dul părţilor; 3) imparţialitatea; 
4) caracterul multinaţional; 5) 
mandatul concret; 6) transpa-
renţa; 7) legătura organică cu 
procesul politic de soluţionare 
a conflictului; 8) un plan de re-
tragere ordonată.

Dacă raportăm aceste opt 
principii la pretinsele trupe de 
pacificare din Transnistria, ve-
dem că, pe lângă faptul că nu au 
un mandat internaţional, acestea 
nu au un caracter multinaţional, 
nu sunt imparţiale, la operaţiune 

participă trupele statelor aflate în 
conflict (Rusia şi Moldova), ope-
raţiunea de „pacificare” nu este 
transparentă; în sfârşit, pentru 
că operaţiunea nu este limitată 
în timp, trupele nu au un plan de 
retragere ordonată.

Luând în considerare cele men-
ţionate mai sus, ne întrebăm pe 
cât de îndreptăţite sunt autori-
tăţile moldoveneşti, dar şi jurna-
liştii, analiştii politici moldoveni 
să numească pretinsa operaţiune 
din regiunea transnistreană a Re-
publicii Moldova drept „operaţi-
une de pacificare”, iar pe trupele 
implicate în ea drept „trupe de 
pacificare” ori „trupe de menţi-
nere a păcii”?

În opinia noastră, trupele ruse 
şi transnistrene (înarmate şi an-
trenate de Moscova) au cu totul 
alt caracter decât cel pe care-l pre-
tind. Și anume, acestea nu sunt 

altceva decât trupe de ocupaţie 
şi ar fi de dorit ca, vorbindu-se 
despre ele, să fie numite adecvat. 

Acum, când nu doar Preşedin-
tele este nou ales, dar avem şi un 
nou consilier de politică externă 
şi un purtător de cuvânt al Preşe-
dintelui, consider că ar fi cazul ca 
aceştia să folosească terminologia 
adecvată, atunci când vorbesc de 
trupele ruse de ocupaţie din Re-
publica Moldova.

Dacă recunoaştem adevărul 
că trupele ruse, dislocate ilegal 
pe teritoriul Moldovei sunt trupe 
de ocupaţie, într-o cu totul altă 
lumină apare şi teritoriul pe 
care sunt dislocate aceste tru-
pe – Transnistria. Dacă trupele 
ruse de acolo au statut de trupe 
de ocupaţie, este incorect să con-
tinuăm să numim Transnistria 
drept „regiune separatistă”. Ter-

menul corect ar fi regiune ocupa-
tă sau teritoriu ocupat de Rusia. 
Cu atât mai mult cu cât, pe lângă 
pretinsele trupe ruse de pacifi-
care, în regiune se mai află, fără 
acordul expres al statului gazdă 
(Republica Moldova), aşa cum 
prevede practica internţională, 
şi trupele Grupului Operativ de 
Trupe Ruse, care pretind a apăra 
depozitele fostei Armate a 14-a.

Pentru început să folosim adec-
vat termenul de teritoriu ocupat 
de Rusia pentru Transnistria, iar 
apoi să solicităm ca noul Parla-
ment să adopte şi o Lege cu pri-
vire la teritoriul ocupat de Rusia, 
aşa cum a procedat Parlamentul 
georgian în octombrie 2008 cu 
privire la Abhazia. În plus, pentru 
a arăta că Guvernul este serios şi 
responsabil în abordarea sa cu 
privire la retragerea trupelor ruse, 
acesta ar trebui să solicite Rusiei 
şi despăgubiri pentru ocuparea 
ilegală a regiunii transnistrene 
a Republicii Moldova. Pagubele 
aduse nouă de ocupaţia rusă a 
Transnistriei timp de 30 de ani 
depăşesc de câteva ori datoriile 
pretinsei „RMN” către Gazprom.

De fiecare dată când Chişină-
ul reiterează necesitatea retra-
gerii trupelor ruse de ocupaţie 
din Transnistria, la Moscova şi 
Tiraspol se aud voci care spun 
că numărul „pacificatorilor ruşi” 
nu trebuie redus, ci dimpotrivă 
– trebuie sporit până la 6 bata-
lioane, aşa cum prevede Proto-
colul nr. 1 al CUC, din 28 iulie 
1992, prin care au fost introduse 
în Zona de Securitate pretinşii 
pacificatori. 

Pentru a contracara din faşă 
asemenea idei năstruşnice, Guver-
nul Republicii Moldova ar trebui 
să anunţe foarte clar „partenerii” 
ruşi şi comunitatea internaţională 
că orice discuţii despre sporirea 
numărului „pacificatorilor” ruşi 
în Transnistria va conduce la de-
nunţarea Acordului „Cu privire la 
principiile reglementării paşnice a 
conflictului armat din zona nistrea-
nă a Republicii Moldova”, semnat 
de preşedinţii M. Snegur şi B. Elţîn 
la 21 iulie 1992. Conform artico-
lului 8, acţiunea acestui Acord 
poate fi suspendată „prin acordul 
comun al părţilor sau în cazul în 
care una din părţile contractante o 
denunţă, fapt care implică înceta-
rea activităţii Comisiei de control şi 
a contingenţelor militare afectate 
acesteia” (vezi: „Moldova Suvera-
nă”, 23 iulie 1992).

Autorul acestor rânduri s-a 
pronunţat cu mai multe ocazii în 
favoarea denunţării Acordului 
Snegur-Elţin, considerând acest 
pas drept calea cea mai eficien-
tă pentru Republica Moldova de 
a-şi elibera teritoriul naţional de 
trupele ruse de ocupaţie. 

Urmare în pag. 4

Textul de mai jos conține fragmente din lucrarea „Trupele ruse de ocupație în Republica Moldova, Culegere de 
documente şi materiale”. Vol. 1, Cartier, Chişinău, 2020
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Cu ce s-a întors Maia Sandu de la Bruxelles?

Continuare din pag.3

Denunţarea ar acorda trupelor 
ruseşti din regiune statutul legal 
pe care acestea îl au în realitate – 
de trupe de ocupaţie, şi Rusia nu 
ar mai putea pretinde că-şi păs-
trează legal trupele în Transnis-
tria. În al doilea rând, denunţarea 
Acordului ar deschide perspectiva 
schimbării formatului operaţi-
unii actuale de „pacificare” din 
Transnistria sau transformării ei 
într-o operaţiune multinaţională 
de poliţie civilă.

Necesitatea denunţării acordu-
lui Snegur-Elţin este importantă şi 
din cauză că Rusia, vorbind despre 
trupele sale din Transnistria, în 
mod intenţionat nu mai face o 
diferenţiere între aşa-numitele 
„trupe de pacificare” şi trupele din 
Grupul Operativ de Trupe Ruse 
din Transnistria (GOTR). Opinia 
publică din Republica Moldova, 
dar şi cea internaţională, este 
astfel dezinformată premeditat, 
precum că nu doar „trupele de 
pacificare”, ci şi cele din GOTR, 
s-ar afla cu acordul Guvernului 
de la Chişinău în regiunea trans-
nistreană a Republici Moldova.

Inclusiv Preşedintele Putin 
dezinformează opinia publică în 
acest sens. În timpul conferinţei 
sale de presă din 17 decembrie 
2020, comentând solicitarea Pre-
şedintelui Maia Sandu ca Rusia 
să-şi retragă trupele din Republica 
Moldova, acesta a declarat: „Maia 
Sandu, în calitate de reprezentant 
al unei forţe politice, nu a spus ni-
mic nou, noi demult auzim decla-
raţiile liderilor occidentali despre 
necesitatea retragerii contingen-
tului nostru de pacificatori. Maia 
Sandu este Preşedinte al Republi-

cii Moldova, dar este şi cetăţeană a 
României. În general, noi suntem 
pentru retragerea pacificatorilor 
(ruşi), dar după ce va fi creată o 
situaţie favorabilă, va fi stabilit un 
dialog decent între Transnistria şi 
cealaltă parte a Moldovei, atunci 
când se va merge pe o cale paşnică 
de aplanare a situaţiei”. 

În continuare Putin a deplâns 
eşuarea semnării aşa-numitului 
Memorandum Kozak, uitând că 
acel document avea scopul de a 
legifera prezenţa a 2000 de mi-
litari ruşi pe teritoriul Republicii 
Moldova până în 2020 şi demili-
tarizarea completă a teritoriului 
nostru. Din păcate, şi unii experţi 
de la Chişinău, vorbind despre 
trupele ruse din Transnistria, nu 
fac o diferenţiere între aşa-numi-
tele „forţe de pacificare” şi trupele 
GOTR, astfel contribuind la dez-
informarea opiniei publice locale 
şi internaţionale în ceea ce pri-
veşte statutul trupelor ruse din 
Transnistria.

În opinia noastră, autorită-
ţile moldoveneşti au un funda-
ment legal foarte solid pentru 
a denunţa Acordul din 21 iulie 
1992: hotărârea Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, din 8 iulie 
2004, pronunţată în cazul Ilaşcu 
şi alţii versus Moldova şi Rusia, 
care, printre altele, constată că 
Rusia nu doar a susţinut (susţi-
ne) militar, politic şi economic 
separatismul transnistrian, ci şi că 
«a redactat» Acordul de încetare 
a focului din 21 iulie 1992 şi pe 
care „l-a semnat ca parte” (vezi 
paragraful 381 din Hotărâre); încă 
în 1999, la summitul OSCE de la 
Istanbul, Rusia şi-a asumat anga-
jamentul de a-şi retrage trupele şi 
muniţiile de pe teritoriul nostru, 

însă nu şi l-a respectat; în iunie 
2018, Adunarea Generală a ONU 
a adoptat o rezoluţie, în care se 
adresează Federaţiei Ruse să-şi 
retragă militarii şi muniţiile din 
Republica Moldova.

Pe parcursul anilor Chişină-
ul a fost sfătuit de către statele 
occidentale să nu denunţe Acor-
dul Snegur-Elţin, pentru a nu-şi 
tensiona relaţiile cu Rusia şi pen-
tru că denunţarea, chipurile, ar 
putea conduce la un nou conflict 
pe Nistru. După cum arată însă 
experienţa Georgiei, „sfaturile” 
unor emisari ocidentali trebuie, 
uneori, ignorate, mai ales dacă 
aceştia privesc Noile State Inde-
pendente drept monedă de schimb 
în relaţiile dintre marile puteri 
şi Rusia. 

În acest context, considerăm 
necesar să amintim că unii emisari 
occidentali au sfătuit şi Guvernul 
georgian să nu denunţe acordurile 
ruso-georgiene privind prezenţa 
„pacificatorilor” ruşi în Osetia şi 
Abhazia pentru a nu irita Rusia. 
Prezenţa „pacificatorilor” ruşi însă 
nu numai că nu a împiedicat Rusia 
să invadeze Georgia, dar a servit 
tocmai pretextul necesar pentru 
a o invada. 

În noiembrie 2009, Gika Bo-
keria, ministru adjunct de Exter-
ne al Georgiei, fiind întrebat în 
cadrul unui interviu („Kommer-
sant-Vlasti”, 23 noiembrie 2009), 
care au fost greşelile Guvernului 
georgian în august 2008 a răs-
puns: „Noi acordăm multă atenţie 
cum vor fi apreciaţi paşii noştri pe 
plan internaţional. Și când s-a pus 
problema, cât timp vom mai men-
ţine în mod legitim pe teritoriul 
nostru aşa-numiţii pacificatori 
ruşi, unicul factor, care a redus la 

zero această chestiune a fost reac-
ţia partenerilor noştri occidentali. 
Ca rezultat, noi ne-am abţinut de 
la ieşirea din acele acorduri şi să 
spunem lucrurilor pe nume. Noi 
ne-am temut că acest lucru va pu-
tea fi folosit împotriva noastră. Și 
am greşit...”.

În continuare, fiind întrebat 
dacă crede că Georgia ar fi putut 
obţine evacuarea „pacificatorilor” 
ruşi din Georgia, Bokeria a răs-
puns: „Probabil că nu, dar situaţia 
ar fi fost puţin diferită, iar poziţia 
noastră ar fi fost cu mult mai clară. 
Acestea ar fi fost trupe străine fără 
statut pe un teritoriu suveran. Și 
atunci nu ar mai fi fost întrebări. 
Da, noi considerăm că acţiunile pa-
cificatorilor nu pot fi justificate în 
niciun fel: de-a lungul multor ani 
acestea au încălcat flagrant toate 
obligaţiile şi s-au plasat în afară 
acelei protecţii, de care trebuie să 
se bucure toţi pacificatorii. Chiar şi 
acum singură justificare formală a 
autorităţilor ruse [pentru care au 
invadat Georgia – aut.] este aceea 
că ele şi-au apărat pacificatorii. Și 
chiar dacă nici misiunea sponsori-
zată de UE nu a reuşit să demon-
streze că noi i-am atacat primii pe 
pacificatori, această cvasi-legendă 
continuă să existe”.

Evident că denunţarea Acordu-
lui din 21 iulie 1992 trebuie să fie 
însoţită de o Declaraţie Politică, în 
care conducerea Moldovei (pentru 
a nu fi acuzată de autorităţile se-
paratiste de la Tiraspol şi de Rusia 
de intenţii revanşarde) să explice 
foarte clar, cel puţin, trei lucruri:

1) denunţarea Acordului nu în-
seamnă în niciun caz că Chişinăul 
doreşte o reluare a ostilităţilor 
militare şi că acesta continuă să 
considere negocierile drept singu-

ra cale de reglementare paşnică a 
conflictului;

2) denunţarea Acordului este 
rezultatul ineficienţei operaţiunii 
„de pacificare” de la Nistru şi Chi-
şinăul doreşte un nou format, la 
care ar participa forţe ale ţărilor 
membre ale UE şi OSCE;

3) retragerea trupelor ruse din 
Republica Moldova, conform an-
gajamentelor luate de Rusia la Is-
tanbul, înseamnă retragerea atât 
a trupelor din cadrul GOTR şi din 
forţele de „pacificare” ruseşti, cât 
şi a armamentului greu transmis 
de Rusia pretinsei „rmn”.

Suntem conştienţi că utiliza-
rea corectă a terminologiei faţă 
de trupele ruse dislocate pe teri-
toriul Republicii Moldova şi faţă 
de Transnistria poate conduce la 
o tensionare a relaţiilor cu Mos-
cova. Depinde însă foarte mult 
de tonul şi modalitatea, în care 
vom spune lucrurilor pe nume. 
Japonia, de exemplu, susţine în 
mod oficial de peste 70 de ani că 
insulele ei Hokkaido (Kurile de 
Sud) se află sub ocupaţia Rusiei, 
şi acest lucru nu o împiedică să 
aibă relaţii cu Moscova în cele mai 
diverse domenii.

Chiar dacă declararea Trans-
nistriei drept zonă sub ocupaţie 
rusească va fi întâlnită cu ostili-
tate la Kremlin, credem că a venit 
timpul să spunem lucrurilor pe 
nume. Dacă noi nu avem curajul 
să facem acest lucru, nu o va face 
nimeni pentru noi.

Mihai Gribincea,
Doctor în Istorie,

editor al lucrării „Trupele 
ruse de ocupație în Republica 

Moldova, Culegere de 
documente și materiale”. Vol. 1, 
Cartier, Chișinău, 2020 (880 p.)

Trupele ruse de ocupaţie din Republica Moldova 
și necesitatea derusificării terminologiei

Succesele pe plan extern ale R. Moldova 
depind de succesele pe plan intern. Este me-
sajul cu care preşedinta Maia Sandu a revenit 
din prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde 
s-a aflat în perioada 18-19 ianuarie, desfă-
şurând un adevărat maraton diplomatic. 

Decisă să scoată R. Moldova din „izolare 
internaţională” şi să obţină sprijinul parte-
nerilor occidentali, şefa statului a abordat, 
în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut la cel 
mai înalt nivel al instituţiilor europene, mai 
multe subiecte pe care le consideră priori-
tare, în special lupta împotriva corupţiei, 
accelerarea accesului la vaccinul anti-Covid, 
obţinerea unui sprijin pentru agricultorii 
afectaţi de secetă şi pentru întreprinderi-
le mici şi mijlocii. A mai vorbit şi despre 
situaţia politică internă din R. Moldova, 
care dictează identificarea unor soluţii ce 
ar permite o colaborare strânsă în pofida 
lipsei unui guvern funcţional la Chişinău.

Subiectul vaccinurilor şi al asigurării 
sistemului de sănătate cu echipamentele 
necesare a fost, de altfel, unul dintre cele 
prioritare în discuţiile pe care Maia Sandu 
le-a avut cu cel puţin doi dintre oficialii eu-
ropeni cu care s-a întâlnit luni – preşedinta 
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 
şi şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell. 
Aceştia au asigurat-o de tot sprijinul nece-
sar, iar ultimul a amintit că, în afară de 108 
milioane euro mobilizate pentru a sprijini 
sistemul de sănătate, Chişinăul a mai primit 

şi 50 milioane euro din Fondul de urgenţă 
macro-financiar.

La Bruxelles, Maia Sandu s-a mai întâl-
nit cu preşedintele Consiliului European, 
Charles Michel, cu Johannes Hahn, comi-
sarul european pentru politica regională, 
Didier Reynders, comisar pentru justiţie, 
Olivér Várhelyi, comisar pentru vecinăta-
te şi extindere, şi cu Valdis Dombrovskis, 
vicepreşedintele Comisiei pentru economie 
şi responsabil cu piaţa internă şi serviciile. 

În centrul discuţiei cu comisarul Dom-
brovskis a fost problema ajutoarelor ma-
cro-financiare din partea Uniunii Europene. 
Tranşa de 50 de milioane euro primită de 
R. Moldova în noiembrie anul trecut a fost 

acordată necondiţionat, însă cea de-a doua 
tranşă, de asemenea în valoare de 50 de 
milioane şi al cărei termen limită expiră în 
septembrie anul acesta, vine cu o serie de 
condiţii, greu de îndeplinit din perspectiva 
crizei politice interne şi a unor eventuale 
alegeri parlamentare anticipate.

Susţinerea, inclusiv financiară, din partea 
Uniunii Europene depinde de existenţa unei 
guvernări stabile la Chişinău, a precizat şefa 
statului, care pledează ferm pentru dizolvarea 
actualului Parlament. „Decidenţii Uniunii 
Europene cunosc foarte bine ce se întâmplă 
în ţara noastră. Ei ştiu foarte bine cine a îm-
pins ţara în prăpastie şi din cauza cui ţara 
pierde bani şi resurse. (...) Instituţiile Uniunii 

Europene vor să vadă progrese reale în inves-
tigarea furtului miliardului şi a altor scheme 
de corupţie, şi nu doar justificări patetice din 
partea procuraturii şi altor organe de drept”, 
a declarat ea la întoarcerea sa în R. Moldova.

Chiar şi aşa, Maia Sandu a iniţiat discuţia 
despre asistenţa europeană pe termen me-
diu, obţinând confirmarea că 21,4 milioane 
de euro din programul de sprijin al reformei 
poliţiei vor fi alocate în timpul apropiat. O 
altă înţelegere la care s-a ajuns este cea cu 
privire la contractul pentru rezilienţă în 
mărime de 15 milioane de euro, sub formă 
de grant, care urmează să fie semnat şi de-
bursat cât de curând posibil.

Reuşita vizitei la Bruxelles depinde însă, 
în final, de evoluţia evenimentelor pe scena 
politică internă din R. Moldova, unde Maia 
Sandu ar trebui mai întâi să determine o 
schimbare în Parlament şi la Guvern, în 
pofida rivalităţii din partea PSRM. 

Dovadă ar fi şi atitudinea destul de 
rezervată pe care o manifestă chiar şi unii 
experţi care nu pot fi bănuiţi de atitudini 
ostile faţă de şefa statului. Și asta pentru 
că Uniunea Europeană se află acum într-o 
situaţie delicată: pe de o parte, promite să o 
sprijine pe preşedinta Maia Sandu, pe de altă 
parte, orice sprijin financiar va fi gestionat 
de actualul guvern şi parlament, observă 
bunăoară directorul executiv al Asociaţiei 
pentru Politică Externă, Victor Chirilă.

Valeriu CAȚER

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, alături de Johannes Hahn, Comisarul european pentru Buget și Adminis-
trație, la Bruxelles. Foto: facebook.com/Maia Sandu
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Comunista din Bălţata 
și dosarul de 15 ani

Olga Coronciuc, fostă primăriță și 
actuală consilieră a satului Bălțata din 
raionul Criuleni, continuă să activeze 
cu succes în administrația publică 

locală, în pofida faptului că este învinuită într-
un dosar penal intentat cu 15 ani în urmă pentru 
organizarea migrației ilegale și escrocherii în 
proporții deosebit de mari, care se află pe rol la 
Judecătoria Chișinău de 11 ani. În tot acest timp 
cât justiția se chinuie să descâlcească dosarul 
pornit încă în 2006, Olga Coronciuc care a 
rămas fidelă Partidului Comuniștilor a deținut 
două mandate de primar la Bălțata, a născut 
câțiva copii și s-a mai ales cu cel puțin încă 20 
de dosare penale. Iar procurorii și polițiștii care 
i-au investigat pretinsele infracțiuni, fie că au 
avansat în grad, fie că au ajuns ei înșiși pe banca 
acuzaților.

Dosarul penal pe numele Olgăi 
Coronciuc a fost pornit în anul 
2006, în urma mai multor plân-
geri depuse de persoanele care au 
plătit bani grei firmelor deţinute 
de aceasta ca să ajungă în ţările 
europene pentru a câştiga un ban. 
Mânaţi de sărăcie, oamenii s-au 
împrumutat de la bănci şi cămă-
tari neautorizaţi, lăsând locuin-
ţele, au vândut animalele de pe 
lângă casă pentru ca să aibă un 
câştig decent şi să-şi poată între-
ţine familia. O bună parte din ei 
au rămas şi fără case, şi fără bani, 
dar nu au mai ajuns să lucreze în 
Europa. O parte din ei au depus 
plângeri la poliţie.

180 de părți vătămate 
într-un singur dosar

Fostul director adjunct al Cen-
trului pentru Combaterea traficu-
lui de fiinţe umane, Iurie Podari-
lov, îşi aminteşte că investigarea 
cazului Coronciuc s-a desfăşurat 
foarte greu. „Avea pile peste tot, 
era membru activ al Partidului 
Comuniştilor, aflat atunci la gu-
vernare. Se făcea presiune din 
partea diferitor instituţii şi per-
soane publice. Cu mare greu am 
reuşit să finalizăm dosarul şi să-l 
trimitem în judecată, în 2010”, 
ne-a declarat fostul poliţist.

Podarilov susţine că acest dosar 
nu a oprit-o pe Olga Coronciuc din 
activităţile sale şi astfel s-a ales cu 
dosare noi: „Poate dacă ar fi fost 
plasată în arest preventiv lucrurile 
ar fi mers altfel. Dar când i-a fost 
intentat dosarul penal a rămas 
însărcinată. A început să nască 
un copilaş după altul, iar acum 
are şapte copii. Astfel, instanţa 
a refuzat să aplice arestul. Olga 
Coronciuc şi-a continuat ilegalită-
ţile, iar cei care au lucrat la dosar 

s-au confruntat cu probleme. Eu 
personal am stat un an în arest 
preventiv fiind învinuit de luare 
de mită, dar am fost achitat. Do-
sarul mi-a fost fabricat inclusiv 
de persoane care o protejau pe 
Coronciuc”, a precizat Podarilov.

11 ani în instanța 
de judecată

Procesul în dosarul intentat Ol-
găi Coronciuc pentru escrocherie 
şi organizarea migraţiei ilegale a 
început în luna ianuarie a anului 
2010, de către magistrata Nadejda 
Mazur de la Judecătoria Chişinău. 
De atunci au fost numite peste 
280 de şedinţe de judecată. Ma-
joritate din aceste şedinţe nu s-au 
putut desfăşura, fiind amânate de 
cele mai multe ori din cauza lipsei 
părţilor la proces.

Părţile vătămate s-au plâns pe 
Nadejda Mazur la Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, învinuind-o 
că ar tergiversa deliberat exami-
narea dosarului. Inspecţia Judi-
ciară a disculpat-o pe magistrată, 
menţionând că nu există abateri 
disciplinare.

Între timp, mai multe din părţi-
le vătămate au dat a lehamite din 
mână, fiind convinse că nu li se 
va face niciodată dreptate. Unii 
păgubaşi au decedat.

Începând cu anul 2015, în 
gestiunea Judecătoriei Chişinău 
au ajuns în jur de 10 alte dosare 
intentate pe numele Olgăi Coron-
ciuc pentru escrocherie sau abuz 
în serviciu. Câteva din dosare au 
fost conexate la dosarul aflat în 
gestiunea magistratei Mazur.

Păgubașii se adresează 
în instanța civilă

Dosarele legate de organizarea 
migraţiei ilegale nu au oprit-o pe 
Olga Coronciuc. Fiind deja pri-
măriţă de Bălţata, Coronciuc şi-a 
reprofilat afacerile în domeniul 
turismului, întreprinderile fiind 
înregistrate pe numele tatălui şi 
soţului ei. Mai mulţi doritori de 
a-şi petrece vacanţe în afara ţării 
au rămas fără bani şi fără vacanţa 
de vis.

