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Rusificarea
a fost stopată

21 ianuarie 2021. Manifestanți în fața Curții Constituționale

A-politice

Săraca ţară
a Moldovei...
socialiste
Mircea V. CIOBANU
Lamentaţiile de o manieră biblică pe soarta sărmanei Moldove sunt deja proverbiale. Acum
avem tot tacâmul: pe lângă virusul dezlănţuit şi lăsat de capul
lui, precum alte dobitoace din
ţarcul ţării; pe lângă criză economică profundă („bugetul” nu
mai înseamnă de mult achiziţii
din activităţi economice, ci doar
împrumuturi şi granturi), dublată 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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„Lasați-ne să lucrăm!”

LUNI

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

Vânt 6 m/s

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.
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Satiră și umor
Epigrame
Proză scurtă
Parodie

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 grădiniță renovată
din banii poporului român

D

upă 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.
În total, pentru comuna Băcioi,
Guvernul României a contribuit cu
trei milioane de lei moldovenești.
Primăria Chișinău a acordat 1,6 milioane de lei. S-a schimbat acoperișul, s-au reparat încăperile, fațada,
centrala termică, blocul alimentar
și terenurile de joacă. Din grantul
oferit de România, grădinița a fost
dotată cu toate cele necesare în interior: mobilier, inventar sportiv,
utilaj pentru blocul alimentar,
spălătorie și alte bunuri necesare.
Renovarea instituției preșcolare a
început în anul 2012.
„Era un dezastru total. Se vedea că era un spațiu lăsat, abandonat, dar acum este ca o casă
nouă construită din talpă. Este
modernă, frumoasă și călduroasă. Sunt condiții europene, care
vor ajuta educatorii să le ofere
copiilor o educație de calitate. A
fost nefuncțională timp de 27 de
ani”, spune Alexandra Ciorăscu,
asistentă de educatoare.

Ce înseamnă pentru părinți redeschiderea acestei grădinițe, am
întrebat-o pe bunica unui copil, prezentă la evenimentul de inaugurare
a instituției. „Ei, nici n-am cuvinte
de bucurie. E foarte binevenită pentru nepoții noștri. Și copiii mei au
fost aici. Cândva, mama mea tot a
frecventat-o. Copilul stătea acasă
cu bunica. Ei (n.r. – părinții) sunt
români. Au revenit de un an din
România. Până a reveni la Băcioi,
copilul a mers la o grădiniță din
România”, mărturisește Nadejda.
Începând cu după-amiaza zilei
de joi, 21 ianuarie, 160 de copii
sunt așteptați la Grădinița de
Copii „Ion Creangă” în cele șapte
grupe, inclusiv una de creșă, unde
primesc micuți de la doi la trei
ani. Șefa Grădiniței de Copii „Ion
Creangă”, Vera Chiperi, menționează că, în anii de inactivitate ai
instituției preșcolare, micuții au
mers în celelalte trei grădinițe din
comuna Băcioi sau la Chișinău.

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

Prezent la evenimentul de inaugurare a grădiniței de la Băcioi,
Excelența Sa Daniel Ioniță, Ambasadorul României în R. Moldova, a
declarat că „Guvernul României a
fost, este și va fi tot timpul alături
de cetățenii R. Moldova”.
Grădinița din Brăila
va fi construită din temelii
de România
Până acum au fost renovate

RACURSI

Lacul lebedelor... Foto: Alex Dimitrov

grădinițe pe tot cuprinsul R. Moldova, iar odată cu redeschiderea
grădiniței de la Băcioi, Ambasadorul Daniel Ioniță susține că a fost
„spartă gheața” și în municipiul
Chișinău. „Începem cu Băcioi, prin
acest proiect în valoare de 852.808
de lei moldovenești. Acest program
va fi urmat de o grădiniță care va
fi construită de la zero în satul
Brăila din comuna Băcioi. Pentru
comuna Băcioi au fost alocate trei
milioane de lei moldovenești”, zice
Daniel Ioniță. Restul banilor în
valoare de peste două milioane de
lei moldovenești au fost redirecționați pentru construcția grădiniței
din Brăila, destinată pentru 72 de
copii.
Ambasadorul Ioniță mai spune că „educația e un domeniu de
excelență al intervenției Români-

ei în R. Moldova”. Daniel Ioniță
consideră că „programul a devenit un fel de marcă înregistrată a
contribuției României în folosul
cetățenilor R. Moldova”.
Grădinița de Copii „Ion Creangă” din Băcioi este una din cele
aproape o mie de grădinițe care au
fost modernizate pe întreg teritoriul R. Moldova de către Guvernul
României în cadrul Programului
de asistență tehnică și financiară
acordată de Guvernul României
pentru instituțiile preșcolare din
Republica Moldova. Începând cu
anul 2014, pentru renovarea și
dotarea grădinițelor de copii din
Republica Moldova, Guvernul României a alocat în total aproape
30 de milioane de euro.

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

de deputații Octavian Țîcu, Dinu
Plîngău și Maria Ciobanu.
Opinie separată a făcut doar
judecătorul Vladimir Țurcan,
fost deputat socialist, a anunțat
președinta Curții Constituționale,
Domnica Manole. Ea a mai anunțat că decizia motivată a Curții
va fi făcută publică în scurt timp.
Ședința de astăzi a Curții a fost
însoțită de manifestații organizate
în paralel de gruparea pro-rusă
„Наши” (Ai noștri – n. red.) și cei
ai partidului „Democrația Acasă”.
Primii au cerut să fie oprit „genocidul lingvistic”, ceilalți – să fie
anulată această „lege criminală”.
Poliția s-a plasat între cele două
grupuri de manifestanți. (V.V.)

Modificările care oferă un statut special limbii ruse în circuitul
administrativ, aplicate în grabă la
sfârșitul anului trecut de deputații din grupul „Pentru Moldova –
Șor” împreună cu cei din PSRM,
sunt neconstituționale. Verdictul
a fost pronunțat joi de către magistrații Curții Constituționale,
care au admis sesizările depuse

Natalia MUNTEANU
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Textul de mai jos conține fragmente din lucrarea „Trupele ruse de ocupație în Republica Moldova, Culegere de
documente și materiale”. Vol. 1, Cartier, Chișinău, 2020

Trupele ruse de ocupație 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.

Mihai Gribincea,
Doctor în Istorie
Recentele atacuri ale lui Vladimir Putin și ale altor oficiali ruși
la adresa doamnei Maia Sandu,
noul președinte ales al Republicii
Moldova, care a reiterat necesitatea retragerii trupelor ruse de
ocupație din regiunea transnistreană, impune imperios o abordare nouă a problemei prezenței
militare ruse pe teritoriul nostru.
Această abordare este necesară nu doar pentru că în fruntea
Republicii Moldova