Printre păgubaşi a ajuns şi fos-

tul procuror anticorupţie şi şef 
interimar al Procuraturii pentru 
Combaterea Crimei Organizate şi 
Cazuri Speciale, Dorin Compan. 
Acesta revendică în instanţa de 
judecată o datorie de 2300 de euro 
de la Olga Coronciuc. Anterior, 
Compan a figurat printre procu-
rorii care au gestionat dosarele 
intentate fostei primăriţe de la 
Bălţata.

„Cu cca cinci ani în urmă am 
vrut să plecăm cu un prieten îm-
preună cu familiile la odihnă în 
Turcia. Am fost pe la mai multe 
firme turistice, iar oferta firmei 
lui Coronciuc mi-a părut cea mai 
bună. La firmă am fost întâlnit 
de o tânără cu care am semnat 
contractul. Aceasta s-a dovedit 
a fi fiica Olgăi Coronciuc. Atunci 
nu mai eram implicat în dosarele 
ei. Am văzut-o la firmă şi pe Olga 
Coronciuc şi ne-am salutat. Când a 
venit timpul să zburăm în Turcia, 
nu am zburat. Nu mi s-au oferit 
explicaţii şi nici banii nu au fost 
restituiţi. Am depus o plângere 
la poliţie, a fost intentat un dosar 
penal şi, deşi au trecut câţiva ani, 
nu am fost citat pentru audieri. 
Am aflat de la cunoscuţii mei că 
mai multe persoane prejudiciate 
de Coronciuc s-au adresat în in-
stanţa civilă pentru a-şi recupera 
banii şi m-am adresat şi eu”, ne-a 
mărturisit Compan.

Cum se justifică 
Olga Coronciuc

Olga Coronciuc recunoaşte că a 
organizat plecarea a sute de cetă-
ţeni din Republica Moldova şi nu 
vede nimic ilegal în aceasta. Fosta 
primăriţă susţine că procurorii 
sunt cei care i-au distrus afacerea 
pentru că nu a vrut să le dea mită. 

„Eu am început această activi-
tate încă în 1996, erau mai multe 
firme care se ocupau cu aceasta. 
Am făcut nişte calcule şi am con-
statat că dacă fiecare moldovean 
ajutat de mine să ajungă în Europa 
a trimis acasă măcar 500 de euro, 

se formează un buget anual al Re-
publicii Moldova. Eu am lucrat 
întotdeauna cinstit, am semnat 
contract cu fiecare client şi am 
plătit impozite. Spuneţi-mi în ce 
constă crima dacă omul a ajuns 
peste hotare datorită firmei mele? 
Și ce, omul ajuns, de exemplu, 
în Franţa, nu are dreptul să-şi 
perfecteze un contract de muncă 
numai pentru că a fost ajutat de 
mine să ajungă acolo? Procurorii 
sunt cei care mi-au distrus aface-
rea. Și m-au distrus şi pe mine. 
Acum sunt internată în spital, 
am avut un atac de cord. Nu ştiţi 
prin câte am trecut. Începând cu 
anul 2006, aproape peste o zi mi 
se făceau controale, percheziţii. 
Totul era condus de Eduard Bu-
lat din Procuratura Generală. El 
mi-a transmis prin intermediul 
avocaţilor că vrea 16 mii de euro 
ca să mă lase în pace. Eu i-am 
zis că mai degrabă îi voi înălţa 
un monument după moartea sa. 
Și procurorul Dumitru Robu mi-a 
mâncat sănătatea. A vrut să-i dau 
50 de mii de euro. Anterior am 
fost achitată într-un dosar pe-
nal pentru organizarea migraţiei 
ilegale şi procurorii practic au 
turbat. Acum am 22 de dosare 
penale, iar unul se află în jude-
cată de 11 ani. Cum credeţi, mai 
eram eu acum în libertate dacă 
eram vinovată?”, ne-a declarat 
Coronciuc.

Întrebată de ce nu a restituit 
banii celor care nu au ajuns peste 
hotare, Olga Coronciuc, la fel, a 
dat vina pe oamenii legii: „Pro-
curorii nu le-au permis să iasă 
din ţară. La indicaţia procuro-
rului Bulat toţi clienţii mei erau 
opriţi la hotare. Dar de unde să 
le restitui banii, dacă firma a fost 
pusă pe brânci? Căci s-au făcut 
cheltuieli pentru perfectarea vi-
zelor. Sau aţi auzit vreodată ca un 
avocat care a pierdut un proces 
de judecată să restituie banii pe 
care i-a dat clientul pentru munca 
prestată?”.

Consiliera din Bălţata recu-

noaşte şi litigiul cu ex-procurorul 
Compan. „I-am vândut foi turis-
tice pentru el şi familia sa. Urma 
să fie cazaţi într-un hotel de lux. 
I-am făcut reduceri generoase, 
de peste 30 la sută. Dar în acel 
an în Turcia au avut loc o serie 
de acţiuni teroriste şi mulţi au 
renunţat să plece. Eu nu am pu-
tut să-i oblig, dar banii au fost 
cheltuiţi, pentru cazare, asigurare 
medicală, transport etc. Nu este 
Compan singurul procuror care 
a beneficiat de serviciile mele şi 
nimeni nu a avut pretenţii”.

L-am contactat pe Dumitru 
Robu, unul din procurorii învi-
nuiţi de Coronciuc de extorcare 
de mită. Omul legii a respins 
acuzaţiile şi a declarat că sunt 
nişte aberaţii lansate în scop de 
apărare.

Ce spune primarul 
din Bălțata

Vadim Perepicica, actualul 
primar de Bălţata, ne-a declarat 
că a descoperit mai multe fraude 
comise de predecesoarea sa şi a 
depus o plângere la poliţie. „Au 
dispărut nejustificat o parte din 
banii destinaţi pentru apeduct. 
Ridică semne de întrebare şi felul 
cum au fost cheltuiţi banii pentru 
instalarea iluminatului stradal. 
Sunt jurist şi văd semne de spăla-
re de bani. De când am venit, tot 
descopăr ceva în urma activităţii 
lui Coronciuc. Este consilieră din 
partea PCRM, dar aproape că nu 
am văzut-o la şedinţele consiliu-
lui. Poate că e din cauza dosare-
lor”, ne-a spus edilul.

Coronciuc a avut şi aici o jus-
tificare: „Sunt comunistă şi sunt 
stimată în partid pentru că sunt 
cinstită. Nu am furat niciun bănuţ 
şi nu am trădat partidul. Socialiş-
tii au vrut să fiu candidatul lor, 
dar am obosit. Nu am vrut încă un 
mandat. Am făcut tot de ce avea 
nevoie satul şi m-am retras, iar 
oamenii mi-au rămas recunos-
cători”.

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI
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Cine a creat și cine 
răspunde pentru starea 
critică a economiei

După vizita la Bruxelles de săptămâna 
aceasta, președintele Maia Sandu 
a anunțat că Uniunea Europeană 
urmărește ce se întâmplă în Republica 

Moldova și înțelege cine a creat situația gravă 
în care au ajuns economia și treburile publice. 
Președinta declară însă că UE va putea ajuta 
statul moldovenesc doar când va avea un 
partener stabil de discuție în persoana unui 
guvern pe deplin funcțional. 

E C O N O M I E

Iar semnalele care vin din par-
tea economiei, dar şi a administră-
rii treburilor publice sunt tot mai 
alarmante. În primele trei săptă-
mâni ale anului în curs, Ministerul 
Finanţelor a propus spre vânzare 
Valori Mobiliare de Stat (VMS) în 
valoare de 2,155 miliarde de lei 
şi a reuşit să vândă în valoare de 
1,665 miliarde de lei. 

800 de milioane 
de lei împrumutați 
în trei săptămâni pentru 
pensii și salarii

Valorile Mobiliare de Stat re-
prezintă un instrument prin inter-
mediul căruia statul se împrumută 
pe piaţa internă, în special de la 
băncile comerciale. Altfel spus, 
statul emite aceste valori mobili-
are şi le vinde, iar banii încasaţi 
îi foloseşte în procesul de mana-
gement al finanţelor publice. Cea 
mai mare parte din sumele împru-
mutate merge spre rambursarea 
împrumuturilor anterioare, iar 
alta este utilizată pentru acope-
rirea deficitului bugetar curent. 

Aceasta din urmă reprezintă 
colacul de salvare pentru Minis-
terul Finanţelor atunci când nu 
mai are bani în buget pentru a 
executa cheltuielile în conformi-
tate cu bugetul de stat. Volumul 
banilor împrumutaţi prin inter-
mediul VMS pentru acoperirea 
deficitului bugetar reprezintă, de 
fapt, creşterea datoriei interne a 
statului.

Iată că în primele trei săptă-
mâni din 2021 statul a reuşit să 
împrumute 1,665 miliarde lei. Po-
trivit surselor noastre, aproape 
jumătate din sumă sau circa 800 
de milioane de lei sunt împrumu-
taţi pentru ca statul să-şi onoreze 
plăţile curente. Iar la început de 
an, în plină iarnă, cheltuielile cu-
rente ale statului nu pot fi altele 
decât cele de achitare a salariilor 
şi pensiilor. Altfel spus, statul a 
împrumutat deja în primele trei 

Ion CHIȘLEA 

săptămâni din anul curent circa 
800 de milioane de lei pentru 
a da pensii şi salarii, multe din 
ele majorate de guvernul Chicu 
fără nicio acoperire financiară, 
această problemă fiind pusă pe 
umerii unui guvern ce urmează 
să vină în locul celui demisionar 
actual şi pe care ar trebui să şi-l 
asume preşedintele Maia Sandu, 
după cum insistă ex-preşedintele 
Dodon. 

Dezastru la CFM

O situaţie şi mai gravă se atestă 
la Întreprinderea de Stat Calea Fe-

rată a Moldovei, unde angajaţii nu 
ar fi primit salariile de prin luna 
octombrie. În plus, unele utilaje 
ale întreprinderii sunt vândute 
ca metal uzat. 

În acest context, vicepreşedin-
tele Parlamentului, Alexandru 
Slusari, deputat al Platformei 
Demnitate şi Adevăr, cere audie-
rea conducerii ÎS Calea Ferată şi 
a Agenţiei Proprietăţii Publice în 
cadrul Comisiei economie, buget 
şi finanţe. „Vrem să cunoaştem 
exact care este situaţia financiară 
la una dintre cele mai mari între-
prinderi de stat, ce motive reale au 
condus la reţinerile salariale şi la 
concedierea în masă a angajaţilor 
şi dacă nu cumva se urmăreşte fa-
limentarea intenţionată a entităţii. 
Să analizăm şi raportul auditului 
Curţii de Conturi, precum şi gradul 
de îndeplinire a recomandărilor 
acesteia de către conducerea ÎS  
Calea Ferată”, a cerut deputatul. 

Patrimoniul statului 
moldovean de pe teritoriul 
Ucrainei, la cheremul 
grupurilor de interese

O altă problemă asupra căreia 
stăruie Alexandru Slusari ţine de 

înstrăinarea patrimoniului din 
Ucraina, ce aparţine statului mol-
dovean. 

Încă în primele zile ale anului 
în curs el atenţiona organele de 
resort şi opinia publică că la 16 de-
cembrie 2020 Agenţia Proprietă-
ţii Publice, prin intermediul unei 
licitaţii, a înstrăinat complexul 
clădirilor staţiunii de odihnă „Ci-
aica” (Pescăruşul), situat în zona 
litoralului ucrainean, în localita-
tea balneară Koblevo din regiunea 
Mykolaiyv, 60 de kilometri la est 
de oraşul-port Odessa.    

Preţul de vânzare a clădirilor 
cu o suprafaţa totală de 1340 de 
metri pătraţi a fost de doar 1,888 
milioane lei sau de circa 90 de 
mii de euro.

Altfel spus, o staţiune funcţio-
nală de odihnă, cu patru etaje şi 
cantină, amplasată la doar 300 
de metri de plajă, a fost vândută 
la preţul de 82 de dolari pentru 
un metru pătrat!

De remarcat că o mică staţiune 
de odihnă din acelaşi oraş, cu o 
suprafaţă de 478 de metri pătraţi 
este propusă spre vânzare la pre-

ţul iniţial de 470 mii de dolari, 
ceea ce corespunde preţului de 
aproape 1000 de dolari pentru 
un metru pătrat.

Potrivit lui Slusari, cumpărăto-
rul formal al complexului turistic, 
aflat până acum în posesia statului 
moldovenesc, este un fost poliţist 
moldovean aflat la pensie. Cumpă-
rătorul real însă nu ar fi altul decât 
fostul deputat democrat Vladimir 
Andronache, în trecut persoană 
de încredere a oligarhului fugar 
Vladimir Plahotniuc, plecat de la 
PD la partidul Pro Moldova, iar 
mai recent, la platforma parla-
mentară Pentru Moldova, formată 
din transfugi democraţi şi partidul 
Șor. Anume această platformă a 
asigurat majoritatea necesară 
pentru adoptarea unei serii de legi 
populiste în noaptea de 17 spre 18 
decembrie şi a pachetului de legi 
bugetare cu un deficit neacoperit 
de 14 miliarde de lei.

În context, Slusari face un apel 
către preşedinte privind include-
rea pe ordinea de zi a următoarei 
şedinţe a Consiliului Suprem de 
Securitate subiectul proprietăţi-
lor moldoveneşti din Ucraina, or 
problema nu se limitează doar la 
hotelul Ceaica. 

Deputatul menţionează că ac-
tivele a două cariere de extragere 
a zăcămintelor, din Pervomaisk şi 
Cernăuţi, sunt practic pierdute, 
deşi se estimează că cariera din 
Pervomaisk conţine rezerve de 
granit, care ar putea fi extrase încă 
170 de ani.

Altă problemă ţine de sana-
toriul Moldova din Odessa, cu o 
suprafaţă de 17 641 metri pătraţi, 
amplasat pe un teren de cinci 
hectare. Nu e clar ce autoritate 
publică moldovenească gestio-
nează acest obiectiv, iar sanato-
riul este scos la licitaţie în numele 
unei bănci ucrainene falimentare. 
Slusari spune că terenul adiacent 
este subiectul unui atac raider din 
partea oamenilor aceluiaşi An-
dronache. 

Și un alt sanatoriu, cel din 
Truskaveţ, de asemenea are un 
statut juridic neclar, iar Agenţia 
Proprietăţii Publice nu a prezentat 
informaţia solicitată de deputaţi 
PDA privind administrarea aces-
tui obiectiv. 

În context, Slusari se arată 
îngrijorat de administrarea bu-
nurilor publice moldoveneşti în 
ţara vecină, mai ales pe fundalul 
atribuţiilor limitate ale guvernu-
lui care nu poate opera remanieri 
de cadre, situaţia fiind mai mult 
decât gravă.

„Se vede clar că există o grupa-
re criminală, protejată la cel mai 
înalt nivel la Chişinău, care, pe 
fundalul inacţiunilor autorităţi-
lor abilitate, delapidează activele 
de sute de milioane ale statului”, 
concluzionează deputatul.  

Înțelegere de cartel 
pe piața carburanților? 

O altă problemă e scumpirea 
fulminantă a carburanţilor. Astfel, 
după ce la sfârşitul lui decembrie 
s-a produs o scumpire moderată, 
cu circa 50 de bani, atât la benzină, 
cât şi la motorină, pe data de 16 
ianuarie benzina s-a scumpit cu 
încă un leu şi şaizeci de bani, iar 
motorina – cu circa 90 de bani. 
Agenţia Naţională de Reglementa-
re în Energetică şi-a declinat orice 
responsabilitate pentru această 
scumpire, menţionând că nu mai 
reglementează preţurile la carbu-
ranţi, iar Consiliul Concurenţei nu 
a explicat cum se face că scumpirile 
se produc simultan şi în aceeaşi 
mărime în cazul tuturor jucătorilor 
de pe piaţă, unde nu există niciun 
fel de concurenţă liberă. 

În concluzie, situaţia finanţelor 
publice, a proprietăţii publice, dar 
şi a concurenţei libere pe piaţa 
carburanţilor ridică mari semne 
de întrebare privind administra-
rea eficientă a treburilor statu-
lui, iar ex-preşedintele Dodon 
încearcă să arunce responsabili-
tatea pentru această stare de fapt, 
care este consecinţa activităţii an-
terioare a guvernului Chicu, pe 
preşedinta Maia Sandu. 

Pragul sărăciei 
a crescut cu 
100 de lei 

În anul 2019, persoanele cu un 
venit lunar sub 2095 lei se aflau sub 
pragul sărăciei absolute calculat de 
Biroul Naţional de Statistică, circa 
25% dintre moldoveni fiind plasaţi 
sub acest prag. În 2018, pragul era 
cu 97 lei mai mic (1998 lei). În ace-
laşi timp, pragul sărăciei extreme a 
constituit în medie 1689 de lei pe 
lună pentru o persoană, iar rata să-
răciei extreme a fost de 10,7%. În 
anul 2019, rata sărăciei în mediul 
rural a fost de 34,5%, faţă de 11,2% 
în mediul urban. În profil regional, 
nivelul sărăciei este mult mai mare 
în regiunea de Sud – 40,4%, în timp 
ce în municipiul Chişinău este de 
4,4%.

Ciocoi: 
R. Moldova 
nu își poate 
permite un 
lockdown 
economic

În debutul şedinţei guvernului 
din 20 ianuarie, prim-ministrul 
interimar a dat asigurări că acest 
guvern va face tot posibilul ca să 
asigure continuarea politicilor pu-
blice. „Acest guvern va face tot po-
sibilul, în condiţiile actuale, deloc 
uşoare, inclusiv din punct de vedere 
politic, ca să continuăm lucrurile în 
albia normalităţii şi în strictă con-
formitate cu cadrul  juridic, pentru 
a menţine situaţia sub control până 
la formarea noului guvern. Evident 
că un guvern interimar nu poate 
face miracole, dar poate oferi sigu-
ranţa necesară că lucrurile nu vor 
degrada în faţa crizelor cu care ne 
confruntăm.” 

UE vrea 
să-și reducă 
dependenţa 
de dolarul 
american

Comisia Europeană a anunţat 
marţi că va încerca să crească rolul 
internaţional al monedei euro şi 
să pună la punct o infrastructură 
financiară europeană astfel în-
cât Uniunea Europeană să devină 
mai independentă de alte centre 
financiare, precum şi de rolul do-
minant jucat de dolarul american, 
informează Reuters. În acest sens, 
Executivul comunitar a prezentat 
marţi o nouă strategie menită să 
impulsioneze deschiderea, solidi-
tatea şi rezilienţa sistemului eco-
nomic şi financiar al UE pentru 
anii următori. Scopul strategiei 
este consolidarea capacităţii Euro-
pei de a juca un rol primordial în 
guvernanţa economică mondială, 
protejând totodată UE împotriva 
practicilor neloiale şi abuzive.
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„Apariţia 
farmaciilor 
mobile va duce 
la un haos total”

Majoritatea parlamentară PSRM-Șor 
și cuplul Andronachi–Nichiforciuc 
împarte bani primăriilor lor pentru 
a obține cât mai multe mandate în 

eventualitatea unor alegeri anticipate. Deputatul 
PAS, Dan Perciun, dezvăluie într-un interviu 
pentru GAZETA de Chișinău afacerile lui Șor 
în domeniul pieței farmaceutice și semnalează 
pericolul farmaciilor mobile pentru sănătatea 
populației.     

- Stimate Domnule Per-
ciun, care este pericolul 
modificărilor legislației 
în domeniul farmaceutic 
adoptate rapid de către 
majoritatea PSRM–Pentru 
Moldova?
Două iniţiative promovate de 

Partidul Șor şi de socialişti vor 
avea consecinţe grave pentru ce-
tăţeni. În primul rând, vorbim 
de creşterea preţului la medica-
mentele eliberate fără prescripţie 
medicală. Pe moment, adaosul 
comercial este reglementat şi pla-
fonat pentru că statul consideră că 
preţul la acest medicament trebuie 
compensat. În urma modificărilor 
votate în decembrie 2019, preţul a 
fost complet liberalizat, ceea ce va 
face posibil ca farmaciile să stabi-
lească preţul pe care îl consideră 
ele corect. 

Și, având în vedere că avem o 
piaţă farmaceutică dominată de 
câteva lanţuri de farmacii mari şi 
un Consiliu al Concurenţei foar-
te neputincios, ne putem aştepta 
la creşterea costului la medica-
mente. Subliniez că este vorba de 
medicamentele de consum larg, 
toată gama de medicamente pe 
care un om poate să le cumpere 
în orice farmacie fără prescripţie 
medicală.

În al doilea rând, legea prevede 
reducerea adaosului comercial 
maxim aplicat medicamentelor 
compensate pentru care plăteşte 
atât cetăţeanul, cât şi statul. Ce 
înseamnă acest fapt? La prima 
vedere, aceasta ar trebui să ducă 
la reducerea preţurilor la medi-
camentele compensate. Problema 
este că odată cu reducerea acestui 
adaos comercial, interesul comer-
cial, în special al farmaciilor mici 
din mediul rural să le comercia-
lizeze, va dispărea.

Acestora nu le va fi convenabil 
să vândă un medicament compen-
sat, cu un adaos comercial foarte 
mic şi să fie supuse unui proces 
birocratic enorm, având o marjă 
de profit foarte mică. Astfel, ac-
cesul cetăţenilor la acest gen de 
medicamente se va reduce con-
siderabil.

Aşadar, pe de o parte, ne aş-

teptăm la scumpirea preţului la 
medicamente fără prescripţie 
medicală. Și, pe de altă parte, la 
dispariţia de pe piaţă a medica-
mentelor compensate ca urmare 
a reducerii adaosului comercial.

- Ce reprezintă, în opinia 
Dvs., așa-numitul proiect 
„farmaciile mobile”? Vom 
vedea în curând prin repu-
blică microbuze-farmacii 
„Merișor”? 
Este un proiect de business al 

Partidului Șor, care îşi doreşte 
să intre pe această piaţă foarte 
lucrativă şi să facă profituri cât 
mai mari pe seama nenorocirii 
oamenilor.

În Republica Moldova există 
anumite reglementări din punct 

de vedere al securităţii şi cali-
tăţii medicamentelor. Odată cu 
apariţia acestor farmacii mobi-
le, reglementările existente vor fi 
periclitate. Statului îi va fi foar-
te complicat să verifice calitatea 
medicamentelor, condiţiile de 
depozitare, aspectele fiscale etc. 

În acelaşi timp, apariţia farma-
ciilor mobile va duce la un haos 
total pe piaţa medicamentelor. 
Actualmente, numărul farmaciilor 
şi amplasarea lor este reglemen-
tată prin lege. Acum există nişte 
restricţii cu privire la numărul po-
pulaţiei şi distanţa între farmacii.

Cu cât mai multe farmacii 

avem, cu atât mai motivate sunt 
aceste farmacii să încurajeze oa-
menii să consume medicamente 
chiar dacă aceştia nu au nevoie. 
Odată cu apariţia unităţilor mo-
bile promovate de Șor, am putea 
să ne trezim cu gherete şi tarabe 
pretutindeni, la fiecare colţ de 
stradă atât în Chişinău, cât şi în 
zonele rurale. 

Am sesizat Curtea Constituţio-
nală pentru a observa în ce măsură 
aceste legi contravin Constituţiei. 
În cazul în care Înalta Curte va 
considera aceste legi constituţi-
onale, în următorul parlament, 
dacă vom avea 51 de deputaţi res-
ponsabili şi integri, le vom abroga.

- Să înțeleg că acesta este 
prețul pe care îl plătește 
PSRM lui Șor pentru men-
ținerea stabilității politi-
ce?...
Aceasta este doar o parte din 

înţelegerea lor. Alte elemente ale 
acelei înţelegeri sunt, de exem-
plu, împărţirea pe criterii strict 
politice a banilor din bugetul de 
stat către primăriile partidelor din 
majoritatea parlamentară. 

Au fost scoşi la bătaie circa 350 
de milioane de lei, bani pe care 
deputaţii din Partidul Șor şi PSRM 
i-au împărţit, în mod special, cum 

au vrut ei, primăriilor proprii. De 
exemplu, în cazul Marinei Tauber, 
aproximativ 160 de milioane de lei 
au fost alocaţi pentru a construi 
un drum din Orhei până în satul 
în care a fost aleasă ea primar, 
Jora de Mijloc. 

Prim urmare, ei au rupt maxim 
posibil pentru propriile lor primă-
rii şi pentru tot felul de proiecte 
inutile şi ineficiente din punct de 
vedere economic.

- Cele două formațiuni, Șor 
și socialiștii, se pregătesc 
pentru noua campanie 
electorală... 

Interviu cu deputatul Dan Perciun, Fracțiunea PAS

350 de milioane de lei inves-
tiţi direct în campania electora-
lă a PSRM şi Șor, bani partajaţi 
strict pe criterii politice. În cazul 
lui Nichiforciuc şi Andronachi, 
care asigură această majoritate, 
voturile lor erau foarte importan-
te şi aveau o putere de negociere 
foarte mare.

Doar aceşti doi deputaţi au 
rupt pentru primăriile lor peste 
30 de milioane de lei. Deputaţii 
din opoziţie nu au participat la 
această partajare, nici nu am fi 
vrut să participăm pentru că nu 
este corect. Este vorba de chel-
tuieli mari aruncate în vânt. Atât 
în cazul Marinei Tauber, cât şi al 
lui Nichiforciuc şi Andronachi, 
banii au fost repartizaţi pe criterii 
politice pentru a le asigura voturi 
în viitorul legislativ.

- Există opinia că singura 
formațiune care își doreș-
te alegeri anticipate este 
PAS...
La nivel declarativ, majoritatea 

deputaţilor vor alegeri anticipate, 
în realitate însă, ţinând cont de 
discuţiile din platourile de televi-
ziune, se pare că doar PAS luptă 
pentru un asemenea scrutin. În 
acelaşi timp, ceilalţi cochetează 
cu ideea unui guvern de tranziţie, 
cu un mandat limitat. Din punctul 
nostru de vedere, această idee este 
una foarte periculoasă.

Este o capcană care va permi-
te menţinerea acestui parlament 
pentru alţi trei ani de zile. Și, de 
fapt, va anula posibilitatea declan-
şării alegerilor anticipate. Motive-
le pentru care ceilalţi deputaţi nu 
îşi doresc anticipate sunt destul de 
evidente. Unii dintre ei vor ajunge 
la cimitirul politic. Alţii, după ce 
vor pleca din fotoliul de deputat, 
riscă să se trezească cu dosare pe-
nale sau chiar la puşcărie pentru 
mulţi ani. 

Prin urmare, pentru moment, 

avem o aliniere de interese în rân-
dul altor deputaţi privind nede-
clanşarea sau amânarea alegerilor 
anticipate.

Noi le-am transmis tuturor co-
legilor din legislativ o declaraţie 
comună a Parlamentului pe care 
propunem să o votăm la prima şe-
dinţă. Vrem astfel să consemnăm 
oficial disponibilitatea tuturor de 
a declanşa cât mai curând alegeri 
anticipate. Aceeaşi declaraţie ur-
mează să stabilească paşii prin 
care urmează să se întâmple acest 
lucru. Rămâne să vedem de cine va 
fi votată această declaraţie. 

- Conform unei hotărâri 
a Curții Constituționale, 
Parlamentul nu se poate 
autodizolva. Care ar fi 
procedura de declanșare 
a alegerilor parlamenta-
re?
Partea interesantă a acestei 

decizii este motivarea unde În-
alta Curte spune că chiar şi după 
expirarea a trei luni de zile Par-
lamentul nu poate să fie dizolvat 
neapărat dacă şeful statului nu a 
desemnat un candidat la funcţia 
de prim-ministru.

Unica soluţie valabilă este ca 
preşedintele să desemneze un can-
didat la funcţia de prim-ministru, 
iar acesta să nu fie votat de două 
ori, urmând ca parlamentul să fie 
dizolvat.

Problema este că înainta-
rea unui candidat la funcţia de 
prim-ministru în condiţiile ac-
tuale s-ar putea să ducă la numi-
rea acestuia de către majoritatea 
PSRM-Șor cu unicul scop de a 
sabota activitatea Guvernului şi 
de a amâna alegerile anticipate. 
Asta este capcana majorităţii 
PSRM-Șor în care încearcă să ne 
atragă. 

 
 Interviu realizat 

de Ilie GULCA
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Săraca ţară a 
Moldovei... socialiste

A - p o l i t i c e

Lamentațiile de o manieră biblică pe soarta 
sărmanei Moldove sunt deja proverbiale. Acum 
avem tot tacâmul: pe lângă virusul dezlănțuit 
și lăsat de capul lui, precum alte dobitoace din 
țarcul țării; pe lângă criză economică profundă 
(„bugetul” nu mai înseamnă de mult achiziții 
din activități economice, ci doar împrumuturi și 
granturi), dublată de crizele sociale, culturale și 
interetnice – buchetul socialist tradițional – mai 
avem și o criză politică, forțată demonstrativ de 
stafful perdantului Dodon: țara e fără guvern. 

Nu fără guvern funcţional, ci 
fără guvern – ce expresie perfectă 
a inutilităţii statului! 

 Pe acest fundal al pămân-
tului pârjolit al unei Moldove 
socialiste, noul preşedinte şi-a 
propus, ca prioritate, lupta cu 
corupţia. Numai că toate obiec-
tivele şi toate acţiunile Maiei San-
du sunt torpilate de justiţie şi... 
parlament. Totul e înglodat, fără 
şanse de ieşire, în bulhacul acesta 
sulfuros, numit (sic!) legislativ. 
Ce ironie! – să numeşti făcător 
de legi tocmai atelierul în care 
se ţese păienjenişul schemelor 
ilegalităţilor, cuibul corupţiei, 
creierul ei. Pardon, aici m-am 
grăbit, creierul ei tricefal e în 
altă parte, iar majoritatea pla-
hotniuc-dodon-şoristă din par-
lament  e doar executorul vocal 
al voinţei triumviratului. 

Căzuţi din istorie, trăim ca în 
timpul lui Neculce, publicistul 
medieval care, imitând retorica 
proorocului Ieremia, consemna 
în „jurnalul” evenimentelor ex-
presia: „Oh! oh! oh! săracă ţară 
a Moldovei!”. Apropo, cronicarul 
nu se referea la geografia noastră 
blestemată (tărâm uitat în calea 
tuturor relelor). Nu, Neculce îi 
avea în vedere pe liderii naţiunii: 
„ce nărocire de stăpâni c-aceştia 
ai avut! Ce sorţi de viaţă ţi-au că-
zut! Cum au mai rămas om trăitor 
în tine, de mare mirare este, cu 
atâţia spurcăciuni de obiceiuri 
ce se trage până astăzi în tine, 
Moldovă!”. Cronicarul vorbea 
despre Dumitraşcu Cantacuzi-
no, domnitor moldovean devotat 
Porţii Otomane, pe vremea căruia 
în Moldova a avut loc foametea 
crâncenă, una dintre cele mai 
dezastruoase din istorie. 

Buletinele de ştiri abundă de 
imagini şi comentarii de la in-
augurarea lui Joe Biden ca pre-
şedinte al Statelor Unite, dar 
evenimentul cel mai important 
al săptămânii curente a avut loc 
totuşi în Rusia, nu în America. La 
revenirea în patrie, omul politic 
rus Alexei Navalnîi a fost arestat 
şi, după o şedinţă de judecată 
sumară, desfăşurată într-o secţie 
de poliţie din Himki (sic!) – în 
încăpere trona, emblematic, por-
tretul călăului stalinist Iagoda 
–, trimis imediat la închisoare.

Capetele de acuzare pe care 
le-a născocit regimul contează 
acum mai puţin: putea fi înstrăi-
narea donaţiilor pentru fundaţia 
sa anticorupţie, dar putea fi şi 
mutarea soarelui de pe cer. Con-
tează doar faptul că „pacientul de 
la Berlin“ a decis să se întoarcă 
acasă chiar dacă ştia că acolo îl 
aşteaptă un mandat de arest. E 
un gest de mare curaj, desigur, 
dar şi o inteligentă (cu toate că 
riscantă) mişcare politică: de azi 
înainte, Navalnîi va fi perceput 
nu numai ca liderul formal, ci şi 
ca liderul moral al opoziţiei ruse. 

Nu poţi să obţii adeziunea 
maselor, dacă nu eşti gata să te 
sacrifici pentru ele. Nimeni nu 
l-ar fi condamnat pe Navalnîi, 
dacă acesta ar fi decis să rămână 
în Berlin: la urma urmei, a ple-
cat din Rusia nu de bună voie, 
ci după o tentativă de asasinat. 
Dragostea ruşilor se câştigă greu, 
mai ales când nu ai acces la te-
levizoarele (şi deci la minţile) 
lor. De aceea, era nevoie de o 
demonstraţie de forţă morală, 
de un gest ieşit din comun, de 
o nouă confruntare cu regimul, 
de această dată însă, nu pe te-
renul dezbaterilor politice şi al 
valorilor abstracte, ci pe cel el 
chestiunilor fundamentale. 

Navalnîi a încercat să reveleze 

natura duplicitară, profund min-
cinoasă şi perversă a regimului 
actual din Rusia cu o singură 
lovitură de sabie: niciuna din-
tre acuzaţiile şi clevetirile pro-
pagandiştilor nu mai are niciun 
sens din clipa în care omul se în-
toarce nesilit de nimeni la zbirii 
săi, refuzând statutul confortabil 
de surghiunit de lux, de martir 
la Berlin, de prigonit curtat şi 
slăvit de un Occident compăti-
mitor, simpatetic şi sigur. Fără 
îndoială, această sabie îi poate 
lua capul lui Navalnîi însuşi, dar, 
repet, în cazinoul politic rusesc 
nu se poate juca altfel, dacă vrei 
să câştigi cu adevărat. 

De asemenea, nu încape ni-
cio îndoială că ruşii de azi sunt 
departe de a înţelege fapta şi 
sacrificiul lui Navalnîi. Dar e la 
fel de cert că, atunci când puti-
nismul se va descalifica definitiv 
(nicio despoţie nu e infailibilă, şi 
Rusia a dovedit asta în repetate 
rânduri), lumea va avea nevoie de 
un erou, de un politician-simbol 
al luptei cu regimul nedrept, vi-
olent şi corupt. Și în acea clipă a 
adevărului, a marii revelaţii, ruşii 
nu prea vor avea de ales, aşa cum 
nu au avut de ales nici sud-africa-
nii după căderea apartheidului: 
după 27 de ani de închisoare, 
Mandela era singurul preşedin-
te posibil al unei ţări care voia 
să scape de greaua moştenire a 
trecutului.

Atunci când securiştii lui Pu-
tin blochează arterele Moscovei 
şi accesul la aeroport pentru 
eventualii susţinători ai lui Na-
valnîi, ei nu se tem că aceştia vor 
trezi imediat masele şi vor prelua 
într-o zi-două puterea. Ei se tem, 
de fapt, de ziua de mâine. Cine 
dacă nu ei să ştie cât de mare 
poate fi în Rusia notorietatea 
unui „pravednik“, şi mai ales, cât 
de bogate sunt fantezia şi harul 
mitopoetic al unui popor capabil 
să-şi creeze eroi şi zei din oricine. 

Și-au făcut idoli din şarlatani 
şi satrapi, în clipe de grea cum-
pănă, de ce nu şi-ar face unul şi 
din Navalnîi? Dacă a fost posibil, 
în trecut, un Elţîn, de ce nu ar 
fi cu putinţă, în viitor, şi un Na-
valnîi? Doar în ţări ca Rusia poţi 
deveni campion al naţiunii peste 
noapte – însuşi Putin e ultima şi 
cea mai convingătoare dovadă!

H a r t a  l u m i i

Revenirea 
lui Navalnîi

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

„Tradiţia” continuă, după cum 
vedem. Şi mă îndoiesc că ne va 
învăţa minte pământul ars şi 
criza profundă pe care o lasă în 
urmă preşedinţia lui Dodon (& 
„guvernarea” Chicu). Apropo, 
Dumitraşcu-vodă, cu tot dezas-
trul produs, a revenit în scaun, 
după vreun deceniu de şedere la 
Ţari-grad. Deşi, cu toată similitu-
dinea, există diferenţe: în secolul 
al XVII-lea poporul nu avea nicio 
treabă cu desemnarea domnito-
rului, pe când alegătorul de azi 
îşi merită „aleşii”, desemnaţi prin 
scrutin democratic şi suficient de 
liber, ca să fie şi reprezentativi. 
Mai ales că de fiecare dată popo-
rul a avut alternative.

Nu e treaba unui comentator 
al evenimentelor să dea sfaturi 
când nu i se cer ori să facă pre-
viziuni. Deşi nu e deloc greu de 
prevăzut: criza se va adânci, iar 
vina va fi pusă pe seama noului 
preşedinte. Ergo: Maia Sandu 
(e umila mea părere) ar trebui 
să desemneze un prim-ministru 
puternic, un guvern (minoritar, 
da!) absolut responsabil şi pro-
fesionist („tehnocrat” în sensul 
profesionalismului, dar apolitic 
nu poate fi, de vreme ce va guver-
na o ţară sfâşiată de contradicţii 
ireconciliabile). Un guvern cu un 
program viabil, reformator. Şi 
cu miniştri competenţi, dar şi cu 
verticalitate. Și să aşteptăm calm 
mişcarea „şahistului”.

Maia Sandu e condamnată să 
fie un preşedinte activ, un preşe-
dinte jucător. Iar asta înseamnă 
să accepte că are oponenţi, in-
clusiv în structurile puterii le-
gislative şi executive. Pe care să-i 

pună la treabă ori să-i înfrunte, 
nu doar să-i demită. Or, ca s-o 
dăm pe ipoteze şi prognoze, nu 
se ştie dacă anticipatele nu vor 
aduce cumva un parlament cu o 
distribuţie politică similară celei 
de azi. Lupta cu corupţia şi inte-
grarea europeană sunt scopuri, 
ele trebuie urmate punctual. 

Pe când dizolvarea parla-
mentului şi alegerile anticipate 
sunt doar un mijloc, unul dintre 
multele posibile. El nu trebuie 
absolutizat, pentru că te poate 
atrage şi absorbi, ca o mocirlă, da. 
Eu nu sunt convins că poporul, 
deşteptat şi revoltat, va înţelege 
prea mult din intrigile politice, 
încercând să măture pleava din 
parlament. Şansa unei majorităţi 
parlamentare oneste, proeuro-
pene şi proromâneşti, e încă de 
domeniul iluziei. Nu aşteptaţi 
minuni de la alegătorul moldo-
vean. Încercaţi să valorificaţi 
şansa acordată azi. 

Dar pe de altă parte, în aceste 
condiţii, miră atitudinea contem-
plativă a altor factori politici. 
Or tocmai acum se solicită o 
prezenţă activă, o abundenţă de 
programe anti-criză, de la cele 
euro-integratoare la cele unionis-
te, de la cele statal-conservatoare 
la cele mai radicale propuneri de 
salvare a naţiunii (a populaţiei, 
nu a statului). Iar dacă toate cal-
culele arată că această ţară nu are 
nicio şansă, oricum ai guverna-o, 
înseamnă că asta e concluzia. Sal-
varea naţiunii, a comunităţii, a 
oamenilor care locuiesc pe acest 
tărâm al dezastrului politic, nu 
are nimic în comun cu salvarea 
sistemului politic.

Adrian CIUBOTARU
Mircea V. CIOBANU

Încă o victimă 
din 7 aprilie 2009 
va primi 
despăgubiri 

R.Moldova a fost din nou condamnată la CEDO în-
tr-un dosar pentru reţinere ilegală, arest şi tortură 
în urma protestelor din 7 aprilie 2009. Guvernul 
de la Chişinău va trebui să-i achite unui tânăr 
maltratat de poliţie 15 mii de euro ca prejudiciu 
moral şi 840 de euro pentru cheltuieli de judecată. 

Vadim Vieru, unul dintre avocaţii acestuia, a 
relatat presei că acesta a fost reţinut fără motive 
întemeiate în seara zilei de 7 aprilie 2009 şi dus 
la Inspectoratul de poliţie Centru, unde a fost 
forţat să pozeze cu un scut în mână, de parcă ar 

fi încercat să se bată cu poliţiştii. Tânărul a fost 
ţinut timp de două zile într-o celulă împreună cu 
alte peste 20 de persoane, în condiţii inumane şi 
bătut de poliţişti. 

„El s-a aflat în evidenţa unui centru de reabilita-
re a victimelor torturii. Având în vedere inacţiunea 
care avea loc la nivel naţional, pur şi simplu nu a 
rezistat. Acum este plecat definitiv din ţară”, mai 
spune avocatul. 

Menţionăm în acest context că, la aproape 12 
ani de la protestul anticomunist din 7 aprilie 2009, 
niciun funcţionar public nu a ajuns la închisoare 
pentru abuzurile şi violenţele comise atunci. În tot 
acest timp, doar câţiva poliţişti au primit pedepse 
simbolice cu suspendare, pentru torturarea tine-
rilor în comisariate, iar zeci de dosare intentate 
pentru tratamente inumane şi degradante rămân 
pe rol în instanţele de judecată, soarta lor fiind 
incertă. 

V.V.
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Cum a fost posibilă Unirea Principatelor?

Totul s-a întâmplat pentru că 
a existat o doamnă pe numele ei 
Ecaterina-Cocuţa Vogoride, năs-
cută Conachi.

Revoluţionarii de la 1848 au 
reuşit după un deceniu de efor-
turi enorme (erau foarte mulţi cei 
care se împotriveau unirii, chiar 
şi printre boierii neaoşi) să îşi în-
deplinească cea mai mare dorinţă 
revoluţionară. Unirea.

Dar era cât pe ce să nu se în-
tâmple şi proiectul să se ruineze. 
Caimacamul Vogoride, un fel de 
domnitor locţiitor pus de Poartă 
al Moldovei, orbit de promisiunile 
de preamărire făcute de otomani 
de a ajunge domnul Moldovei, a 
falsificat alegerile, pentru a arăta 
Marilor Puteri că dorinţă popo-
rului nu este pentru unire. Astfel, 
chiar şi puţinii suporteri ai Unirii 
Principatelor ar fi înţeles care este 
„voinţa românilor” şi ar fi renunţat 
în favoarea turcilor.

Doar că ambiţiosul Vogoride 
avea pe cineva acasă pe care nu îl 
putea domina. Era însăşi soţia lui, 
cea cu care a avut trei copii.

Înainte de unire, Cocuţa l-a con-
vins pe Nicolae Vogoride să renun-
ţe la desemnarea lui Constantin 
Catargiu sau Nicolae Cantacuzi-
no ca miniştri, ambii recunoscuţi 
antiunionişti, ameninţând în caz 
contrar cu divorţul şi cu plata unor 
despăgubiri egale în cuantum cu 

zestrea sa, pierdută de soţ, în urma 
unor neinspirate plasamente. Co-
cuţa Conachi reproşa „veneticului 
din Fanar”: „Ai venit în ţară sărac 
lipit pământului, n-ai altă avere 
decât zestrea ce ţi-am adus-o eu. 
Îţi iert risipirea ce ai făcut-o, dar 
nu-ţi voi ierta trădarea faţă de nea-
mul, faţă de ţara care ar fi trebuit 
să devie şi a dumitale. Cum nu ai 
astăzi altă avere decât a mea, aş 
putea, printr-un divorţ, să te aşez 
din nou pe paiele de unde te-am 
ridicat”.

Se pare că ameninţările ei nu au 
funcţionat până la capăt. Atunci, 
boieroaica a pus mâna pe scriso-
rile secrete ale soţului, care do-
vedeau că a măsluit alegerile, la 
cererea otomanilor, şi le-a trimis 
spre publicare prin intermediul lui 
Costache Negri şi Dimitrie Rallet, 
cotidianului «L’Étoile d’Orient» 
(„Steaua Dunării”), care fusese 
interzis la Iaşi şi apărea la Bruxe-
lles. Scurte review-uri în limba 
română ale acestor epistole care 
au făcut înconjurul Europei, au fost 
publicate şi în Moldova sub nume-
le de „Estract de scrisori secrete 
trimise caimacamului Moldovei 
de deosebite feţe politice”.

Fiind prestigiul lor în joc, Regi-
na Victoria şi Împăratul Napoleon 
al III-lea (în calitate de reprezen-
tanţi ai Puterilor Garante) s-au 
întâlnit la Osborne, au hotărât 
anularea alegerilor falsificate de 
Vogoride şi repetarea lor sub aten-
tă supraveghere. Rezultatul a fost 
covârşitor în favoarea unionişti-
lor. În paranteză fie spus, cred că 
dovezile că alegerile pentru Adu-
narea ad-hoc din Moldova au fost 
falsificate în favoarea celor care 
se opuneau Unirii au adus în pra-
gul rupturii chiar şi solida alianţă 
dintre Anglia şi Franţa, proaspeţii 

învingători din Războiul Crimeii. 
Anglia susţinea Turcia, adică sepa-
rarea în continuare a Principatelor, 
iar Franţa, unde lobby-ul românesc 
era mai puternic, Unirea.

Ce a urmat, alegerea lui Alexan-
dru Ioan Cuza ca domn la Iaşi şi 
apoi la Bucureşti, a pus lumea în 
faţa faptului împlinit, chiar dacă, 
iniţial, Marile Puteri au căzut de 
acord ca românilor să li se permită 
o Unire formală, administrativă, 
dar cu doi domni, două guverne, 
două parlamente. După această 
înţelegere, alegerile au fost reluate, 
iar românii au speculat la maxi-
mum termenii acordului. Şi-au 
ales un singur domn, pe Alexandru 
Ioan Cuza. Se năştea România şi 
datorită Ecaterinei-Cocuţa Vogo-
ride, născută Conachi.

După împlinirea actului Uni-
rii l-a părăsit pe Nicolae Vogoride 
şi a călătorit prin Europa. După 
moartea acestuia, în 1862, s-a re-
căsătorit cu principele Emanuele 
Ruspoli, principe de Paggia-Suaza, 
senator şi sinodic al Romei, care 
a devenit unul dintre apropiaţii 
regelui italian Vittorio Emanuele 
II. Cu cel de-al doilea soţ, Ecaterina 
Conachi a avut cinci copii.

Cocuţa Conachi a cunoscut cele 
mai elitiste cercuri politice şi ar-
tistice italiene, fiind o susţinătoare 
convinsă a unirii italiene.

A murit la Genova în februarie 
1870, dar rămăşiţele sale pămân-
teşti au fost înhumate în biserica 
familiei din Ţigăneşti, din judeţul 
Galaţi. Asta i-a fost dorinţa.

Eu aş pune-o pe această femeie, 
de un curaj nebun pentru vremuri-
le acelea, pe o bancnotă româneas-
că. Fără ea putea să nu fie nimic. Și 
nici măcar nu e o persoană istorică 
recunoscută.

Am privit emisiunea Lorenei Bo-
gza cu consilierul prezidenţial Ala 
Nemerenco, emisiune care a avut 
ca subiect epidemia COVID 19 şi 
acţiunile care urmează a fi între-
prinse pentru a începe vaccinarea 
populaţiei. Se ştie că vaccinul Pfizer 
este acreditat de Comisia europeană 
în domeniul sănătăţii, iar Moderna 
încă nu. 

Ei bine, în acea emisiune dna 
Nemerenco a prezentat, nedume-

rită, un document în care responsabilii de strategia de vaccinare au 
refuzat vaccinul Pfizer, punând în dreptul rubricii solicitare cifra zero, 
motivul fiind lipsa frigiderelor adecvate. Deci, Ministerul Sănătăţii 
aşteaptă Moderna. Astfel, a fost pusă într-o situaţie proastă şi Româ-
nia, care a promis R. Moldova 100 mii de vaccinuri şi care e nevoită, 
conform solicitărilor de la Chişinău, să aştepte Moderna, ca să dea şi 
R. Moldova cele promise. 

Ce face postul de televiziune NTV afiliat lui Dodon? Azi (19.01.2021), 
în buletinul de la 17.00, mititelul prezentator Dorin Țurcanu ne bagă 
o ştire, trucând cele spuse de Nemerenco, fără a aminti de documentul 
cu zero Pfizer din strategia de vaccinare şi menţionează un incident 
cu vaccinul Moderna, care, chipurile, e mai rău. NTV, prin gura lui 
Țurcanu, îşi bate joc de Nemerenco, consilier al Maiei Sandu (adică, 
în primul rând, de Maia Sandu), întoarce totul pe dos şi atacă repe-
de România, care… nu mai vrea să ne dea Pfizer, ci Moderna. Acest 
Țurcanu, care o fi purtând căciulă nu din piele, ci din căcărează de 
oaie ţurcană, concluzionează că, iată, România iarăşi îşi bate joc de 
moldoveni, considerându-i de mâna a doua. Nu mai vrea să le dea 
Pfizer, ci Moderna, care-i mai dăunătoare… Totodată, el îl prezintă cu 
mândrie pe Dodon atunci când socialistul vrea să impună moldovenilor 
vaccinul Sputnik, inventat de ruşi, pentru a avea noi posibilităţi de 
propagandă antieuropeană. Chiar dacă Sputnik nici nu va fi acceptat 
de Comisia Europeană în domeniul sănătăţii. 

Iată că am început a enerva lumea şi în cazul ajutorului european 
(şi românesc) pentru salvarea noastră de pandemia COVID. Se face 
acest lucru inclusiv cu ziarişti care poartă nume româneşti, citesc 
româneşte, merg peste Prut fără viză şi scriu cu alfabet românesc, au 
crescut şi au învăţat în democraţie… 

Nu mai ascultaţi şi nu mai salutaţi asemenea ziarişti, în urma că-
rora aduce a dihor…

Dodon și jurnaliștii săi 
atacă precum dihorii

Gheorghe BUDEANU

Este anul 1998. O tânără ru-
soaică, înaltă, blondă, frumoasă, 
stă pe o plajă din Turcia. Este 
absolventă de economie, impli-
cată în afacerile părinţilor săi. De 
tânără se apropie un tip cu ochii 
albaştri, înalt. Rus, evident. Cei 
doi se cunosc şi devin în scurt 
timp un cuplu. Apoi se căsătoresc. 
Acum au doi copii.

Bărbatul se numeşte Alexei 
Navalnîi. Astăzi este pe prima 
pagină a tuturor ziarelor din 
lume. Femeia se numeşte Iulia 
Navalnaia. 

O vedeţi în acest clip de pe In-
stagramul lui Navalinîi. Acesta l-a 
postat ieri în avion. Iulia Navali-
naia spune: „Tinere, să ne aduci 
vodkă, zburăm acasă!”. 

Nu, nu a cerut vodkă de la 
personalul companiei aeriene.

Spusele ei au alt sens. Este o 
replică foarte cunoscută dintr-un 
film rusesc. Producţia cinema-
tografică şi-a pus amprenta pe 
generaţia Iuliei şi a lui Alexei 
Navalnîi pentru că o reprezintă. 

Cei doi soţi şi-au trăit tinereţea şi 
adolescenţa în „sălbăticia” anilor 
‚90. Când Rusia a fost de-a drep-
tul împărţită în sfere de influenţă 
între clanuri mafiote. 

Filmul despre care vă poves-
tesc urmăreşte aventurile unui 
tânăr rus scăpat din armată, Da-
nila. Prepeleacul rus are un simţ 
al dreptăţii exacerbat. Uriaş aş 
spune. Ajunge în SUA pentru a-l 
omorî pe un american, un şarla-
tan, un „bad guy”. Acolo, printre 
altele, scapă din mâinile unor 
proxeneţi americani o rusoai-
că. Se întorc împreună acasă, în 
Rusia, iar rusoaica cere în avion: 
„Tinere, să ne aduci vodkă, zbu-
răm acasă!”.

Trec peste semantica acestei 
expresii intrate deja în folclorul 
rus. Apropo, vă recomand să ve-
deţi filmul. Se numeşte „Brat”. În 
acest caz, „Brat 2”. Brat înseamnă 
frate. O bijuterie. 

Teoretic, nu Iulia Navalnaia ar 
fi trebuit să spună celebra replică, 
ci Alexei Navalnîi. Ea l-a salvat 
pe el, nu el pe ea. Fără soţia sa, 
opozantul lui Putin nu ar fi su-
pravieţuit. 

Iulia Navalnaia a făcut tot ce 
i-a stat în puteri, a fost o soţie 
iubitoare şi credincioasă, spun 
jurnaliştii ruşi. S-a luptat cu toate 
forţele în Tomsk pentru a-l scoate 
din ţară pe soţul ei. Și-a călcat 
pe inimă şi l-a rugat într-o scri-
soare deschisă chiar pe Putin să 

permită asta. 
A reuşit. Acum au revenit îm-

preună acasă. La prima interacţi-
une cu autorităţile ruse Navalnîi a 
fost arestat. Iulia Navalnaia a ră-
mas din nou singură. A avut tăria 
să dea o declaraţie în faţa sutelor 
de fani adunaţi la aeroport. Oa-
menii au scandat: „Iulia, Iulia!”.

Navalnîi este la închisoare, Iu-
lia este liberă, iar jurnaliştii ruşi, 
analiştii care urmăresc evenimen-
tele din Rusia – se întreabă neos-
teniţi dacă Iulia va repeta soarta 
Svetlanei Tihanovskaia, cea care 
l-a înfruntat pe Lukaşenko într-o 
cursă prezidenţială incredibilă. 

Apropo, în presa rusă au apă-
rut informaţii despre presupuse 
aventuri amoroase ale lui Na-
valnîi, informaţii despre poze 
cu care chiar Iulia Navalnaia ar 
fi fost şantajată ca să nu intre în 
politică. De altfel, Iulia Navalnaia 
ar fi fost la rândul ei ţinta unei 
otrăviri. A supravieţuit. 

În ciuda acestor evenimente, 
cuplul se afişează mereu ca unul 
solid, fără fisuri.

Întrebarea despre „prezidenţi-
abilitatea” Iuliei Navalnaia nu a 
apărut de aseară, când lumea l-a 
văzut pe Navalnîi la braţ cu Na-
valnaia. Întrebarea a apărut încă 
din momentul în care jurnaliştii 
au văzut-o înfruntând fără frică 
FSB-işti (fost KGB) în spitalul 
din Tomsk, luptând cu sistemul 
să-şi salveze soţul.

Poate e timpul să investim 
un pic în cultura politică

Doru PETRUȚI

Eugen DORU PELIN

De-a lungul timpului, au fost ex-
trem de rare situaţiile când vreo 
instituţie din Moldova a reuşit să-şi 
transforme capitalul de încredere 
în ceva util şi folositor, de impact 
pentru populaţie. Și au fost destule 
ocazii când Biserica, Armata, Insti-
tuţia Primarului, Mass-Media sau 
alte instituţii aveau zeci de procen-
te în portofoliu. În ultimii 10 ani, 
multe instituţii au reuşit să piardă 

foarte mult ca şi credibilitate, iar explicaţiile pe care cel puţin eu le-
am auzit sunt legate de alţii, niciodată de cineva din acel domeniu. 

Acelaşi lucru valabil şi pentru unii politicieni care la 40%-50%-60% 
cotă de popularitate şi-au bătut joc atât de oamenii de rând, dar şi-au 
distrus şi viitorul politic şi viaţa personală, socială, tot. 

Astăzi, Moldova are din nou rara ocazie de a face ceva pozitiv, ceva 
bun, cu un capital de încredere (mai degrabă speranţe şi utopii, dar 
hai să-i zicem încredere investită de cetăţeni). Și, ce se face cu acest 
capital? 

De aici lipseşte un paragraf ca răspuns la întrebarea de mai sus. 
De ce? Pentru că încă nu s-au irosit toate din cele primele 100 de zile. 

Oricum, cei mai penibili azi par analiştii/formatorii de opinie/
politicie nii care ne explică (prin alte cuvinte) că diversele scenarii 
vor duce la situaţia în care actualul Preşedinte va avea pierderi de 
rating (care vor afecta PAS) când imaginea îi va fi prea afectată de 
ricoşeuri prin care votanţii ar putea îndrăzni să plaseze vreo urmă de 
responsabilitate pentru vreo decizie asumată.  

Păi, eu zic să avem toţi ca scop suprem să muncim pentru ca nu 
cumva Preşedintele să aibă vreo scădere de rating. Probabil, asta va 
rezolva de la sine problemele oamenilor şi situaţia se va debloca şi 
vom trăi toţi fericiţi până la adânci bătrâneţi. 

Sau poate e timpul să investim un pic în cultura politică şi să ex-
plicăm oamenilor cine şi ce responsabilităţi are, că prioritate au oa-
menii şi problemele lor, că până la următoarele alegeri avem datoria 
cel puţin de a încerca, de a ne strădui să facem tot ce putem mai bine 
(pentru oameni)... 

Uitaţi-vă, stimaţi domni şi doamne, cu doar (fix) 10 ani în urmă şi 
veţi vedea dacă istoria se repetă sau se bâlbâie! Pe vremea aia eram 
sunat la 7 dimineaţă doar ca cineva să afle Ratingul personal. Nu era 
nimic altceva mai important decât asta.

Iulia – președintele Rusiei?

Vitalie COJOCARI
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Moldova invizibilă
33 de tineri cu diferite grade de dizabilitate, 
mintale și locomotorii, din localitățile raionului 
Criuleni, care au fost întotdeauna tutelați, și-au 
găsit un loc de muncă în funcție de capacitățile 
lor, fiind ajutați și sprijiniți de familiile lor și 
de angajații AO „Femeia și Copilul, Protecție 
și Sprijin” (FCPS) din Criuleni. Integrarea, 
instruirea și susținerea tinerilor, precum și 
schimbarea traiului lor a fost posibilă prin 
intermediul programului „Autoreprezentare și 
suport în angajare”, lansat în 2014, finanțat de 
guvernul suedez.

Asociaţia a început a lucra cu 
tinerii rămaşi în afara incluziunii 
sociale în anul 2014. Oficial, în R. 
Moldova, incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi a în-
ceput în anul 2008. Până atunci 
copiii erau incluşi doar în institu-
ţii specializate, ne-a informat Ala 
Ianenco, coordonatoare a progra-
mului „Autoreprezentare şi suport 
în angajare”. 

„Lucrăm cu 
tinerii de la 18 
la 40 de ani. 
Fiecare caz 
este individu-
al. Pe parcur-
sul acestor ani 
i-am ajutat să 
trăiască altfel 
şi să-şi câştige 
existenţa pe 33 
de tineri. 

Primul pas a 
fost comunica-
rea cu părinţii. 
95% din părinţi 
erau sceptici şi nu credeau că viaţa 
copiilor lor maturi, cu anumite 
deficienţe mintale şi locomotorii, 
poate fi alta. Și că ei ar fi capabili 
să se descurce şi să se integreze în 
societate, să-şi câştige existenţa 
având un loc de muncă.

Au anulat stigmatul 
„inapt de muncă”

„Of, unde se duce? Cineva îşi 
va bate joc de el!”, erau vorbele 
părinţilor, ne-a spus Ianenco. N-a 
fost uşor. Am depus un efort ca să 
convingem părinţii. Și am lucrat 
doar acolo unde aceştia au fost de 
acord. Au fost cazuri când părinţii 
nu au vrut să colaboreze cu anga-
jaţii asociaţiei obşteşti.

Victoria Secu, directoare execu-
tivă AO „FCPS”, ne spune că autore-
prezentarea înseamnă manifestarea 
de sine stătătoare a unei persoane 
în societate şi revendicarea drep-
turilor sale prin vizitele făcute la 
medic, la poştă, la magazin sau în 
orice altă instituţie publică.

„Aceşti tineri au fost trecuţi 
printr-un program de dezvoltare 

personală. S-a început cu soci-
alizarea, cu ieşirea din casă, cu 
prima călătorie de sine stătător cu 
autobuzul până la Criuleni. Mulţi 
dintre aceşti tineri nu se orientau 
deloc în spaţiu, neştiind de stân-
ga, dreapta şi de diferite locuri 
publice, de exemplu, de autogară. 
Pe ei i-am ajutat să se angajeze la 
un loc de muncă”, ne-a povestit 
Victoria Secu. 

Potrivit ei, mulţi dintre benefi-
ciarii programului au dizabilităţi 
mintale, dar ei sunt capabili să facă 
munci şi să-şi câştige existenţa. 

„Svetlana (40 de ani) îşi câştigă 
banii prestând servicii de copia-
tor, în cadrul unei instituţii pu-
blice. Este deţinător de patentă. 
Asociaţia i-a cumpărat un aparat 
de copiat pe care ea îl exploatează. 
Singură îşi achită arenda spaţiu-

lui, materia 
primă”, îmi 
p o v e s t e ş t e 
despre una din 
beneficiarele 
programului, 
Ala Ianenco.

Svetlana a 
absolvit cole-
giul de limbi 
străine. Vor-
beşte fluent 
engleza, dar 
o schizofrenie 
dezvoltată pe 
parcurs nu i-a 
permis să se 

angajeze la lucru. A stat mulţi 
ani acasă. Acum lucrează. Este 
sigură de sine. Are şi pensia de 
invaliditate. 

Educați și formați 
la maturitate

„În spatele acestui proces au 
fost trei ani de formare şi deprin-
dere. Memoria ei nu era dezvolta-
tă. În primii ani alături de ea a fost 
un angajat al asociaţiei, care i-a 
oferit suport la angajare”, explică 
Ala Ianenco.

În prezent, la asociaţie fieca-
re specialist în angajare are în 
subordine şapte tineri. Aceştia 
ghidează, monitorizeză la lucru 
şi acasă beneficiarii programu-
lui, ne-a spus Ianenco. Potrivit ei, 
aceşti tineri se duc deja în ospeţie 
unul la altul, comunică.

Un alt beneficiar este Constan-
tin (24 de ani). 

„În clasa a II-a, învăţătoarea 
i-ar fi spus mamei băiatului că 
acesta nu poate învăţa alături de 
ceilalţi copii şi a fost direcţionat 
la o şcoală specială, la Străşeni. 

„95% din părinți erau sceptici şi nu credeau că viața copiilor lor maturi, cu dizabilități, poate fi alta”

Acolo, din spusele mamei, a pier-
dut şi puţinele abilităţi pe care le 
deprinsese în cl. I. El n-a învăţat 
nimic până la încheierea gimna-
ziului”, mărturiseşte Ianenco.

Constantin azi ştie a număra, 
cunoaşte cifrele. Este angajat la 
un magazin alimentar la Criuleni. 
Aranjează marfa pe rafturi. Mama 
acestuia l-a ajutat pe Constantin 
să deprindă munca.

Mariana (38 de ani) vine din-
tr-o familie numeroasă. Are retard 
mintal. 

„Pe Mariana am învăţat-o să se 
orienteze în Criuleni. Locuieşte 
în raion. Am exersat tot timpul 
cu ea. Ea este angajată oficial la 
ÎM „Comun servicii” din Criuleni. 
Din cauza gradului de dizabilita-
te, lucrează şase ore pe zi. Are un 

salariu minim pe economie.
La aceeaşi întreprindere lu-

crează Macarie şi Mihai, cu ace-
eaşi dizabilitate, ne-a spus Vic-
toria Secu.

De la ea aflăm că, până a fi an-
gajaţi ei, la întreprindere lucrau 
persoane care aveau patima alcoo-
lului. Acum aceştia au o atitudine 
serioasă şi conştiincioasă faţă de 
lucrul pe care-l fac, susţin şefii 
întreprinderii.

Conform legislaţiei, din salariul 
persoanelor angajate cu dizabili-
tăţi nu se reţin taxele de asigurare 
socială şi medicală. Se achită doar 
impozitul pe venit în cazul când 
salariul este mai mare decât cel 
mediu pe ţară.

Oamenii (in)vizibili

Am mers la întreprindere şi 
i-am întâlnit la o platformă pentru 
depozitarea deşeurilor pe cei trei 
tineri angajaţi – Mariana, Macarie 

şi Mihai. Ascultau muzică popu-
lară pe care o emitea telefonul 
lui Macarie şi strângeau, sortau 
deşeurile din jurul platformei. Le 
dau bineţe şi mă prezint. Pornesc 
o discuţie cu ei. Mariana vorbeşte 
prima. Îmi spune că lucrează de la 
ora 8.00 până la ora 14.00 alături 
de colegii săi, Macarie şi Mihai.

Mariana nu ţine minte ce sala-
riu are. Vorbeşte frumos. Mama 
o ajută şi o sprijină în toate. Ea 
primeşte şi pensia de invaliditate 
de la stat de doar 335 de lei.

Mărturiseşte că la lucru are şi o 
pauză, când împreună cu Macarie 
şi Mihai beau un ceai cu dulciuri.

Macarie (35 de ani) e din Oniţ-
cani, Criuleni. Fericit, îmi zice că 
din salariu şi-a cumpărat telefon şi 
magnetofon. El are un salariu de 

2045 de lei lunar şi pensia de 335 de 
lei, pentru gradul II de invaliditate. 

Mihai aude mai greu, de ace-
ea ridic vocea când vorbesc cu el. 
Lucrează din octombrie 2020. Are 
o pensie de invaliditate de 789 de 
lei şi salariul.

„Eleonora (24 de ani) este 
mândria noastră”

Ea n-a învăţat la şcoală. A avut 
instruire la domiciliu. Tânăra este 
în scaun cu rotile din fragedă co-
pilărie. Potrivit reprezentantelor 
asociaţiei, treapta gimnazială a 
frecventat-o puţin din cauza unor 
probleme din familie, deşi are ca-
pacităţi intelectuale depline. 

„Cu ajutorul programului a 
fost înscrisă la şcoala profesio-
nală din Criuleni, la atelierul de 
croitorie. I-am cumpărat o maşină 
de cusut şi ea a învăţat a coase. Pe 
lângă asta a învăţat şi broderia. 
Deja al doilea an, Eleonora este 

angajată la Gimnaziul din Izbiş-
te. Tânăra este conducător la un 
cerc extraşcolar „Mâini dibace”, 
care se desfăşoară de două ori pe 
săptămână. Are un salariu. Învaţă 
copiii a coase, a croşeta, a broda, 
a modela”, ne-a spus emoţionată 
Svetlana Cernov, comunicatoarea 
asociaţiei. Potrivit ei, Eleonora 
vrea să facă studii pedagogice. 
Cu ea s-a lucrat timp de zece ani.

Soarta unui om 

Prin intermediul unui profesor, 
angajaţii asociaţiei au aflat despre 
un tânăr în scaun cu rotile din 
cauza unei intervenţii chirurgi-
cale complicate. Acesta era într-o 
depresie profundă. Angajaţii cen-
trului au lucrat mult cu el pentru 

a-l convinge să colaboreze. Acesta 
a absolvit colegiul de transport 
auto. Prin intermediul unui grant 
a fost cumpărată o maşină de cu-
sut adaptată. În prezent, coase 
huse de maşini, pentru saloane 
auto. E bucuros că-şi poate asi-
gura existenţa şi are o ocupaţie. 
Educă singur un copil.

Reprezentantele programului 
susţin că în spatele acestei reuşite 
au fost şi sunt multe piedici: nu sunt 
programe adaptate pentru această 
vârstă de a face studii pentru o me-
serie, felul preconceput în care sunt 
percepuţi, evaluaţi aceşti oameni ca 
persoane de categoria a doua de că-
tre angajaţii Biroului de Ocupare a 
Forţei de Muncă Criuleni. Deseori, 
şi în familie aceştia sunt segregaţi. 
Fac doar ceea ce li se spune, nu sunt 
ascultaţi, nu sunt întrebaţi ce gân-
desc sau dacă au o opinie.

AO „Femeia şi Copilul, Pro-
tecţie şi Sprijin” (FCPS) a fost 
fondată în martie 2000.

Victoria POPA

Mariana, Macarie și Mihai, angajați ai ÎM „Comun servicii” din Criuleni

„Of, unde

se duce? Cineva 
îşi va bate joc de 
el!”, erau vorbele 
părinţilor, ne-a 

spus Ianenco. N-a 
fost uşor. 
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„Mă simt mai liber pe bicicletă”

A început să practice ciclismul acum patru 
ani. Pe atunci locuia într-o suburbie a 
capitalei. Dacă se reținea până târziu în 
oraș, nu avea transport cu care ar fi putut 

ajunge acasă, în afară de taxi, care este destul de 
costisitor. Alegerea bicicletei a fost o alternativă 
bună, care a exclus dependența de transportul 
public, dar și l-a făcut să se simtă mai liber. De 
atunci a participat la diverse competiții sportive 
atât în calitate de biciclist, cât și de alergător. Din 
2016 până acum, a parcurs peste 30 de mii de 
kilometri prin republică și peste hotare. 

P R I V I R E A

Sergiu BEJENARI

Este vorba de locotenent-colo-
nelul Armatei Naţionale a Republi-
cii Moldova, Alexandr Railean, cu 
care am discutat despre provocările 
de a fi ciclist pe drumurile noastre, 
am punctat care sunt avantajele şi 
dezavantajele utilizării bicicletei 
în calitate de transport alternativ 
prin oraş şi despre obstacolele la 
care să te aştepţi dacă vrei să urci 
pe două roţi.

 Plictisit de rutina urbană, tâ-
nărul locotenent-colonel a pedalat 
prin toată R. Moldova în lung şi în 
lat, iar în 2019 i-a dedicat un tur 
cu bicicleta Domnitorului Ștefan 
cel Mare şi Sfânt. „Această a fost 
prima mea expediţie, nu eram 
încă suficient de pregătit. Mân-
cam prin localuri şi dormeam în 
cort pe la o margine de localitate. 
Am planificat aventura timp de 
cinci luni. Scopul era de a merge 
prin fiecare oraş din fiecare centru 
raional, nu contează că era mare, 
mic, sărac sau bogat. Călătoria a 
fost finalizată pe 2 iulie, ziua când 
se împlineau 515 ani de la trece-
rea în eternitate a Domnitorului. 
Am făcut câte o poză la bustul sau 
monumentul lui Ștefan cel Mare 
din oraşul în care ajungeam, în 
funcţie dacă era acolo”, povesteşte 
Alexandr. După ce a cutreierat 
R. Moldova, a călătorit până la 
Suceava şi la Iaşi în România, şi 
până la Lvov în Ucraina.

 În perioada pandemiei, când 
cantinele sociale au fost închise 
din cauza stării de urgenţă în 
sănătatea publică, a făcut volun-
tariat livrând prânzuri calde cu 
bicicleta pentru persoanele ne-
voiaşe din mun. Chişinău.

 Mersul pe bicicletă, conform 
OMS, la fel ca şi mersul pe jos, este 
o practică importantă pentru toni-
ficarea organismului şi ţinerea la 
distanţă a bolilor cardiovasculare. 
Pe timp de carantină a devenit cea 
mai sigură şi mai solicitată unitate 
de transport din toată lumea. În 
comparaţie cu Olanda, renumi-
tă prin numărul impresionant 
de biciclişti, R. Moldova este cu 

Locotenent-colonelul Alexandr Railean circulă de patru ani cu bicicleta şi recomandă şi altora 
acest mijloc uşor şi elegant de transport

Poză din arhiva lui Alexandr Railean, locotenent-colonel 
în Armata Națională a Republicii Moldova

tea deplasării pe bicicletă prin 
oraş, mun. Chişinău nu este de-
loc adaptat pentru securitatea 
celor care aleg acest transport 
alternativ. „Personal, circul pe 
drumul public care ştim cu toţii în 
ce stare este. Dacă urci pe trotuar, 
acesta la fel nu este potrivit, pen-
tru că există în cale stâlpi, copaci, 
pietoni, iar la fiecare intersecţie 
sunt borduri înalte, pe care eşti 
nevoit să le sari. Multe trotuare 
de la noi, „în mod tradiţional”, 
sunt săpate pentru reparaţia ţe-
vilor de canalizare şi nu sunt apoi 
acoperite.”

 Toate aceste provocări sunt 
în strânsă legătură cu felul de 
comportament pe care îl are bi-
ciclistul în trafic. Este important 
să ţinem cont de regulile circu-
laţiei rutiere. „La culoarea roşie 
a semaforului să ne oprim, in-
diferent dacă vine sau nu vine 
transport. Observ de multe ori 
cum bicicliştii ignoră semaforul 
şi indicatoarele rutiere sau nu 
au instalată lumina pe timp de 
noapte, motive din care se produc 
accidente.”

 Nu în ultimul rând dotarea 
bicicletei cu accesoriile de bază, 
cum ar fi: vesta sau banda reflec-
torizantă, lumini din faţă şi din 
spate. Echipamentul personal de 
protecţie: cască şi mănuşi. Aces-
tea sunt obligatorii în arsenalul 
biciclistului.

 „Să fiţi pregătiţi că nu toţi 
şoferii respectă bicicliştii, mai 
ales la intersecţii şi la semafoare. 
În plus, în unele cazuri şoferii 
pot să vă răspundă vulgar îna-
poi. Important e să vă păstraţi 
calmul şi să fiţi atenţi la trafic”, 
recomandă Alexandr Railean, 
locotenent-colonel în Armata 
Naţională a Republicii Moldova. 

 Unul din cele mai importante 
argumente în favoarea folosirii bi-
cicletei este sănătatea. „Dacă, de 
exemplu, nu practici alt sport şi 
doar te deplasezi cu bicicleta până 
la serviciu şi înapoi, faci deja o oa-
recare mişcare. Aşa cum se spune 
că pentru o inimă sănătoasă este 
nevoie de mişcare cel puţin jumă-
tate de oră pe zi, acelaşi lucru poate 
fi realizat prin mersul pe bicicletă.”

Pe de altă parte, pedalând prin 

oraş, respiri gaze de eşapament 
eliminate de automobile, mai ales 
de cele vechi. Dependenţa de con-
diţiile meteo la fel poate fi conside-
rată un dezavantaj, ploaia, vântul, 
arşiţa, antiderapantul sau glodul 
pot da bătăi de cap bicicliştilor.

Provocări și riscuri
 
Dacă e să ne referim la in-

frastructură şi la comodita-

mulţi ani în urmă atât din punct 
de vedere al infrastructurii, cât 
şi al culturii circulaţiei rutiere.

 În Chişinău, municipiu care 
serveşte de obicei drept exemplu 
pentru celelalte oraşe, abia în 
anul 2020 a fost vopsit circa un 
kilometru de bandă galbenă pe 
str. Puşkin, destinată transpor-
tului public şi bicicletelor, iar 
în bugetul pentru anul 2021 nu 
au fost alocate resurse cu sco-
pul de a dezvolta transportul 
alternativ.

 
Avantajele și dezavantajele 
de a folosi bicicleta 
ca mijloc de transport 
în oraș

 
Deşi oferă o libertate de depla-

sare, înainte de a vă hotărî să urcaţi 
pe bicicletă trebuie să cunoaşteţi 
câteva detalii importante pentru 
a înţelege dacă vi se potriveşte. 
Luând în considerare cât de aglo-
merat e Chişinăul cu automobile, 
pe bicicletă îţi ia mai puţin timp 
pentru deplasarea din punctul A în 
punctul B. „În orele de vârf circul 
cu bicicleta mult mai repede decât 
cu transportul public sau cel per-
sonal”, explică Alexandr.
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„«Cum să rușinezi moartea» 
e o carte autobiografică”

– Spune-mi te rog, dragă 
Maria Mocanu, care a fost 
marele tău vis din copilă-
rie – să cânți, să scrii, să 
țeși covoare, să conduci 
oameni, să fii celebră?
Copilă fiind, ascultam tea-

tru la microfon şi întotdeauna, 
în drum spre buneii mei, sau 
când eram singură, vorbeam, 
improvizam pe mai multe voci, 
o făceam pe actriţa. Am şi jucat 
teatru la şcoală, în nişte piese 
de Vasile Alecsandri, şi am ju-
cat-o pe Cătălina în „Luceafărul” 
de Mihai Eminescu. Apoi, prin 
clasa a 7-8-a, voiam foarte tare 
să devin pictoriţă, eram foarte 
pasionată de desen, frecventam 
şi un cerc de arte plastice, dar 
până când am văzut într-o zi, la 
Palatul Culturii, un pictor care 
stătea pe jos, murdar de vopsele 
şi scria nişte lozinci. De cântat, 
am cântat de când mă ţin min-
te. Când nu era nimeni acasă, 
închideam uşile şi cântam în 
tindă, unde era un sunet foarte 
frumos. Dar nici în visele mele 
cele mai îndrăzneţe din copilărie 
nu m-am văzut cântăreaţă.

– Te-ai născut într-o fa-
milie numeroasă? Unde 
au lucrat părinții tăi, ce 
meserii aveau?
Părinţii mei au fost oameni 

simpli, ţărani, mama Dona a 
lucrat la grădină, tata a fost 
tractorist. Dar au fost de o rară 
inteligenţă nativă şi foarte mu-
zicali. Tata cânta la mai multe 
instrumente muzicale, iar mama 
a avut o voce de invidiat. Părinţii 
mei au ştiut să reziste tuturor 
greutăţilor, tuturor încercărilor 
vieţii şi să-şi crească cu grijă cei 
cinci copii ai lor, să păstreze sim-
ţul umorului, energia creativă 
şi să cânte. 

– Te-ai scăldat și în Prut, 
și în Dunăre? Ce locuri 
frumoase din Giurgiulești 
porți cu tine în suflet?
Uite că nu m-am scăldat nici 

în Prut, nici în Dunăre, pentru 
că erau închise, se aflau dincolo 

de graniţă. Când eram mică, mă 
scăldam uneori în lacul numit 
Mândreşti. Port cu mine în su-
flet Lunca Prutului cu sălciile ei 
plângătoare, păduricea din deal, 
Cetatea. Toate aceste locuri se 
regăsesc şi în cartea mea cu po-
eme din lunca Prutului.

– Felicitări pentru noua 
ta carte, „Cum să rușinezi 
moartea. Poeme din lun-
ca Prutului”, apărută în 
2020 la Editura Cartier 
(copertă după o pictură 
de Ecaterina Ajder). E o 
mare bucurie pentru pu-
blic această carte cu va-
loare literară, etnologică, 
istorică, sociologică, ling-
vistică. În ce perioadă ai 
scris-o? Ce te-a determi-
nat să-i dai anume forma 
aceasta?
„Cum să ruşinezi moartea” e 

o carte autobiografică. De câte 
ori reveneam acasă, de atâtea 
ori înregistram câte ceva la ca-
setofon, la început tot ce era 
legat de folclor, de etnografie, 
mai apoi şi poveştile captivante, 
uneori dramatice ale mamei din 
timpul războiului, foametei, din 
timpul colectivizării forţate, dar 
şi întâmplări nostime din viaţa 

oamenilor din sat, diferite obi-
ceiuri, ritualuri, credinţe.

– Cartea îi este dedicată 
mamei tale, Dona. Ea știa 
că faci poeme din poveș-
tile ei? Te-a încurajat? De 
când e la tine la Chișinău? 
Ce vârstă are?
Mai mult de jumătate din poe-

me au la bază rememorările ma-
mei Dona, care a avut o memorie 
fenomenală, minte limpede, ea 
povestea captivant, interesant şi 
colorat. Zic povestea, pentru că 
acuma e bolnavă. A avut câteva 
ictusuri cerebrale, are 90 de ani 
şi, de câţiva ani, e la mine, la 
Chişinău, pentru că are nevoie 
de ajutorul meu.

Dar nu numai povestirile ma-
mei au fost o sursă de inspiraţie 
pentru mine. Am făcut o intensă 
cercetare documentară, cartea 
include scrierile, observaţiile 
mele.

– Ai pus drept motto la 
carte un citat din Marin 
Sorescu care mărturi-
sea: „Am scris „Liliecii” 
pentru că nu voiam să se 
piardă două secole de sat 
românesc – tradiție, lim-
baj, mituri”. Cu-adevărat, 
satul Giurgiulești din se-
colul XX, pornind de la 
interbelic, apoi trecând 
prin război, foamete, co-
lectivizare, este prezent 
în cartea ta. Ți-ai atins 
scopul pe deplin?
Atunci când am descoperit 

cartea „La Lilieci” de Marin So-
rescu, am ştiut exact ce am de 
făcut şi în ce categorie scriptu-
rală să mă  încadrez, deşi până 
atunci nu mai citisem aşa ceva. 
Poemele din lunca Prutului nu 
înseamnă poeme în înţelesul cla-
sic al cuvântului, ci sunt nişte 
texte, nişte răsfrângeri ale unei 
lumi naturale. În carte e prezent 
universul de gândire, de sensibi-
litate, cu poezia vieţii de la ţară, 
cu umorul fin, cu dialoguri sa-
vuroase, cu replică, cu nerv. Nu 
m-am ghidat nici o secundă de 
textele lui Marin Sorescu, care 
după mine este genial. Eu am 
avut poveştile mele, poveştile 
mamei mele. Mama mi-a vor-
bit despre bunicile ei, născute 
în a doua jumătate a secolului 
19, mi-a vorbit despre părinţii 
ei născuţi la începutul secolului 
20, deci, este vorba de aproape 
două secole de sat basarabean.   

– Graiul din satul tău e 
păstrat în carte, limbajul 
e foarte viu, autentic, și-a 
păstrat bogăția de culori 
stilistice. Filologii, cu si-
guranță, vor citi cartea cu 
încântare.
Am ţinut neapărat să păstrez 

(parţial, fireşte) graiul local, care 
e deosebit de frumos. Cititorul va 

găsi în carte diferite regionalis-
me, arhaisme, turcisme, expre-
sii populare regionale, care sunt 
pline de culoare. De asemenea, 
am ţinut să păstrez  numele şi 
poreclele din satul meu.

– Mulți giurgiuleșteni ți-
au citit cartea? Ce-au zis? 
Și-au recunoscut rudele în 
personajele pe care le-ai 
conturat în carte?
Da. Îmi scrie tot mai multă 

lume pe Facebook că au citit 
cartea, că şi-au regăsit rudele, 
cunoscuţii. Am avut şi un caz mai 
neplăcut, cineva şi-a recunoscut 
ruda, care era necărturară, dar 
era deputat pe timpul regimului 
comunist, şi m-a ameninţat că 
mă vor da în judecată. Citisem 
undeva că după ce apăruse cartea 
„La Lilieci”, pe Marin Sorescu 
s-a supărat tot satul lui...

– Mama ta, Dona, a citit 
cartea? Crezi că ea și-a 
dobândit liniștea sufle-
tească?
Mamei i-am citit cartea, s-a 

bucurat foarte mult şi, în con-
cluzie, a zis: „Eu mă voi trece, 
da lumea care vine las-să ştie 
ce-a fost odinioară”.

– Te doare că și satul tău, 
și multe alte sate și orașe 
basarabene au cam rămas 
fără tineret? Cine dintre 
tineri va citi cartea? Fii-
cele tale au citit-o? Ele 
unde sunt?
Mă doare sufletul că pleacă 

masiv tineretul, mă doare că au 
plecat copiii mei, mi-i dor de ei, 
mi-i tare dor de nepoţei, dar mă 
mai liniştesc gândindu-mă că 
acolo le este bine, că sunt sta-
biliţi într-o ţară civilizată şi se-
curizată, într-o ţară râvnită de 
mulţi, care se numeşte Elveţia. 
Desigur că au citit cartea, s-au 
bucurat, m-au felicitat, au regă-
sit locuri, oameni, întâmplări din 
copilăria lor, din viaţa mamei 
Dona pe care fetele mele o iubesc 
foarte mult.

– Când se vor întoarce 
basarabenii acasă?
Mulţi dintre ei, cu părere de 

rău, nu se vor mai întoarce. Cei 
care chiar îşi doresc să revină o 
vor face atunci când aici va fi o 
stabilitate politică şi când lucru-
rile se vor aşeza, când locuitorii 
acestei ţări vor avea încredere în 
ziua de mâine şi vor fi asemeni 
personajelor din cartea mea – 
plini de vitalitate, optimism, 
forţă de expresie. Aşteptăm vre-
murile când şi aici valuta forte va 
fi munca, credinţa în Dumnezeu 
şi dragostea.

– Mulțumesc pentru in-
terviu și mult succes în 
continuare!

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Maria Mocanu, folcloristă, cercetător științific, 
interpretă de muzică folk, redactor radio și TV

Maria Mocanu, folcloristă, cercetător științific, interpretă de muzică folk, redactor radio și TV

Noua carte a Mariei Mocanu, „Cum să rușinezi moartea. Poeme din lunca Prutului” 
(copertă după o pictură de Ecaterina Ajder), Editura Cartier, 2020
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„Lăsaţi-ne să lucrăm!”

Teatrele s-au redeschis din 
nou pentru public din 11 ianua-
rie, după mai multe solicitări ale 
actorilor care au rugat Comisia 
naţională extraordinară de sănă-
tate publică să ridice restricţiile 
pentru a-şi putea relua munca. 
Directorii instituţiilor teatrale şi 
de concert au aşteptat decizia Co-
misiei, dar nu s-au bucurat toţi, 
deoarece în Hotărâre scrie că „este 
interzisă desfăşurarea activităţi-
lor, cu prezenţa spectatorilor, în 
incinta cinematografelor, sălilor 
de concerte şi caselor de cultură”. 
Hotărârea Comisiei se referă şi 
la Sala cu Orgă şi la Filarmonica 
Naţională „Serghei Lunchevici”, 
care sunt, de fapt, săli de concerte.

Care-i logica hotărârii?

Directorul artistic al Filarmoni-
cii, Mihail Agafiţa, spune că „logi-
ca autorităţilor denotă că oamenii 
care stau în comisii n-au habar 
ce înseamnă Filarmonică. Dacă 
hotărăşti soarta cuiva, trebuie să 
fii în temă, să cunoşti anumite lu-
cruri. Dacă nu le cunoşti, trebuie 
să te informezi. Eu cred că a fost o 
eroare, pentru că nu înţeleg cum 
Teatrul de Operă şi Balet, care 
are orchestră simfonică, are voie 
să activeze, iar noi n-avem voie 
să activăm. Noi într-un concert 
suntem implicaţi doar cu orches-
tra simfonică, iar ei au orchestră 
simfonică, plus solişti, balet etc. 
Ei nu-s contagioşi?! Care-i logi-
ca? Mai ales că noi pe scenă avem 
posibilitatea să stăm la o anumită 
distanţă unii de alţii, dar orchestra 
lor n-are aşa posibilităţi. Ei nu-s 
contagioşi, dar noi suntem?”, se 
întreabă dirijorul.

Totodată, Mihail Agafiţa men-
ţionează că muzicienii au supra-
vieţuit în această perioadă deoa-
rece au primit 80% din salariu. 
„Salariul nostru nu ne permite să 
trăim. Nu avem mii de euro. În R. 
Moldova preţurile nu-s mai joase 
decât în Europa. Avem nevoie de 
evenimente private. O ducem de 
la o pâine la altă pâine”, explică 
Agafiţa.

În aceeaşi situaţie s-au pomenit 
şi muzicienii de la Sala cu Orgă. 

Larisa Zubcu, şefa Sălii cu Orgă, 
îşi aminteşte că în octombrie au 
avut permisiunea de a prezenta 
concerte cu public, respectând 
toate cerinţele Comisiei. „După 
20 noiembrie iarăşi am fost re-
stricţionaţi să activăm cu public, 
iar acum am fost şocaţi de decizie. 
Noi avem sintagma instituţii tea-
tral-concertistice. Credeţi-mă, nu 
este nicio diferenţă între teatru 
şi sala de concert. Nu mă refer 
la repertoriu şi genul de artă. Ar 
fi fost o eroare de redactare, dar 
aşteptăm decizia oficială”, preci-
zează Larisa Zubcu. 

„Am pierdut în anul 2020 apro-
ximativ 700.000 de lei. Nu ne pro-
punem să-i recuperăm pentru că 
trenul a plecat. Sperăm să acti-
văm în continuare cu public şi să 
câştigăm banii ăştia din vânzarea 
biletelor şi chiria sălii. Deşi doar 
50% din capacitatea sălii e folo-
sită”, spune Zubcu. Preţul unui 
bilet la un concert de la Sala cu 
Orgă a rămas acelaşi, adică de la 
60 de lei (pentru studenţi) şi până 
la 200 de lei. 

Bani nu-s, căldură nu-i

În izolare, actorii au avut o sin-
gură bucurie: Repetiţia pieselor 
de teatru. De la Vitalia Grigoriu, 
director la Teatrul Republican 
„Luceafărul”, aflăm că actorii şi-
au primit salariile deoarece banii 
vin din bugetul de stat, dar au lip-
sit adaosurile la leafă, care sunt 
adăugate din vânzarea biletelor 
la spectacolele de teatru. 

Tot din veniturile proprii, Tea-
trul Republican îşi achită energia 
termică. „Acum nu ne putem per-
mite pentru că n-am activat. Luna 
decembrie a fost dintotdeauna cu 
venituri mai mari în comparaţie 
cu celelalte luni pentru că se jucau 
spectacole pentru copii. Era bra-
dul în hol. Și acopeream cheltuie-
lile pentru energia termică şi alte 
servicii comunale, chiar şi pentru 
proiectele noi. Nu ştiu ce vom face 
acum. Am economisit. N-am co-
nectat căldura pentru luna noiem-
brie. În decembrie am conectat-o 
când era temperatura mai joasă. 
O să facem un demers ca să ne 
reeşaloneze plăţile până în vară”, 
a declarat Vitalia Grigoriu. 

100 de ani de creație

Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu” împlineşte la toamnă 100 
de ani de la fondare. Era preco-
nizat un plan de reconstrucţie a 
edificiului, dar nu sunt bani pen-
tru a restaura clădirea, aflăm de 
la directorul instituţiei, Petru 

Afectate puternic de pandemia de 
coronavirus, care i-a lăsat fără surse 
de venit deoarece le-au fost interzise 
spectacolele cu public, instituțiile teatral-

concertistice au ajuns în imposibilitatea de a-și 
plăti facturile pentru energia termică. Sala cu 
Orgă a pierdut 700.000 de lei, Teatrul Republican 
„Luceafărul” n-are bani pentru plata utilităților, 
iar Teatrul Național „Mihai Eminescu” nu-și poate 
restaura edificiul.

De ce nu se deschid toate instituțiile de cultură pentru spectatori?

Natalia MUNTEANU

Hadârcă. „Au fost resimţite foar-
te dureros restricţiile, dar ce să 
facem, ne conformăm. Suntem 
conştienţi că toţi trecem printr-o 
criză. Dar am reluat activitatea şi 
le sunt recunoscător spectatorilor 
care cumpăraseră bilete în luna 
martie 2020 şi nu au cerut să-şi 
recupereze banii”, spune Hadârcă.

În R. Moldova un actor primeş-
te un salariu de trei-patru mii de 
lei pe lună. „E bătaie de joc, în 
comparaţie cu salariul actorilor 
din România, care se ridică până 
la două mii de euro. Diferenţă ca 
de la cer la pământ”, consideră 
Petru Hadârcă. 

Am vorbit şi cu actorii de teatru 
să aflăm cum se descurcă. Acto-
rul Andrei Sochircă şi-a prezentat 
mono-spectacolul „Visul unui om 
ridicol”, după o nuvelă de Dosto-
ievski, doar în faţa colegilor săi de 
la Teatrul „Eugene Ionesco”. La 

această lucrare a muncit în izolare. 
„În perioada de pauză am studiat o 
nuvelă a lui Dostoievski. Feciorul 
meu a făcut coloana sonoră. L-am 
prezentat în faţa trupei de actori. 
Să nu pierd timpul. Să folosesc 
util această izolare în pandemie”, 
argumentează Sochircă.

Actorul Andrei Sochircă afirmă 
că a primit 70% din salariul de 
bază, fără adaosuri din comer-
cializarea biletelor. „Dacă nu s-a 
jucat nimic e clar că nu puteam 
beneficia de acel adaos la salariu. 
Rezistăm aşa... cu ceea ce ni se 
oferă”, spune actorul. 

Sunt şi actori care s-au descur-
cat mai bine din punct de vedere 
financiar. Actriţa Ana Tkacenko 
s-a implicat, paralel cu activitatea 
la Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu”, într-un proiect TV, iar 
asta a ajutat-o să treacă mai uşor 
peste criză. „M-a afectat spiritual 

şi profesional pentru că, dacă nu 
exersezi zilnic, ne-exerciţiul îşi 
face loc în tine, şi-n forma ta fizică 
şi-n cea spirituală. Ai nevoie de 
timp ca să-ţi revii. Dar sunt alţi 
actori care, din păcate, au sufe-
rit financiar”, mărturiseşte Ana 
Tkacenko. 

„Misterul” hotărârii

În căutarea unui răspuns la 
întrebarea de ce sălile de concert 
n-au voie să organizeze spectacole 
cu public, am discutat cu Boris Gâl-
că, membru al Comisiei extraor-
dinare în sănătate publică a mun. 
Chişinău. „În teatre este o activita-
te academică, mai liniştită, acolo 
sunt foarte clar stabilite distanţele 
între scaune, lumea stă cu mască, 
nu dansează, nu cântă. În sălile de 
concert, însăşi muzica impune ve-
selie, aplauze, ridicarea în picioare, 
posibil şi dansuri. Este mai greu de 
controlat situaţia epidemiologică 
la un concert decât la un spectacol 
de teatru”, explică Gâlcă.

La rândul său, şeful Secţiei su-
praveghere epidemiologică din 
cadrul ANSP, Ștefan Gheorghiţă, 
a declarat că în ultima perioadă se 
atestă o evoluţie a formelor grave 
de Covid-19, care s-au mărit de 
la 8% la 12,7%, iar formele medii 
au crescut de la 12% la 17,2%. În 
ultimele săptămâni, avem o di-
minuare neesenţială a cazurilor 
noi de infecţie: în perioada 4-7 
ianuarie, au fost 3.518 cazuri, iar 
între 11-17 ianuarie – 3.463.

„Situaţia aceasta nu permite să 
deschidem tot ce se doreşte în R. 
Moldova. Stimaţi reprezentanţi ai 
sălilor de concert, stimaţi artişti, 
uitaţi-vă ce se face în ţara asta! 
Avem o rată înaltă de îmbolnăvire 
în rândul lucrătorilor medicali. E 
o presiune extraordinară asupra 
sistemului medical”, a declarat 
Ștefan Gheorghiţă. Epidemiologul 
a spus că 2.233 de persoane sunt 
spitalizate, iar 233 dintre acestea 
sunt în stare extrem de gravă. Alţi 
19.779 de cetăţeni sunt sub su-
praveghere medicală. Potrivit lui, 
un nou val de infectări s-ar putea 
declanşa în R. Moldova după pe-
rioada sărbătorilor. 

Dirijorul Mihail Agafița pe fosta scenă a Filarmonicii. Foto: Serghei Bucico
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F I L E  D E  I S T O R I E

Istoria fără falsuri și 
legende kominterniste
Despre noul volum al lui Alexandru Moraru, editor de documente, „Adevărul despre Odesa sub 
români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”

Alexandru Moraru, istoric-ar-
hivist şi publicist din Chişinău 
(azi Republica Moldova), este 
editorul, autorul şi coautorul mai 
multor volume de carte istorică, 
culegeri de documente de arhi-
vă etc. Două din cărţile domniei 
sale – „Mareşalul Ion Antonescu 
şi Basarabia 1941-1944. Culegere 
de documente” (în colaborare) 
şi „Basarabia antisovietică” – au 
apărut de sub tipar în anii 2008-
2009, în cadrul colecţiei „Români 
în istoria universală” (vol. 128 şi 
145), la Casa Editorială „Demiurg” 
din Iaşi, cărţile fiind prefaţate de 
marele istoric şi om politic Ghe-
orghe Buzatu. 

Anterior, profesorul Alexandru 
Moraru a valorificat numeroase 
documente româneşti de maximă 
însemnătate, depistate în Arhivele 
din Chişinău, dintre care unele 
au reţinut atenţia lui Paul Goma 
pentru magistralu-i eseu „Săp-
tămâna Roşie (28 iunie – 3 iulie 
1940) sau Basarabia şi evreii” (cea 
mai recentă ediţie a 7-a, Bacău, 
Editura Vicovia, 2010, 543 pag.). 

De asemenea, Alexandru Mo-
raru a publicat la Iaşi volumul 
„Basarabia antisovietică. Do-
cumente privind rezistenţa na-
ţională. Blestemul deportărilor 
şi al „justiţiei” staliniste” (Casa 
Editorială Demiurg 2009) pentru 
ca, în 2010, să ne ofere surpriza 
unei masive, excelente şi actuale 
culegeri în mai multe tomuri – 
„Victimele terorii comuniste în 
Basarabia. Rezistenţă ocupanţilor. 
Arestaţi, Torturaţi, Întemniţaţi, 
Ucişi. Documente secrete sovie-

tice, 1944-1954”, volumul I, Chi-
şinău, Editura Iulian, 2010, 393 
pagini + anexe.

Majoritatea cărţilor scrise şi 
editate de Al. Moraru au fost 
menţionate cu premii şi diplome 
de excelenţă în cadrul Salonului 
Internaţional de Carte de la Chi-
şinău şi al Festivalului Naţional al 
Cărţii şi Lecturii. Două din aceste 
volume: „Basarabia: scrisori că-
tre Mareşal” (2014) şi „Basarabia 
Mareşalului Antonescu” (2015) au 
intrat în lista celor 10 cărţi, cele 
mai citite cărţi din anii respectivi, 
prima s-a plasat pe locul 8, iar a 
doua pe locul 4 din zece.

Este cazul să menţionăm că 
volumele editorului „Garda de 
Fier în Basarabia. Documente” 
(în colaborare cu enciclopedistul 
şi publicistul Benedict Ciubotaru, 
2011) şi „În labirintul documen-
telor secrete” (2017) au fost înalt 
apreciate de specialişti în materie 
şi de publicul larg. Acelaşi lucru se 
poate spune şi despre culegerea de 
documente de arhivă „Victimele 
ocupanţilor sovietici şi călăii lor” 
(2018).

În anul 2016, Alexandru Mo-
raru a organizat la Biblioteca 
Centrală „B.P. Hasdeu” din Chi-
şinău prima conferinţă ştiinţifică 
din istoria spaţiului românesc cu 
genericul „Mareşalul Antonescu 
în istorie şi istoriografie”, tot 
atunci domnia sa a adunat toate 
comunicările de la conferinţa re-
spectivă şi a publicat „Materialele 
Conferinţei ştiinţifice „Mareşalul 
Antonescu în istorie şi istoriogra-
fie” (2016).

Istoricul și editorul Alexandru Moraru a 
publicat recent volumul „Adevărul despre 
Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, 
documente și materiale)”. Această culegere 

de materiale și documente de arhivă are drept 
scop să demonstreze adevărul istoric despre 
perioada în care municipiul Odesa s-a aflat sub 
administrație românească. Vă propunem spicuiri 
din prefața la acest volum (Alexandru Moraru, 
„Adevărul despre Odesa sub români”, Editura 
„Tipocart Print”, Chișinău, 2020, 308 pag.) 
semnată de Anatol Petrencu, dr. hab. profesor 
universitar.

Astăzi, istoricul şi editorul 
Alexandru Moraru vine în faţa 
cititorului pasionat de istoria na-
ţională adevărată cu un subiect 
împânzit de fals şi minciună co-
munistă. Titlul acestui nou volum 
este „Adevărul despre Odesa sub 
români (mărturii ale localnicilor, 
documente şi materiale)”. Aceas-
tă culegere de materiale şi docu-
mente de arhivă are drept scop să 
demonstreze adevărul istoric des-
pre perioada în care municipiul 
Odesa s-a aflat sub administraţie 
românească. 

În respectivul volum au fost 
incluse mărturii ale localnicilor 
din această perioadă (în limba 
originalului şi cu traducere în 
română); câteva documente 
de arhivă depistate în Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova; 
copia original al brevetului de 
conferire a titlului de Doctor 
Honoris Cauza al Universităţii 
din Odesa, doctorului în ştiin-
ţe juridice Gheorghe Alexianu. 
Autorul a considerat binevenită 
şi introducerea în acest volum a 
publicaţiei Primăriei Municipiului 
Odessa „În slujba Țării (al doilea 
an de gospodărie românească la 
Odessa (16 octombrie 1942-16 oc-

tombrie 1943), apărută în oraş în 
1943. În această publicaţie, cu lux 
de amănunte, se demonstrează 
succesele, dar şi problemele dez-
voltării economice şi social-cultu-
rale ale administraţiei româneşti 
la Odesa.

Fiind întrebat care sunt accen-
tele pe care le pune prin publica-
rea acestor documente şi materia-
le de arhivă, profesorul Alexandru 
Moraru a răspuns:

Materialele şi documentele de 
arhivă incluse în prezentul volum 
confirmă faptul că URSS şi respec-
tiv puterii sovietice nu i-a păsat 
de populaţia ţării sau, mai bine 
spus, de oameni niciodată sau, 
cel puţin, în perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial;

Între guvernul nazist al lui Hi-
tler şi cel socialist al lui Stalin nu 
a existat nicio diferenţă, ambele 
având tendinţe imperialiste de 
reîmpărţire a lumii prin anexa 
secretă a Pactului Molotov-Rib-
bentrop din august 1939; războ-
iul sovieto-finlandez din acelaşi 
an, anexarea de către sovietici a 
Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Ba-
sarabiei, nordului Bucovinei ş.a.;

În majoritatea cazurilor 
populaţia oraşului Odesa s-a do-
vedit a fi mai flexibilă decât în alte 
oraşe; încă până a intra în oraş 
armata română, mulţi locuitori ai 
oraşului au opus rezistenţă şi pie-
dici autorităţilor militare sovietice 
în distrugerea uzinelor, fabricilor, 
centralelor electrice, apeductului 
orăşenesc, depozitelor alimentare 
şi industriale;

Deşi sovieticii, atunci când au 
părăsit oraşul Odesa, au distrus 
tot ce poate fi de folos, fără să se 
gândească la locuitori, care ră-
mân în pragul iernii fără căldu-
ră, curent electric, apă potabilă, 
alimente, transport (până şi toţi 

caii oraşului, care erau folosiţi la 
transport au fost împuşcaţi de so-
vietici), administraţia româneas-
că, în termen record, a reanimat 
oraşul;

Autorităţile române au resta-
bilit şi deschis bisericile ortodo-
xe, închise şi pângărite de cei cu 
secera şi ciocanul în frunte, fapt 
pentru care cetăţenii urbei au 
rămas extrem de recunoscători;

Tuturor cetăţenilor din Odesa, 
care au putut confirma prin do-
cumente că o avere sau un imobil 
le-a aparţinut până la sovietici, 
această proprietate privată le-a 
fost returnată de către adminis-
traţia românească;

Toţi locuitorii care au primit 
funcţii sau un serviciu de la admi-
nistraţia românească erau numiţi 
de către sovietici, la revenirea lor, 
„colaboraţionişti” sau „spioni fas-
cişti”, dar este evident că nu putea 
tot oraşul Odesa să fie locuit numai 
de colaboraţionişti şi spioni.

La revenirea trupelor sovietice 
în oraş, şi-au început activitatea 
detaşamente ale poliţiei secrete 
sovietice subordonate NKVD-ului, 
care au înfăptuit arestări masive, 
lichidări fizice şi „dispariţii” ale 
locuitorilor Odesei. După aceste 
operaţii, populaţia oraşului s-a 
înjumătăţit, adică a rămas mai 
puţin de jumătate comparativ cu 
numărul populaţiei în perioada 
administraţiei româneşti.

Din cele enumerate mai sus, 
este evident că autorităţile române 
au lăsat o impresie bună în me-
moria localnicilor.

Pe bună dreptate, editorul con-
sideră că volumul va avea priză 
la specialişti şi la cititorii care au 
îndrăgit istoria adevărată, fără 
falsuri şi legende kominterniste.

Anatol PETRENCU, 
dr. hab. profesor universitar

Ucrainenii promit 
să aloce bani 
pentru construcţia 
unui pod peste 
Nistru

Ucraina se arată dispusă să finanţeze integral 
construcţia unui pod peste Nistru, în regiunea 
Iampol-Cosăuţi, care ar urma să devină parte 

a viitoarei autostrăzi Kiev-Chişinău. Anunţul a 
fost făcut de Igor Jovkva, adjunct al directoru-
lui biroului prezidenţial de la Kiev, transmite 
Interfax-Ukraina. Banii ar urma să fie alocaţi 
din bugetul de stat al Ucrainei. „De asemenea, 
Ucraina va finaliza construcţia porţiunii de drum 
de la Kiev până la acest pod. Acolo cea mai mare 
parte este deja construită, restaurată sau repa-
rată (...) De cealaltă parte, Moldova va finaliza 
construcţia porţiunii sale din această magistrală”, 
afirmă oficialul ucrainean.

V.V.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-şi pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

D E Z V Ă L U I R I

Despre palatul de 1 miliard 
de euro al lui Putin

Într-un videoclip de aproape 
două ore, care a acumulat deja 
peste 45 de milioane de vizualizări 
pe YouTube şi înregistrat înainte 
de întoarcerea în Rusia şi încarce-
rarea sa duminică, Alexei Navalnîi 
îl acuză pe preşedintele rus că ar fi 
adevăratul beneficiar al unei vaste 
proprietăţi şi al unui imens palat, 
cu patinoar de hochei şi cazino 
propriu, în apropiere de oraşul 
Ghelendjik, pe malul Mării Negre.

Fondul de luptă anticorupţie 
(FBK) al opozantului rus Aleksei 
Navalnîi a publicat marţi, la două 
zile după arestarea sa la reveni-
rea din Germania la Moscova, o 
anchetă care demonstrează – po-
triit FBK – corupţia lui Vladimir 
Putin şi a anturajului său pentru 
a-l înzestra pe preşedintele rus 
cu un „veritabil palat”, relatează 
AFP, potrivit Agerpres.

No fly zone

Situat la malul Mării Negre şi 
înconjurat de podgorii, ansamblul 
de 7.000 de hectare construit pen-
tru Putin conţine un patinoar de 
hochei camuflat sub o peluză (pre-
şedintele rus este un mare pasionat 
de hochei), un heliport, un cazino, 
sală de teatru, sală de sport, con-
form blogului lui Navalnîi.

Camerele imense sunt mobilate 
cu mobilier de lux, potrivit ima-
ginilor publicate de FBK. Numai 
dormitorul lui Putin ar avea 260 
de metri pătraţi, iar ca să ajungi 
la baie trebuie să treci printr-un 
alt living room.

Mai mult, spaţiul aerian de 
deasupra proprietăţii are statut 
de No fly zone – zonă aeriană 
interzisă.

Autorii investigaţiei afirmă 
că edificiul ar fi fost finanţat de 
apropiaţi ai preşedintelui rus, ca 
patronul Rosneft, Igor Secin, şi 
omul de afaceri Ghennadi Tim-
cenko.

„Este un stat în statul rus. Și 
în acest stat nu există decât un 
singur ţar inamovibil. Putin”, 
susţine Navalnîi, acuzându-l de 
asemenea pe preşedintele rus că 
este „obsedat de bogăţie şi lux”.

Peste 1 miliard de euro 

Potrivit opozantului Alexei 
Navalnîi, 100 de miliarde de 
ruble (1,12 miliarde de euro la 
cursul zilei) au fost cheltuite 
pentru a construi acest complex 
care în acte este proprietatea 
FSB (Serviciul Federal de Se-
curitate rus).

Purtătorul de cuvânt al Kremli-

Vladimir Putin deține un imens palat 
pe un domeniu de 7.000 de hectare 
la malul Mării Negre, dezvăluie 
principalul său opozant, Alexei 

Navalnîi. Valoarea proprietății depășește un 
miliard de euro și ar fi fost finanțată de marii 
oligarhi ruși, toți dependenți de Putin, se arată 
într-un amplu material publicat pe blogul lui 
Navalnîi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, 
Dmitri Peskov, a respins acuzațiile.

Dezvăluirile disidentului Alexei Navalnîi 

nului, Dmitri Peskov, a respins 
imediat aceste acuzaţii, afirmând 
pentru agenţia RIA Novosti că „nu 
este adevărat”, spunând în acelaşi 
timp că nu are încă detalii despre 
această anchetă.

Despre existenţa acestui pa-
lat şi despre presupusele sale 
legături cu Vladimir Putin s-a 
vorbit pentru prima oară în 
2010, când mai multe anchete 

jurnalistice au sugerat acţiuni 
frauduloase.

Navalnîi estimează totuşi că 
investigaţia sa stabileşte, cu fo-
tografii şi documente în sprijin 
(contracte, documente bancare, 
mărturii), amploarea deturnări-
lor.

Alexei Navalnîi, 44 de ani, a 
fost arestat duminică la punctul 
de control de pe un aeroport din 

Moscova, la întoarcerea sa după 
cinci luni de tratament şi conva-
lescenţă în Germania, unde a fost 
transportat în stare de comă după 
ce i se făcuse brusc rău în avionul 
care îl ducea de la Tomsk (Sibe-
ria) în capitala rusă, iar echipajul 
a efectuat o aterizare de urgenţă 
în alt oraş siberian, Omsk, unde 
i s-au acordat primele îngrijiri.

digi24.ro

Într-un 

videoclip de aproape 
două ore, care a 

acumulat deja peste 
45 de milioane de 

vizualizări pe YouTube 
şi înregistrat înainte 

de întoarcerea în 
Rusia şi încarcerarea 
sa duminică, Alexei 

Navalnîi îl acuză 
pe preşedintele rus 
că ar fi adevăratul 
beneficiar al unei 

vaste proprietăţi şi al 
unui imens palat, cu 
patinoar de hochei 

şi cazino propriu, în 
apropiere de oraşul 

Ghelendjik, pe malul 
Mării Negre.

Palatul de la Marea Neagră atribuit lui Vladimir Putin. Sursa foto: navalny.com

Sală de teatru în interiorul palatului. 
 Sursa foto: navalny.com Cazino în interiorul palatului. Sursa foto: navalny.com

Baia principală: Baia principală. Sursa foto: navalny.com
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S Ă N Ă T A T E

„Fără să susţinem că merele se 
detaşează de alte fructe din punct de 
vedere al beneficiilor, recomandăm 
merele tuturor pacienţilor din cli-
nica noastră, pentru că sunt fructe 
care cresc la noi şi le putem găsi de 
multe ori în sezon. Le putem procu-
ra şi din surse ecologice, iar, dacă 
avem noroc, le putem culege chiar 
noi din măr. Este un fruct în care 
întâlnim micronutrienţi precum vi-
tamina B2 – riboflavin, vitamina B6 
– piridoxina, vitamina C, vitamina 
K, potasiu, precum şi fibre. Nece-
sarul de fibre pentru un adult este 
de aproximativ 14 g pentru fiecare 
1000 kcal, 100 g de mar aducând 
4,37 g fibre”, spune medicul nutri-
ţionist Mihaela Posea pentru Ce se 
întâmplă, doctore?

Iată care sunt, în opinia 
medicului nutriționist, 
avantajele consumului 
de mere:

Reprezintă o gustare co-

modă, practică și cu puține 
calorii. Comparat cu câteva mig-
dale sau cu câteva grame de cio-
colată, mărul reprezintă o gustare 
săţioasă şi are un număr redus 
de calorii.

O cantitate bună de fibre. 
Cele 4 g de fibre aduse de un măr 
mic sunt benefice organismului, 
mai ales într-o dietă proteică, 
unde tendinţa este de a avea un 
tranzit intestinal mai lent (iar fi-
brele ajută la reglarea lui).

Sursă bună de B-uri pen-
tru dietele vegane. Pacienţii 
care aleg să slăbească urmând 
dietele vegetariene sau vegane 
au de multe ori deficite de B-uri 
în alimentaţie. Merele reprezintă 
o sursă de B2 şi B6, esenţiale în 
prevenirea dermatitei seborei-
ce, a inflamaţiilor de la nivelul 
pielii, esenţiale în metabolismul 
energetic şi modularea activităţii 
hormonilor steroizi.

Sursă de sănătate. Conţi-

Merele, benefice pentru cei 
care vor să scadă în greutate

Săpunurile, indiferent că vorbim de cele 
solide sau lichide, usucă foarte tare pielea. 
Bacteriile care sunt prezente la suprafaţa 
pielii se pot regăsi şi la nivelul săpunului.

Săpunul, fie că este solid sau lichid, tre-
buie să fie potrivit pentru tipul nostru de 
piele şi afecţiunile dermatologice de care 
suferim. Ba mai mult, trebuie să luăm în 
calcul şi reacţiile pielii la anumite substanţe 
chimice. Pielea sensibilă va avea întotdeau-
na nevoie de formule delicate, fără parfum 
şi parabeni, care pot cauza iritaţii.

Pielea grasă sau cu tendinţă de îngrăşare 
va reacţiona neplăcut la un săpun destinat 
îngrijirii pielii uscate şi invers. Numeroa-
se săpunuri, în special cele obişnuite, din 
comerţ, indiferent că vorbim de săpunuri 
solide sau lichide, usucă foarte tare pielea. 
De aceea, este necesar să ne asigurăm că 
nu conţin ingrediente agresive şi că sunt 
hidratante.

Săpun solid sau săpun lichid?

De-a lungul timpului au fost evocate 
ipoteze potrivit cărora este mai igienic şi 
mai sigur să folosim săpunul lichid, întru-
cât cel solid ar acumula bacterii. Această 
ipoteză a fost infirmată de multe studii, 
care au dovedit că potenţialii germeni de pe 
săpunul solid nu trec de bariera de protecţie 
a pielii. De cealaltă parte, au existat studii 
potrivit cărora recipientul de săpun lichid 
acumulează bacterii şi de aceea este mai 
bine să folosim recipiente noi decât să le 
reumplem pe cele deja existente.

„Agenţia Americană a Medicamentului 

şi Alimentului, FDA (Food and Drug Ad-
ministration), a decis acum câţiva ani ca 
toţi producătorii de săpunuri antibacteri-
ene să demonstreze că aceste produse sunt 
într-adevăr eficiente şi mai sigure decât 
cele obişnuite, pentru a le putea comerci-
aliza în continuare sub această denumire. 
Deoarece săpunurile antibacteriene conţin 
o substanţă numită triclosan, care iniţial 
a fost folosită doar în spitale şi care, înce-
pând cu 1990, este utilizată şi în industria 
produselor de igienă şi curăţenie.

Această substanţă nu a fost niciodată 
evaluată complet de către FDA, iar raportul 
agenţiei americane a arătat că preţul pe 
care consumatorii îl plătesc pentru produ-
sele antibacteriene depăşeşte beneficiile, 
motiv pentru care a decis să îi oblige să 

demonstreze contrariul. Se pare că săpunul 
antibacterian poate favoriza apariţia unor 
bacterii rezistente la antibiotice şi ar putea 
perturba sistemul endocrin”, explică Dr. Ina 
Andreea Mintaş, medic specialist derma-
to-venerologie, pentru Ce se întâmplă, 
doctore?!

Săpunul și afecțiunile pielii

Dacă optăm pentru un săpun nepotrivit 
tipului de piele şi problemelor dermatolo-
gice cu care ne luptăm, putem agrava acele 
afecţiuni ale pielii sau riscăm să declanşăm 
unele noi: eczeme, alergii, dishidroză etc.

„Cantitatea de spumă pe care o fac să-
punurile este un indicator important al 
calităţii acestora. Produsele de curăţare 

care fac multă spumă elimină uleiurile pro-
tectoare de la suprafaţa pielii, iar în general 
săpunurile solide, dintre cele obişnuite, din 
comerţ, usucă pielea într-o măsură mai 
mare decât cele lichide.

Un avantaj al săpunului solid este acela că 
se consumă mai greu decât cel lichid, aşadar, 
este o variantă mai puţin costisitoare. Dacă 
folosiţi un săpun solid, este bine să optaţi 
pentru un produs destinat pielii sensibile şi 
să folosiţi o loţiune hidratantă după spălare”, 
mai spune Dr. Ina Andreea Mintaş.

O altă calitate a unui produs bun de cu-
răţare este pelicula pe care o lasă pe piele 
după spălare. „Acesta este, de fapt, un strat 
subţire, alunecos, care menţine umidita-
tea în interiorul pielii, dar nu trebuie să 
fie extrem de uleios. Este bine să evitaţi 
săpunurile care nu lasă acest film pe su-
prafaţa pielii, din cauza efectului puternic 
de deshidratare”, adaugă specialistul.

Săpunul spumă, o soluţie?
Ar trebui să ne trimită la medicul der-

matolog orice reacţie a pielii la un produs 
de curăţare nou (şi nu numai): uscarea 
excesivă, înroşirea, apariţia unor alergii, 
descuamarea pielii, fisurile apărute la ni-
velul pielii etc. 

Săpunul lichid poate fi o opţiune mai 
populară decât săpunul solid pentru că 
este mai uşor de utilizat. În ultima peri-
oadă, săpunurile sub formă de spumă au 
căpătat popularitate, alături de cele lichide, 
acestea fiind asemănătoare, avantajul fiind 
prezentat de diminuarea deshidratării de 
la nivelul pielii la persoanele cu un grad 
mai crescut de sensibilitate.

Care este cel mai bun săpun?

Merele pot fi socotite un simbol al 
sănătății și vitaminelor. Nu degeaba 
spun englezii “One apple a day keeps 
the doctor away” (Un măr pe zi ține 

medicul departe). Un măr de dimensiuni medii 
are aproximativ 180 g și conține 94.6 kcal,  cu 25 g 
carbohidrați, 0.5g proteine și 0.3 g lipide. Fructe 
minune, merele ne pot ajuta să câștigăm și lupta 
cu kilogramele în plus.

nutul de vitamina C din măr îl 
face o sursă de protecţie împotriva 
infecţiilor. Această proprietate, 
dar şi numărul mic de calorii, îl 
face indicat persoanelor care sunt 
la dietă.

Rezervă de energie pentru 
antrenamentele fizice. „Mere-
le conţin carbohidraţi cu absorbţie 
rapidă, care ajută masa musculară 
în timpul antrenamentelor şi oferă 
mai multă rezistenţă. De aceea, o 
gustare cu măr poate fi benefică 
înaintea mersului la sală”, mai 
spune medicul nutriţionist Mi-
haela Posea.

Beneficii pentru copii
Sursă de fibre, vitamina 

C, precum și alte vitamine și 
minerale. „Copiii au nevoie de 
o alimentaţie bogată în vitamine, 
minerale şi fibre. Merele repre-
zintă o sursă comodă, accesibilă 
şi uşor acceptată de copii”, susţi-
ne medicul nutriţionist Mihaela 
Posea.

Gust acrișor. Gustul dulce 
devine din ce în ce mai pregnant 
în preferinţele copiilor. Este im-
portant să îi învăţăm cu gusturi 
diferite, iar merele acrişoare ne 
pot ajuta.

Culori variate. Recomandăm 
mereu părinţilor să înveţe copiii 
cu diversitatea când vine vorba 
de aspectul mâncării. Merele au 
avantajul de a fi disponibile în di-

ferite culori şi pot să fie folosite 
în desenele de gustări cu bărcuţe, 
buburuze, fluturaşi sau maşinuţe.

Posibilitatea de a îl mânca 
cules din pom. „Vedem din ce în 
ce mai mulţi copii care nu ştiu cum 
arată fructele şi legumele, nu ştiu 
în ce sezon se coc, nu ştiu sub ce 
formă cresc şi nu au cules niciodată 
un fruct cu mâna lor. Este foarte 
important să învăţăm copiii despre 
provenienţa fructelor şi legume-
lor, iar merele sunt un exemplu 

de fructe ce pot fi culese chiar de 
copii într-o vacanţă la bunici sau 
la munte”, mai spune specialistul.

Învață copiii cu mesteca-
tul și antrenează maxilarele. 
Alimentaţia modernă se bazează 
pe preparate din ce în ce mai moi 
şi fără fibre. De asemenea, copi-
ii au în alimentaţie foarte multe 
lucruri moi, mese sub formă de 
supe creme sau piure. Merele îi 
ajută să înveţe să mestece şi le 
antrenează maxilarele.
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A fost arestat un 
dublu campion 
olimpic

Un dublu campion olimpic a 
fost arestat pe 14 ianuarie a.c. 
în Colorado, SUA. Este vorba de 
înotătorul american Klete Keller, 
el fiind acuzat de participare la 
manifestările anti-Biden care au 
avut loc în data de 6 ianuarie în 
incinta Capitoliului de la Washin-
gton. Sportivului american de 38 
de ani i s-a imputat un compor-
tament violent şi obstrucţionarea 
forţelelor de ordine. De menţio-
nat că Klete Keller şi-a adjudecat 
două medalii olimpice de aur în 
proba de ştafetă 4x200 m liber, 
la Jocurile de la Atena 2004 şi de 
la Beijing 2008. În plus, el are în 
palmares trei medalii olimpice 
(una de argint şi două de bronz) 
şi două titluri de campion mondial 
(2002, 2007).

JO Beijing: Cubul 
de apă va deveni 
Cub de gheaţă

„Cubul de apă”, cum este nu-
mit Centrul Naţional Acvatic din 
China, construit timp de trei ani 
pentru ediţia de vară a Jocurilor 
Olimpice de la Beijing 2008, va 
deveni arenă de curling pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă ce se 
vor desfăşura în capitala chineză 
în anul 2022. Bazinul a făcut parte 
dintr-un complex cu cinci piscine 
(inclusiv una cu valuri), cu o ca-
pacitate de 17 mii de spectatori. 
Edificiul impresionant al clădirii a 
fost inspirat de formarea naturală 
a bulelor de săpun. 

Zango a stabilit 
un record 
mondial 
la triplusalt

Un record mondial la triplusalt 
în sală (18,07 m) a fost stabilit la 
15 ianuarie curent de atletul din 
Burkina Faso, Hugues-Fabrice 
Zango. Sportivul de 27 de ani este 
primul care a depăşit 18 metri în-
tr-o probă indoor de triplusalt, 
demolând recordul (17,92 m) re-
alizat în 2011 de antrenorul său, 
Teddy Tamgho, fost component 
al selecţionatei franceze. De ase-
menea, sportivul burkinez are în 
palmares medalia de bronz cu-
cerită la Campionatul Mondial 
desfăşurat în 2019 la Doha, Qatar, 
unde a fost întrecut de americanii 
Christian Taylor şi Will Claye. Re-
amintim că recordul mondial în 
aer liber (18,29 m) a fost stabilit 
în 1995 de britanicul Jonathan 
Edwards.

În cuvântul său de salut, Eduard 
Ciobanu, preşedintele APSM, a re-
marcat că „este extrem de îmbucu-
rător faptul că în această seară avem 
posibilitatea să omagiem cei mai 
buni atleți ai anului trecut, precum 
și persoane dedicate cu trup și suflet 
domeniului sportului. Că-i putem 
felicita pe sportivii noștri, care, în 
pofida dificultăților generate de situ-
ația pandemică, au evoluat magistral 
pe arena internațională, dând dovadă 
de multă măiestrie și caracter”.

Festinul comuniunii

Festinul comuniunii și bunăvoin-
ței a continuat cu decernarea diplo-
melor și premiilor acelor jurnalişti 
sportivi care au contribuit la pro-
movarea sportului naţional, dar şi a 
imaginii APSM în anul 2020: Vadim 

Caftanat, Aurelia Ciobanu (ambii ca-
tegoria foto), Alexandru Fosa (Jurnal 
TV), Natalia Doneţ (aipsmedia.com), 
Mihai Sandu (Moldova 1, emisiu-
nea „Săptămâna sportivă”), Arcadie 
Munteanu (Pro TV), Vitalie Hadei 
(ziarulnational.md), Mihai Burciu 
(Radio ECO FM, emisiunea „Ora 
Sportului”), Liubomir Madan (Radio 
Moldova), alți cronicari de valoare 
ai lumii sportului. 

La crearea unei atmosfere festive 
de zile mari a contribuit și interpretul 
Ricky Ardezianu, ale cărui piese și 
glume au găsit un viu ecou în inimile 
celor prezenți la acest eveniment de 
suflet. Coloratura feerică a sărbătorii 
a continuat cu oferirea premiului la 
nominalizarea „Tinere talente”, la-
ureat Ilie Argatu, campion european 
printre cadeţi la box, iar luptătorul 
UFC (Ultimate Fighting Champi-

Gala presei 
sportive 
și-a 
desemnat 
laureaţii

Un eveniment festiv pe cât de mult 
așteptat, pe atât de nesperat, în 
condițiile unor măsuri antipandemice 
ce au bulversat într-un mod 

impardonabil întreaga societate, s-a desfășurat 
la acest început de an în Chișinău. Este vorba 
despre Gala Laureaților Asociației Presei Sportive 
din Republica Moldova (APSM), ce avut loc pe 
18 ianuarie curent, oferind un prilej minunat de 
a-i omagia pe cei mai buni sportivi, antrenori și 
jurnaliști sportivi ai anului 2020. 

Luptătorii moldoveni, din nou pe val
Evoluţia excelentă a luptăto-

rilor moldoveni, demonstrată pe 
parcursul anului trecut pe plan 
internaţional, şi-a găsit şi în noul 
sezon sportiv o continuitate ex-
trem de încurajatoare, în perspec-
tiva accederii la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo. Astfel, la Grand Prix 
Zagreb Open, turneu desfăşurat în 
zilele de 16 şi 17 ianuarie curent în 
capitala Croaţiei, luptătorii noştri 
de stil greco-roman au cucerit trei 
medalii, dintre care una de cea 
mai înaltă probă.

Cea mai impresionantă reuşi-
tă îi aparţine lui Victor Ciobanu, 
care s-a impus într-o finală de un 
dramatism interzis cardiacilor în 
faţa suedezului Niklas Ohlen, în 
limitele categoriei de greutate de 
până la 63 kg. Fiind condus pe 
parcursul partidei cu 0-7, disci-
polul lui Mihai Cucul a dat dovadă 
de caracter şi remarcabile cali-
tăţi volitive, învingând, printr-o 
spectaculoasă răsturnare de scor 
realizată în runda a doua, cu un 
neverosimil în această situaţie 
8-7. Pe traseul său competiţi-
onal, Victor Ciobanu i-a învins 

fără dificultate pe reprezentantul 
Germaniei, Andrej Ginc, scor 7-2, 
şi pe cel al Norvegiei, Stig Andre 
Berge, cu 10-0 (prin superiorita-
te tehnică, înainte de expirarea 
timpului regulamentar).    

Un alt compatriot de-al nostru, 
Donior Islamov (67 kg), în lupta 
pentru medalia de bronz l-a sur-
clasat fără drept de apel pe atletul 
din Uzbekistan, Mirzobek Rakh-

matov, scor 9-0. Iar în categoria 
de 82 kg, Gabriel Lupaşco, în par-
tida contând pentru distincţia de 
bronz, a trecut cu 5-2 de italianul 
Matteo Maffezzoli.

La turneu au participat 147 de 
sportivi din 18 ţări ale lumii, dele-
gaţia Moldovei fiind alcătuită din 
opt luptători, îndrumaţi de teh-
nicienii Roman Zgardan, Fiodor 
Covanji şi Mihai Cucul, antrenorul 

principal al lotului naţional.
***

O evoluţie meritorie la Grand 
Prix de France „Henri Deglane” 
au avut luptătorii noştri de stil 
liber. Ediţia a 47-a a turneului, 
desfăşurată în perioada 15-17 
ianuarie a.c. în oraşul Nice, a 
întrunit 300 de atleţi din 23 de 
state din lumea întreagă, printre 
care patru campioni olimpici şi 
cinci campioni mondiali în exer-
ciţiu. Reprezentanţii Republicii 
Moldova, ghidaţi de antrenorul 
Roman Dermenji, s-au învrednicit 
de trei medalii: Mihail Sava (70 
kg) a cucerit distincţia de argint, 
iar Evgheni Nedealco (74 kg) şi 
Leonid Colesnic (61 kg) au urcat 
pe treapta a III-a a podiumului 
de premiere.

O prestaţie atât de strălucită 
a reprezentanţilor autohtoni ai 
probei de lupte în ajunul Jocu-
rilor Olimpice de la Tokyo ne 
face să fim optimişti în ceea ce 
priveşte evoluţia lor la cel mai 
important eveniment sportiv de 
pe mapamond.  

I.B.

Victor Sterpu, Anastasia Nichita și Eduard Ciobanu (de la stânga la dreapta)

onship) Alexandr Romanov a fost 
declarat cel mai bun în categoria 
„Probe neolimpice”.

Top-10 cei mai buni 
sportivi ai anului 2020

Și iată sosi clipa mult aşteptată 
a acestei seri de vis, acel moment 
pentru a afla cine s-a impus în 
categoria Cei mai buni sportivi ai 
anului 2020 în viziunea jurnaliștilor. 
Astfel, în top-10 au intrat, în ordine 
crescătoare, următorii atleți: 

Radu Albot, tenis, top-100 ATP 
ranking; Petru Pelivan, judo, bronz 
la Grand Slam Budapesta; Mariana 
Eşanu-Cherdivară, lupte feminine, 
argint la Cupa Mondială; Mihail 
Sava, lupte libere, locul III la Cam-
pionatul European; Stepan Dimitrov, 
taekwondo WT, bronz la Campiona-

tul European pe categorii olimpice; 
Serghei Tarnovschi, canoe, câștigător 
la Cupa Mondială; Andrian Mardare, 
atletism, învingător în cadrul Campi-
onatului Balcanic; Denis Vieru, bronz 
la Campionatul European de judo.  

Festivitatea sportivă a culminat 
cu decernarea premiilor „Cel mai 
bun sportiv al anului 2020”. Astfel, 
la feminin titlul suprem i-a revenit 
luptătoarei Anastasiei Nichita, care 
anul trecut a devenit campioană 
europeană printre senioare și a in-
trat în posesia trofeului principal al 
Cupei Mondiale. La bărbați, laureat 
a devenit Victor Sterpu, talentatul 
sportiv fiind primul reprezentant al 
Republicii Moldova care s-a impus 
la un Campionat European de judo 
printre seniori. 

Iulian BOGATU

Delegația de lupte greco-romane a Moldovei la Grand Prix Zagreb Open
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Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îţi oferă posibilitatea de a publica anunţuri 
de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea intra uşor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 
cu chirie a locuinţelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dictează anunţul tău la telefonul taxabil 
al redacţiei: 090010050.

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îţi 
macină sufletul, nu sta pe gân-
duri, caută-ţi sufletul-pereche. 
GAZETA de Chişinău îţi vine în 
ajutor. 

Din luna februarie 2020, poţi 
perfecta un abonament la noua 
publicaţie, GAZETA de Chişinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica 

„Te caut”, care conţine mesajele 
celor care se află în aceeaşi situ-
aţie ca şi tine. Nu uita, orice zi e 
importantă şi frumoasă dacă o 
trăieşti din plin alături de omul 
drag. 

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj 
la rubrica „Te caut”. Transmite 
o scrisoare pe adresa redacţi-
ei GAZETA de Chişinău, mun. 
Chişinău, str. Mihai Viteazul 2 
a, nr. 23, sau sună la numărul 
de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chişinău, singur. De aceea aş 

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 dimineaţă şi de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăieşte undeva la ţară, cu vârsta 

de 57-58 de ani, cu înălţimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate 
avea şi copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcţii. (02)

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălţimea 176 cm, din centrul Moldovei. 

„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să 
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. 

Vrea să facă cunoştinţă cu un bărbat care să nu aibă vicii şi să fie 
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos 
şi un susţinător bun pe parcursul vieţii”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Îşi caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei 

mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă 
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacţie. (05)

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoştinţă cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 

şi 42 de ani, care să mă înţeleagă şi să o înţeleg, să mă iubească şi 
să o iubesc... Aştept scrisorile femeilor interesate. (06)

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

22.01 „Steaua fără nume” de 
Mihail Sebastian, ora 18.00.

23–24.01 „Dosarele Siberiei” 
de Petru Hadârcă, ora 18.00.

26.01 „O aventură tomnatică” 
de Semion Zlotnikov, ora 18.30.

27.01 „The lucky strike” de Rick 
Cleveland, ora 18.30.

28.01 „Take, Ianke şi Cadâr” de 
Victor Ion Popa, ora 18.00.

Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”

22.01 „O istorie foarte simplă” 
de Maria Lado, ora 18.30.

23.01 „Arta convieţuirii” de 
Yasmina Reza, ora 18.30.

24.01 „Oscar şi tanti Roz” de 
Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
23-24.01 „Madame Bovary” 

după Gustave Flaubert, ora 19.00.
27-28 „Parfumierul” de Patrick 

Suskind, ora 19.00.

Teatrul Național 
„Satiricus. I. L. Caragiale”

22.01 „Made in Moldova!” de 
Constantin Cheianu, ora 18.30.

23.01 „Cerere în căsătorie” de 

Anton P. Cehov, ora 18.30.
24.01 „Banii, banii sau „Bor-

setka” de Ray Cooney, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă 
și Balet „Maria Bieșu”

24.01 „La Bohema”, operă de 
Giacomo Puccini, variantă de con-
cert, ora 17.00.

31.01 „Albă ca Zăpada şi cei 
Șapte Pitici”, balet în două acte 
de B. Pavlovski, ora 17.00.

Teatrul „Luceafărul”
22–23.01 „Tata” de Dumitru 

Matcovschi, ora 18.30.
24.01 „Testamentul” de Ghe-

orghe Urschi, ora 18.30. 
Spectacole pentru copii:
24.01 „Omul de zăpadă care 

voia să întâlnească soarele” de 
Matei Vişniec, ora 12.00.

Teatrul Republican 
de Păpuși „Licurici”

24.01 „Omuleţii de zăpadă” de 
Veronica Boldişor, ora 11.00.

Teatrul Municipal 
de Păpuși „Guguță”

23.01 „Regina fulgilor de nea” 
de H. Ch. Andersen, ora 11.00. 

30.01 Premieră! „Ivan Turbin-

că” după Ion Creangă, ora 11.00.

Sala cu Orgă
27.01 De ziua lui Mozart, ora 

18.00. Orchestra Naţională de 
Cameră, prim-dirijor – Cristian 
Florea, Corul Naţional de Came-
ră condus de Ilona Stepan, so-
list – Vladimir Axionov, vioară / 
Moldova-Rusia/, solişti vocali – 
Anastasia Cuşnir, soprană, Lilia 
Istratii, mezzo-soprană, Victor 
Noviţchi, tenor, Roman Ialcic, 
bas-bariton. În program: Simfo-
nia nr. 39 în Mi-bemol major, KV 
543; Concertul nr. 3 în Sol major 
pentru vioară şi orchestră, KV 216; 
Misa nr. 11 în Do major, KV 258 
„Spaur” – în premieră la Chişinău!

31.01 Legenda artei corale. Ca-
pela Corală Academică „Doina” la 
90 de ani de excelenţă în muzică, 
prim-dirijor – Ilona Stepan, ora 
18.00.

Filarmonica Națională „S. 
Lunchevici”, în Palatul 
Republicii

28.01 Concert Simfonic. Orches-
tra Simfonică a Filarmonicii Naţi-
onale, prim-dirijor Mihail Agafiţa. 
Solistă – Tatiana Costiuc (soprano), 
ora 18.00.

Dragostea adevărată e atunci când te trimite la 
dracu şi pe urmă te sună să vadă dacă ai ajuns!

Dacă te prinde virusul la amantă, stai dracu’ acolo 
14 zile. Nevasta va înţelege situaţia!

La prima întâlnire, o femeie trebuie dusă la 
film, pentru a vedea dacă poate să tacă două 
ore!

Două secretare ardelence vorbesc despre patron:
– Vai tu, ce fain se îmbracă şefu’.
– Și ce iute…

 – Iubitule, cu cine vorbeşti la telefon?
– Apfff, m-ai prins, iubito, recunosc că mi-am 

găsit şi eu o amantă!

– Auzi, tu pe mine să nu mă minţi! Ți-ai comandat 
iar pizza, umflatu’ dracului!

– Iubitule, de ce nu-mi spui niciodată ceva ro-
mantic?

– Oi fi tu grasă, dar eşti grasa mea!

Credeţi-mă, femeile îşi cumpără genţi foarte 
scumpe doar pentru a impresiona alte femei. Niciun 
bărbat nu a spus vreodată: Băi frate, era urâtă foc, 
dar avea o geantă…

- Domnişoară, ce faci diseară?
- Sunt de acord!

- Ce zici – ne vaccinăm?
- La tine sau la mine?

A f i ş
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Îţi îndrepţi atenţia spre 
propria persoană şi către 
familie. Intuiţia care te 
călăuzeşte în aceste zile 
îţi transmite că trebuie să 
„pierzi” controlul asupra 
unor aspecte pentru a des-
coperi lucruri noi despre 
propria persoană. Alegerile 
în materie de relaţii şi co-
nexiuni interpersonale sunt 
de obicei greşite în ceea ce 
te priveşte.

În mai multe contexte 
sociale în care te vei afla, 
vei acţiona conform pre-
judecăţilor, deşi ştii că 
atitudinea adoptată nu te 
caracterizează. Este ca şi 
cum cauţi cu orice preţ să 
te dezamăgeşti pe sine. Tot 
ceea ce se întâmplă la birou 
te fascinează profesional şi 
intelectual.

Demersurile pe care le 
faci cu consecvenţă, pen-
tru recâştigarea încrederii 
în sine, dau rezultate. Te 
concentrezi pe propriile 
obiective şi anulezi cu suc-
ces dorinţa celor din jur 
de a-şi pune amprenta pe 
alegerile pe care le faci. Îţi 
doreşti ca cei din jur să nu 
îşi mai proiecteze asupra 
ta propriile frustrări sau 
neajunsuri.

Vei avea o atitudine în-
căpăţânată în raport cu mai 
multe aspecte ale propriei 
vieţi. Poziţia retrogradă 
a mai multor planete te 
va agita destul de mult în 
apropierea weekend-ului 
şi de aceea vei anula toate 
planurile. Firea capricioasă 
nu te lasă să observi lucru-
rile dincolo de aparenţe. Vei 
avea de pierdut din cauza 
acestei atitudini.

Chiar dacă situaţiile ten-
sionate din familie par să fie 
de necontenit, îţi păstrezi 
vitalitatea printr-un echili-
bru energetic demn de invi-
diat. Mişcarea fizică te ajută 
mult în acest sens. Fără să 
îţi doreşti în mod clar acest 
lucru, în zilele următoare te 
vei surprinde vorbind des-
tul de des despre propriile 
sentimente. 

Răbdarea va fi ceva ce 
îţi va lipsi cu desăvârşire 
pe parcursul acestei săp-
tămâni. Micile conflicte in-
terioare pe care le trăieşti 
te vor face să fii irascibil, 
uneori chiar implacabil 
cu cei din jur. Pe parcur-
sul acestei săptămâni, vei 
încerca să aprofundezi cât 
poţi de mult înţelesul sau 
semnificaţia anumitor re-
laţii din viaţa ta.

Deşi empatizezi şi re-
zonezi cu suferinţa per-
soanelor dragi, nu vei mai 
cădea în plasa altruismului 
patologic. În perioada ce va 
urma ai suficient timp la 
dispoziţie pentru a analiza 
în profunzime situaţia în 
care te afli la nivel perso-
nal. Ai nevoie de anumite 
răspunsuri în acest sens.

Planurile pe care le ai 
stabilite alături de prie-
teni şi familie vor fi esen-
ţiale pentru menţinerea 
echilibrului între personal 
şi profesional. Pentru a 
putea profita la maxim de 
perioada de început de an, 
încearcă să renunţi la acele 
persoane sau lucruri care îţi 
creează disconfort şi nesi-
guranţă. 

Practica zilnică a unei 
gândiri pozitive te poate aju-
ta să elimini o bună parte din 
premisele acelor situaţii care 
te descumpănesc. Nimic nu 
va mai părea de neacceptat 
având în vedere schimbările 
pe care le vei trăi. Oportu-
nităţile din jurul tău te sti-
mulează din punct de vedere 
intelectual, dar te şi provoacă 
să ieşi din zona de confort. 

Pe parcursul acestei săp-
tămâni, totul îţi va părea 
dificil. De cele mai multe 
ori vei avea tendinţa de a 
privi totul cu pesimism. 
Această viziune se va pro-
iecta şi asupra acţiunilor 
tale. Încerci să stai departe 
de intrigile din jurul tău, 
dar această atitudine nu 
iese întotdeauna „câştigă-
toare”.

A privi cu claritate şi 
responsabilitate în propriul 
suflet este primul pas pe 
care trebuie să îl faci pen-
tru maturizarea emoţiona-
lă. La birou este nevoie să 
revizuieşti anumite aspecte 
organizatorice pentru a evi-
ta să mai ajungi în impas. 
Uneori încerci mult prea 
agresiv să-ţi susţii punctul 
de vedere.

Ajungi din nou să te ne-
glijezi din punct de vedere 
profesional şi asta nu va 
fi în avantajul tău. Vei 
pierde mult „spaţiu” din 
punct de vedere energetic 
şi îţi va fi dificil să găseşti 
o soluţie care să te scoată 
din impas. Din păcate, s-a 
întors în viaţa ta senzaţia 
de neapartenenţă emoţi-
onală.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanţă Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Într-o familie de bogătaşi de 
pe la noi s-a născut un băiat – 
bucuria bunicilor. Pe meleagul 
nostru, se cred aristocraţi toţi cei 
care s-au îmbogăţit peste noapte. 
Ieri umblau în urma vacii, astăzi 
au maşină de lux la scară şi gardă 
de corp. Pe lângă aceştia şi-au fă-
cut apariţia genealogi care încro-
pesc prin arhive arbori genealogici 
pentru presupuşii aristocraţi. 

Bogătaşii încearcă astfel să se 
convingă pe sine şi pe alţii că se 
trag din viţă aleasă. Pun în rame 
arborele neamului lor şi îl ţin la 
loc văzut, îl citesc până învaţă pe 
de rost din ce origine, înjghebată 
de arhivar, au ieşit.

Despre „aristocrați”

Într-o asemenea familie a venit 
pe lume şi Vadim. Bucurie mare, 
frate! Petrecerile se ţineau lanţ. 
S-au mai ogoit când copilul a 
împlinit vreo trei luni. Și mama 
odorului era din familie bogată. 
Părinţii fetei erau avocaţi cunos-
cuţi, mai ales în lumea interlopă. 
Mi-a povestit cineva un caz în 
acest sens. Avocaţii s-au dus la 
restaurant ca să sărbătorească o 

aniversare. Și când luau masa şi 
ciocneau paharele, un tip obraz-
nic s-a oprit în preajma lor şi, din 
senin, i-a insultat mojiceşte cum 
o pot face doar ruşii. Tot atunci, 
de la o altă masă s-au ridicat doi 
vlăjgani cu cefe rase, l-au înhăţat 
pe tipul impertinent şi l-au scos 
de guler afară.

Avocatul le-a mulţumit, la care 
cei doi i-au răspuns: „L-ai apărat 
în judecată pe un băiat de-al nos-
tru, ai făcut treabă bună, de aceea 
am promis să te ajutăm oricând 
vei avea nevoie…”

Tatăl nou-născutului era şi el 
dintr-o familie de bancheri. Bu-
nicii acestuia au trăit toată viaţa 
la Poşta Veche, erau cunoscuţi 
în cartier ca oameni de treabă, 
fără ambiţii mari. Cum a ajuns 
atât de departe fiul lor rămâne o 
enigmă, deoarece nu era strălucit 
la învăţătură.

Despre progeniturile 
acestora

Tinerii s-au întâlnit într-un ca-
zino în care tocau cu nemiluita 
banii părinţilor. Acum, despre pă-
rinţii lui Vadim. Povestea noastră 
începe când pruncul a împlinit trei 
luni. Tânăra mamă a rămas fără 
lapte, copilul ţinea o gură şi buneii 
au început a căuta cu înfrigurare o 
lăuză să le alăpteze nepotul. Să fie 
sănătoasă, curată şi frumoasă. „De 
ce ne-a trebuit să fie frumoasă?”, 
se întrebau ei mai târziu.

Au găsit-o cu ajutorul unei ma-
ternităţi, tânăra locuia în partea 
de jos a Chişinăului. Pierduse 
pruncul la naştere şi un medic le-a 

Copiii alintaţi devin iresponsabili 

dat adresa fetei. Bunicul avocat 
a fost cel care s-a dus la tânără 
acasă. A încheiat cu ea un contract 
în toată legea, stipulând obligaţiile 
tinerei şi ale lor. Până aici e bine…

Exteriorul doicii

Fata urma să stea împreună cu 
copilul, adică în familia tinerilor. 
Ori de câte ori micuţul va voi hra-
nă, doica să-i stea la dispoziţie. Ar 
fi fost plătită bine dacă ar fi avut 
minte! De unde însă aşa ceva la o 
uşuratică ce nici nu ştia de la cine 
a rămas gravidă? Părinţii ei, dar 
poate chiar şi ea, s-au bucurat că 
pruncul a murit la naştere. Când 
a văzut Marina bogăţia din casa 
în care a fost angajată, când a dat 
cu ochii de stăpâni – tineri, spi-
lcuiţi, fără grija zilei de mâine – 
şi-a zis că ar dori şi ea să trăiască 
aşa viaţă. 

Tatăl micuţului, la 29 de ani, nu 

avea niciun serviciu. Banii părinţi-
lor erau destui pentru întreţinerea 
ambelor familii. Nicu îşi irosea 
timpul prin baruri şi cazinouri. 
Când cheltuia mai mult decât îi 
dădeau părinţii, tânărul tătic se 
ducea la ei cu capul plecat să-l ier-
te, zicea că e pentru ultima dată.

Era destul să-şi vadă datoriile 
achitate, părinţii îmbunaţi, şi o lua 
de la început. Tocmai de copilul 
lui avea grijă Marina. Puştoaica, 
la cei 18 ani ai săi, era frumoasă, 
însă îmbrăcată din pomană. Ve-
nea dintr-o familie numeroasă în 
care o duceau cam greu. Însă ochii 
ei verzi, faţa albă şi părul negru 
făceau cât toată bogăţia lumii…

Nevasta, într-un hal fără 
de hal

Stăpânul casei nu a putut să nu 
observe o asemenea frumuseţe. 
Aşa că, de la un timp, stătea mai 

mult pe lângă copil, împreună cu 
dădaca. În timp ce nevasta lui, 
după mai multe luni de sarcină 
şi de griji, a scăpat ca iapa din 
căpăstru. Ținea drumurile una 
şi bună. Părinţii ei ziceau că o să 
zburde cât o să zburde şi se va  
astâmpăra. Aceasta însă se întor-
cea tot mai târziu şi mai târziu, 
deseori beată turtă, se întâmpla 
chiar să nu vină deloc. 

Soţul ei şi dădaca cea frumoa-
să nu observau ce se întâmplă cu 
mama copilului, erau prinşi într-o 
relaţie de iubire ca în serialele la-
tino-americane. Stăpânul casei 
îşi îmbrăca amanta cum îi plăcea 
şi o ducea prin localurile în care 
era sigur că nu calcă nevasta lui 
stârnind invidia prietenilor.

Cu copilul rămânea tot mai des 
una dintre bunici. Dădaca era me-
reu „chemată” acasă unde, chipu-
rile, se iscau „probleme serioase”. 

Au fugit peste hotare cu 
banii părinților

Când ajunsese zvonul şi la ne-
vasta lui Nicu, oraşul zumzăia ca 
un roi de albine. Cuscrii au conce-
diat imediat fata, dându-i o sumă 
frumuşică şi interzicându-i să se 
mai apropie de Nicu.

Lui Nicu însă îi plăcea la nebu-
nie tânăra. Se pârjolea de iubire, 
nu-i mai păsa de nimic. O dorea 
pe Marina şi punct! Au fugit îm-
preună peste hotare, Nicu a luat 
toţi banii şi bijuteriile din casa 
părinţilor, de mai mulţi ani nu 
au dat nicio veste celor de acasă.

Nevasta lui s-a recăsătorit, copi-
lul ei însă creşte la părinţii lui Nicu. 
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Lidia BOBÂNĂ
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E p i g r a m e

Vârstă
Încep să mă albesc la plete,
Devine viaţa-mi tot mai grea,
Încet-încet renunţ la fete,
Dar nu şi la… Feteasca mea.

Unii poeți au recitat
poezii pe acoperișul 
Uniunii Scriitorilor
Văzând poeţi cum alţii nu-s,
M-am întrebat cu glasul frânt:
De ce-au urcat atât de sus
Când au talentul la pământ?!...

Pensionarul recăsătorit
Cu noua soaţă moş Andrei
N-a prea avut idee proastă:
Din vârsta lui scazi vârsta ei
Şi mai rămâne de-o nevastă…

La vârsta a treia
Adesea, când admir câte-o femeie

Socoteală

Dochiţa, o vădană josuţă şi 
stricată de vărsat. A sărit din 
casă, albă ca varul. Din hogeag 
ţâşnea un snop de flăcări. Ardea 
funinginea.

– Mooo-oş Ga-a-avril! a răcnit 
ea de-a răsunat valea. Po-o-ojar!!! 
Moş Gavril, un moşneguţ cam veş-

tezit, dar încă vioi, fiind cel mai 
apropiat vecin al Dochiţei, cum 
a auzit răcnetul, a înşfăcat călda-
rea din casă şi fuguţa spre fântână. 
Tocmai când deşerta el ciutura, 
un băietan cu pieptul descheiat 
a sărit de peste gardul cooperati-
vei, i-a apucat căldarea, a zvârlit-o 
pe-a lui deşartă şi – tot o fugă la 
Dochiţa. Săritori la nevoie, veneau 
sătenii, lume de pe lume, şi parcă 

se sfătuiseră din 
vreme – lăsau 
căldările deşarte 
la fântână, luau 
altele pline şi – 
la Dochiţa. Iar 
moş Gavril, pen-
tru că s-au găsit 
alţii cu picioare 
mai tinere, scâr-
ţâia şi scârţâia 
cu cumpăna.

Cum trecuse 
primejdia, iată 
că se arată şi 
pompierii cu bu-
toiul. Au lăudat 
vecinii mătuşii, 
vecinii au lău-
dat pompierii, 
apoi au început 
a se împrăştia cu 
toţii pe la case. 

Numai moş Gavril a rămas să stea 
lângă fântână. Alături – o căldare 
veche cu fundul spart, îi schimba-
se cineva căldarea. Și-i era tângă 
bietului moşneag pentru că, ori-
cum, avea o căldare încă bună, şi 
cum fără căldare?! A pornit prin 
mahala, pe la case, întrebând ve-
cinii laolaltă:

– Ia vezi, mă rog, nu-i fi adus 
vreo căldare străină?...

Căldarea nu-i şi pace.
– Moş Gavril, treci mata pe la 

Dochiţa, l-a sfătuit un vecin când 
bătrânul, de buimăceală, venise 
a doua oară să întrebe. Poate o fi 
schimbat-o cu a ei.

Dochiţa şedea cu furca în brâu 
şi torcea lână. Funinginea era 
stinsă, spaima i-a trecut, încolo, 
lumea cu ale sale, ea – cu ale ei.

– Fa Dochiţă, ian cată, nu 
cumva ni s-au schimbat căldări-
le? Dochiţa a rămas uimită de-o 
asemenea bănuială:

– Ce vorbeşti mata, moş Gav-
ril?! În vecii vecilor nu se putea 
una ca asta.

– Da d’ ce?
– Căldarea mi-i nou-nouţă, nici 

n-am scos-o din casă – m-am te-
mut să nu mi-o schimbe.

Ion DRUȚĂ

P r o z ă  s c u r t ă

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici
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I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

VĂD
”Mamă, autobuzul
Mă duce spre tine.
Se lasă ceaţă.
Iată un sat.
Prin geamurile caselor
Văd cum copiii învaţă.”

Titus ȘTIRBU

Se lasă
O ceaţă deasă.
Prin pâcla ei, mamă,
Văd totul ca-n palmă.
Departe-departe – un sat.
Din autobuzu-n mişcare
Văd prin geam ce face
Și mic, şi mare…
Un pici şede

Pe-o oală de noapte,
Un omulean bea
Din tocitoare… lapte.
O fată,
Probabil, nemăritată,
Aruncă-n oglindă o gheată.
O femeie aşterne patul.
Zâmbeşte. Intră bărbatul.
Fiul lor, mai la o parte,
Roade o carte.
E a mea, văd bine!
Pe copertă e Titus Știrbu scris –
Cu aldine!
Bravo, băiete, bravo!...
Din cartea mea
Să ştii că ai ce-nvăţa!...

Valeriu BABANSCHI

P a r o d i e

A construi din bani furaţi o biserică e ca şi când ai încerca să-l 
mituieşti pe Dumnezeu.

Satira e măseaua de minte a literaturii.
La cronicari, umorul e cu gura închisă, ca şi la călugări.
Primul alfabet din lume a fost creat de oameni analfabeţi.
Dacă un patriot nu se poate înțelege cu alt patriot, unul dintr-înșii e 

trădător de neam.
E mai bine să fii un scriitor viu aproape clasic decât un scriitor 

clasic aproape viu.
Primăvara până şi îngerii îşi lungesc urechile după anecdote decoltate.
Cu cât avansezi în post, cu atât te simţi mai folositor omenirii. 

Pasărea cu guşa plină nu iscăleşte cu aripa cerului…
Victor PROHIN

A f o r i s m e
Ca să fac cu brio saltul:
Să beau zdravăn într-un an
Şi să mă îmbăt în altul.

Dialog casnic
Soaţa strigă-n gura mare
La bărbat: „Ce neghiobie!
Nu eşti de nimic în stare!...”
– Ba-s în stare… de beţie!

De vorbă 
cu popa
– Oare este-n sat, părinte,
 Vreun creştin ce nu te minte?
 Popa vine cu-o dovadă:
– Este, omul de zăpadă!

Tadeu NAGACEVSCHI

Replica unei fete dotate, 
de 1 Martie
Fascinat, bădiţa tace,
Mă priveşte-n chip şi fel:
– Mărţişorul meu îţi place 
Sau ce-i dincolo de el?

Sfat 
părintesc
Dacă nu asculţi de tata,
S-o săruţi aşa cum vrei,
Ar putea să creadă fata,
Că te temi de gura ei!

Diana ENACHE

Şi văd că pot să intru la idee,

Chiar dacă ştiu precis că nu-mi 
convine, 
Ideea e mai tare decât mine.

Mihai CIMPOI 

Caracteristică
E un lider eminent
Şi un manager de clasă,
Cu opt ani în parlament
Minus şapte ani de-acasă.

Silogismul băutului
Zice lumea că sunt slut,
Minţile că mi-am băut,
Dar mă-ntreb: cum am putut
Ca să-mi beau ce n-am avut! 

Zicere cu paharul 
în mână
Mult îmi place şi mi-i dragă
Viaţa cu paharu-n doi,
Dacă îmi lipseşte-o doagă,
O-mprumut de la butoi.

Rugămintea chefliului
Mâini ce-aţi stat în bar pe masă,
Amatoare de pahare,
Să mă duceţi iar acasă;
N-am încredere-n picioare!

Ion DIORDIEV

Soarta basarabeanului
Cum nedreptatea n-o accept,
Eu vreau coloana să-mi îndrept,
Dar nu-s în stare, din păcate –
Prea mulţi mi s-au urcat în spate!

La trecerea dintre ani
Mi-am luat din plin elan

Cugetări

Poporul care-şi uită ISTORIA rămâne şi fără GEOGRAFIE!
Toporul taie, închinându-se...
S-a căsătorit peste hotare. Avea patrie mamă. Acum are patrie soacră.
Visul canibalului: suprapopulaţie!
Cine ia des pomană, devine cerşetor.
Numai arheologul are dreptul să intre în istorie cu... târnăcopul. 

Familie modernă: primul copil – din dragoste; al doilea – din curiozitate;
al treilea – din neatenţie...
E foarte rău când puterea minţii e în mintea puterii.
Ca să meargă carul bine, alege boii, dar şi harapnicul!
Nu căutaţi întunericul cu lumânarea!
De când colivele constituie semnul bunăstării poporului?
Chiar şi păduchele, oricât e el de păduche, nu trăieşte pe spatele 

propriului popor.
În ţară săracă, păduchii ies în fruntea maselor.
Nu mă sperie atât numărul locuitorilor la kilometru pătrat, cât al 

proştilor
pe cap de locuitor...

Efim TARLAPAN
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Luni, 25 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 La un pas de România
11.30 Învingători. Vremuri şi destine - 
Nicolae Botgros
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustaţi…
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Și apoi mănânci
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Victime de război
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, ep. 4
01.35 Guşti! Și apoi mănânci
02.00 Film: Victime de război
03.30 Vorbeşte corect!
03.35 Pro Patria
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rug şi flacără
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.15 F/d

12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Zona ARS
16.30 Tezaur
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.35 Poezii
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.30 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 Film Drumul spre fericire
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Dimensiunea diplomatică
03.30 Reporter pentru sănătate
03.50 Poezii
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi?
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Piraţii care nu fac nimic: Poveşti 
din ţara legumelor
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
 11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie şi prietenii
12.35 Curiosul George
13.30 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie şi cei Trei Muschetari
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.07 Masha şi melodiile ei
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.07 Masha şi melodiile ei
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
04.07 Masha şi melodiile ei
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.30 Film Sase gloante
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Film Contrabanda
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Summer of Rockets
12.00 Patrula
13.00 Lupta’n bucate

14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Tur Retur
15.45 Teleshopping
16.00 Presa
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 McMafia
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
23.30 Jurnalul orei 23
01.30 Presa
01.00 McMafia
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Știri de week-end
08.00 Mercur retrograd
09.00 Sinteza săptămânii
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 13
09.15 Film: REBEL DIN DRAGOSTE
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 8
15.45  Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 499
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 9
18.30 Știri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 502
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 14
21.00 Film: COLUMBUS CIRCLE
22.45 Scumpă mamă unde eşti
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 26 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
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 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustaţi…

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Și apoi mănânci
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor
19.24 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Moulin Rouge
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, ep. 5
01.50 Discover România
02.01 Telecinemateca Moulin Rouge
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Împărat şi asasin 154’
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Abraziv
09.40 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Chişinău: ieri şi azi
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Medalion muzical
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 Film Rebela
01.10 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Cei trei purceluşi
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie şi prietenii
12.35 Curiosul George
13.30 MISS SPIDER - FILMUL
14.15 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa 
şi Albinuţa
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego- Prietenele din Heartlake 
City

17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Puterile Prinţeselor
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi melodiile ei
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi melodiile ei
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi melodiile ei
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.15 Teleshoping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Blitz
22.45 Film Revolta dupa gratii
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Film Blitz
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Summer of Rockets
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 Dialoguri cu Vlad Kulminschi

 

17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 McMafia
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Summer of Rockets
02.00 McMafia
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 

ep. 14
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 500
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 10
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 503
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 15
21.00 Film: LEGEA JUNGLEI
23.00 Film: COLUMBUS CIRCLE
00.45 Nebuni de iubire
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 27 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gari de poveste
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustaţi…
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Hedi Fried
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Convieţuiri
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Handbal feminin Liga Florilor. 
Etapa 8
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Moştenirea clandestină
23.00 Serial: Fantomele fiordului, ep. 6
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Hedi Fried
01.35 # Creativ
02.00 Serial: Fantomele fiordului, ep. 6
02.55 Ora regelui
03.45 M. A. I. aproape de tine
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Tezaur folcloric
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Mariachi Gringo
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Iarna amintirilor
02.20 România… în bucate
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO

P R O G R A M E  T V
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05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.15 Respiro
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Prin muzică în Europa
21.00 Știrile
21.20 Mai aproape de UE
21.50 Magia naiului
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Știri Externe
23.40 La noi în sat
00.25 Erudit cafe
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Prin muzică în Europa
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie şi prietenii
12.35 Curiosul George
13.30 Barbie şi cei Trei Muschetari
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego- Prietenele din Heartlake City

17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Piraţii care nu fac nimic: Poveşti 
din ţara legumelor
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.20 Teleshopping
13.35 Gusturile se discuţă
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Iron Man: Omul de otel 3
23.00 Film Operaţiunea Broken Arrow
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Film Iron Man: Omul de otel 3
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România

22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Summer of Rockets
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 McMafia
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Summer of Rockets
02.00 McMafia
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politiсa
07.00 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 15
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 501
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 11
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 504
20.00 Film: MISIUNEA: BIN LADEN
23.15 Film: PREOTUL ASASIN
01.15 Film: LEGEA JUNGLEI
03.15 Albumul Naţional
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 28 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Etapa 8 - CSM Bucuresti-Gloria 
Bistrita
12.35 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR

05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustaţi…
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Și apoi mănânci
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Akzente
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
23.00 Serial: Fantomele fiordului, ep. 7
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, ep. 6
01.35 Guşti! Și apoi mănânci
02.00 Serial: Fantomele fiordului, ep. 7
02.55 Eu pot!
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 România… în bucate
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Dragoste mincinoasă
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Film: Mariachi Gringo
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie iarnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.55 Chişinău: ieri şi azi
11.05 Evantai folcloric
11.55 Poezii
12.15 F/d
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.20 F/d
14.50 Serial Preţul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Știri Externe
23.40 Prin muzică în Europa
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
23.40 Știrile (rus.)

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Lumea secretă a ursuleţului 
Benjamin
09.30 Curiosul George

10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie şi prietenii
12.35 Curiosul George
13.30 Barbie în Puterile Prinţeselor
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Cei trei purceluşi
21.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă

19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Assassin’s Creed: Codul 
Asasinului
23.00 Film Razboiul lui Connor
01.00 Știrile Pro TV
01.20 Film Assassin’s Creed: Codul 
Asasinului
03.00 Lecţii de viaţa

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Summer of Rockets
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Tombola Supraten
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta’n bucate
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Summer of Rockets
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politiсa
07.00 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri

17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Pro 2

05.45 Serial Dragostea nu uita
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinţei
09.00 Teleshopping
09.15 Serial În ritmul vieţii
10.15 Serial Dragostea nu uita
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Sara
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
15.00 Serial În ritmul vieţii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dragostea nu uita
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Sara
21.00 Serial În ritmul vieţii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Sara
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe tărâmul dorinţei

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 502
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 12
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 505
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 14
21.00 Film: CULMEA FURIEI
23.30 Film: JAF ÎN TIMPUL POTO-
PULUI
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 29 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Etapa 8 - SCM Ramnicu Valcea-Duna-
rea Braila
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Doar să gustaţi…
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor sez. 4
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.10 Film: În slujba vieţii
23.30 Fan/Fun urban

00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, ep. 7
01.35 Exclusiv în România
02.15 Replay
03.05 Vreau să fiu sănătos!
03.55 Sport
04.15 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 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 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.15 Respiro
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Cântec, dor şi omenie
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 O seară în familie
00.30 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Bună seara!
04.05 Știri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Benjamin şi leii de la circ
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.10 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.40 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.05 Lassie şi prietenii
12.35 Curiosul George
13.30 Piraţii care nu fac nimic: Poveşti 
din ţara legumelor
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

P R O G R A M E  T V
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ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.20 Teleshopping
13.35 Gusturile se discuţă
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Kong: Insula craniilor
23.00 Film Largo Winch
01.00 Știrile Pro TV
01.20 Film Kong: Insula craniilor
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNaţional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.45 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 ApropoTv

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Black and White
10.00 Micii Bucatari
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Summer of Rockets
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Summer of Rockets
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politiсa
07.00 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri
17.30 Ultima frontieră episodul 2
18.00 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Sinteza săptămânii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Sinteza săptămânii
04.30 Новости

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 14
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 503
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 13
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 506
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 15
21.00 Film: IARNA BOBOCILOR
23.15 Film: MISIUNEA: BIN LADEN
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV

Sâmbătă, 30 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese

07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Portret
12.25 Teatru TV
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Identitate Basarabia
15.00 Spectacol de folclor - Potcoava 
de aur
17.00 Gari de poveste
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Discover România
19.15 Hedi Fried
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Fructe de pădure
00.35 Identitate Basarabia
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Fructe de pădure
03.35 Cap Compas
04.00 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Discover România
06.10 Hedi Fried

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Toate pânzele sus!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Alina şi picii ei
12.00 Petmania, ep. 5
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Lăutarii Tradiţional
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Iancu Jianu, haiducul
22.55 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Iancu Jianu, haiducul
03.25 Fan/Fun urban
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17. 30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Vechi tovarăşi
21.50 Serial: Hotel imperial
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil

00.30 Film: Dragoste mincinoasă
02.00 Serial: Hotel imperial
03.00 Descălecaţi în Carpaţi
03.25 Sport
04.05 E vremea ta!
04.20 Serial: Strop şi balonaş
05.05 D’ale lu’ Mitică
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 Dor de voi
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier

16.30 Art club
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film Botez
22.45 Știrile (rus.)
23.05 Știri Externe
23.30 Zapovednik
23.45 Concert în Europa
01.00 Bună dimineaţa
02.45 La noi în sat
03.30 Reporter pentru sănătate
03.30 Moldova de Patrimoniu
04.00 Știri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
09.30 Barbie la şcoala prinţeselor
10.55 Eu şi cei 7 pitici
11.45 Eu şi Mia
12.35 Curiosul George
13.30 Cei trei purceluşi
14.30 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 modificare grilă de programe
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
04.49 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Știrile Pro TV
08.15 O seară perfectă
09.15 Teleshopping
09.30 În Profunzime
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Motelul iubirii
14.15 Film Picat din cer
16.45 Teleshopping
17.00 Film Cowboy Shaolin
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Las Fierbinţi
01.00 Știrile Pro TV Chişinău
01.40 Film Legenda vie
03.00 Film O pacoste de comoara
04.40 Film Uncle Drew

ProTV InterNaţional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 Ce se întâmplă, doctore?
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.00 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 Arena bucătarilor
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Descopera
09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Summer of Rockets
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Неизвестная Россия
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Ora de Ras
01.00 Summer of Rockets
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie

05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.15 Mercur retrograd
10.15 Autoblog
10.45 Reporter de Gardă
11.15 Teleshopping
11.30 Mercur retrograd
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф
19.00 Știri de week-end
19.45 Sinteza săptămânii
20.45 Х/ф
01.00 Știri de week-end
01.40 Sinteza săptămânii
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Pro 2

05.45 Serial Dragostea nu uita
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Pe tărâmul dorinţei
08.45 Teleshopping
09.15 Serial În ritmul vieţii
10.15 Serial Dragostea nu uita
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Sara
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
15.00 Serial În ritmul vieţii
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dragostea nu uita
18.00 Serial Pe tărâmul dorinţei
19.00 Serial Sara
21.00 Serial În ritmul vieţii
22.00 Serial Inimă de ţigan
23.30 Serial Sara
01.30 Serial Tânăr şi nelinisti
02.30 Serial Inimă de ţigan
03.45 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Doctorul casei
05.00 Serial Pe tărâmul dorinţei

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 504
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
13.45 Film: IARNA BOBOCILOR
16.00 Film: CULMEA FURIEI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 507
20.00 Scumpă mamă unde eşti
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Film: SECRETELE PROFE-
SOAREI
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 31 ianuarie

TVR Moldova

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 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Amintiri din infern - Auschwitz 
76
15.30 Drag de România mea!
17.10 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Spectacol de folclor - Potcoava 
de aur
23.00 Film: Pădurea nebună
00.35 Amintiri din infern - Auschwitz 
76
01.35 Garantat 100%
02.25 Film: Pădurea nebună
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
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 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.30 # Creativ Bogdan Georgescu - 
vicecampion mondial la prajit cafea
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo

19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Lăutarii altfel
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.35 Cooltura
03.00 Lumea azi
03.25 Sport
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Petmania, ep. 5

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Mitică Popescu
14.45 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: În fiecare zi mi-e dor de 
tine
21.55 Film: Departe de oameni 102’
23.50 MotorVlog
00.20 Pescar hoinar
00.50 Film: Mitică Popescu
02.15 Cronici Mediteraneene
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.30 Respiro
11.40 La datorie
12.00 Știinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Zona ARS
20.45 Respiro
21.00 Știrile
21.20 Film Dincolo de uşi
22.55 Știrile (rus.)
23.15 Zapovednik
23.30 Dor de voi
00.30 Purtătorii de cultură
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.45 Musafirul
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.20 Spirit Cu sufletul liber
06.45 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie la şcoala prinţeselor
09.30 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
10.55 Eu şi cei 7 pitici
11.45 Eu şi Mia
12.35 Curiosul George
13.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.55 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.25 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.08 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 modificare grilă de programe
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.49 Denver, ultimul dinosaur
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.49 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Știrile Pro TV Chişinău

07.00 Știrile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Film Tootsie
12.00 isănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Film Eloise la Plaza
15.00 Gusturile se discuţă
16.45 Teleshopping
17.00 Film Secrete la liceu
19.00 Știrile Pro TV

 

20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film Brigada sinucigasilor
23.15 Film Shoot’em Up. Lichidati-i!
01.45 Știrile Pro TV Chişinău
02.25 Film Eloise la Plaza
04.10 Film Brigada sinucigasilor

ProTV InterNaţional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Descopera
09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 Азия 360°
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Dora Show
14.00 Смотри в оба
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Renegat
22.30 Детали
23.30 Dora Show
01.30 Ora de Ras
02.30 Patrula
03.30 Renegat
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Cutia neagră. Plus
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.45 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Mercur retrograd
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Artizanii gustului
19.00 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
00.35 Нью-Йорк, New York
01.00 Știri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa

Naţional

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 505
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Albumul Naţional
11.00 Tradiţii de la bunica
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Scumpă mamă unde eşti
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 508
20.00 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIȘI
23.30 Start show România
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Odă Parlamentului

Cât Parlamentul, bată-l-ar pustia,
Se luptă cu bandiții și hoția,
Nădăjduim, naivi, că-naltul for
Va face-o-ncet și din interior!... Gheorghe BÂLICI

Cătălin, în căutarea 
amorului pierdut

Totodată, interpretul a mai 
spus că susţinerea oamenilor l-a 
făcut să compună muzica ce îl re-
prezintă: „Nu regret deloc sacrifi-
ciile făcute, în care am fost alături 
de oamenii acestei ţări atunci când 
a fost cea mai mare nevoie, iar 
ei, la rândul lor, m-au inspirat să 
rămân autentic”.

Melodia compusă de Cătălin 
pe versurile poeziei eminesciene 
,,S-a dus amorul” a adunat multe 
aprecieri din partea publicului.  

,,Superbă piesă! Mulţumim! 
Succese în continuare! Cultura 
muzicală are nevoie de aşa piese 
şi artişti care au verticalitate!”,  a 
scris o admiratoare.

Oamenii au recunoscut, în pie-
sa lansată, un omagiu adus poetu-
lui Eminescu şi au complimentat 
artistul pentru această reuşită.

,,Cătălin, ce omagiu frumos 
lui Mihai Eminescu şi ce plăcere 
să auzim versurile lui cântate de 
o voce poetică, aşa ca a ta! E un 
ecou al lui Eminescu. Ne mân-
drim cu astfel de interpreţi care 
fac Muzică”, a comentat o altă 
admiratoare.

Anterior, Cătălin Josan a mai 
interpretat o melodie pe versurile 
eminesciene, şi anume piesa ,,De-
aş avea” (din repertoriul lui Ștefan 
Petrache, autor: Anatol Chiriac), în 
colaborare cu Alex Calancea Band.

  Octavian GRAUR

Încă o premieră 
în istoria SUA: 
„second gentleman”

După ce Kamala Harris a deve-
nit prima femeie care ocupă func-
ţia de vicepreşedinte al SUA, Ame-
rica are parte de o nouă premieră: 
„second gentleman”, sau „al doilea 
domn”. Este vorba despre soţul 
Kamalei Harris, Doug Emhoff, 
care are, începând de azi, şi un 
cont oficial de Twitter.

Soţiile foştilor vicepreşedinţi ai 
SUA de până acum erau cunoscute 
drept „second lady”, sau „a doua 
doamnă” a ţării, în timp ce titlul 
de „prima doamnă” îi revine soţiei 
preşedintelui american.

Emhoff, un avocat din dome-
niul industriei divertismentului, 
s-a căsătorit cu Harris în 2014, 
când ea era procurorul general 
al Californiei. Harris este mama 
vitregă a celor doi copii adulţi ai 
lui Emhoff, Cole şi Ella, care îi 
spun „Momala” (combinaţie între 
„mama” şi „Kamala”).

Sprijinul lui Emhoff pentru 
Harris de-a lungul carierei sale 
a fost remarcabil, în special în 

timpul candidaturii lui Harris, 
relatează CNN.

Emoff a rămas în afara lumi-
nii reflectoarelor în cea mai mare 
parte a campaniei electorale. El 
a declarat pentru GQ Magazine 
despre noul său rol: „Sunt primul 
„al doilea domn”, dar nu vreau să 
fiu ultimul”.

„Am un simţ al responsabilităţii 
tot mai mare. Știu că nu am fi ajuns 
aici fără sprijinul atâtor oameni – 
familie, prieteni şi nu numai. Vă 
mulţumim pentru că aţi fost de par-
tea noastră”, a scris el pe Twitter la 
începutul acestei săptămâni.
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Ghidul Michelin a recompensat creativitatea 
restaurantelor pe durata pandemiei

Încă o transpunere muzicală a 
poeziei lui Eminescu, una inspi-
rată, în armonie cu versul omo-
nim – interpretul Cătălin Josan a 
lansat melodia ,,S-a dus amorul”. 
Premiera piesei a avut loc pe 15 
ianuarie, zi în care s-au împlinit 
171 de ani de la naşterea lui Mihai 
Eminescu.

Într-un comunicat, pe pagina 

oficială a lui Cătălin Josan, artis-
tul a menţionat că această piesă 
se numără printre compoziţiile 
realizate recent.

„Țin foarte mult la „S-a dus 
amorul” pentru că este prima 
dintr-o serie de piese pe care le-
am compus într-o perioadă de-
loc uşoară, dar care m-a întărit 
mult”, a relevat Cătălin.

Ghidul Michelin, supranumit 
„Biblia gastronomiei franceze”, a 
lansat luni o nouă ediţie în pofida 
închiderii pe scară largă a resta-
urantelor din Franţa şi a recom-
pensat acele stabilimente care 
au dat dovadă de creativitate pe 
durata pandemiei de COVID-19, 
informează DPA.

AM, un restaurant neconven-
ţional din Marseille, condus de 
maestrul bucătar Alexandre Ma-
zzia, a primit cea de-a treia stea 
Michelin, a dezvăluit luni Gwen-
dal Poullennec, directorul acestui 

ghid celebru, într-un anunţ oficial 
făcut în timp ce se afla pe ultima 
platformă a Turnului Eiffel din 
Paris.

Alexandre Mazzia, care primise 
două stele Michelin pentru resta-
urantul AM în urmă cu doi ani, a 
apelat la creativitate în 2020 şi 
a organizat turnee stradale cu o 
rulotă de preparate culinare, în 
contextul în care restaurantele, 
barurile şi cafenelele din Franţa 
au rămas închise mai multe luni 
din cauza noului coronavirus.

Poullennec a spus că sectorul 

gastronomiei franceze s-a aflat 
într-o situaţie dificilă din cauza 
unei crize fără precedent, dar a 
adăugat că „bucătarii francezi sunt 
încă în picioare”.

Numărul restaurantelor notate 
cu trei stele – cea mai înaltă dis-
tincţie acordată de Ghidul Miche-
lin – a crescut cu 30 în acest an în 
Franţa şi în principatul Monaco. 
În total, în Franţa există în prezent 
638 de restaurante care deţin una, 
două sau trei stele Michelin.
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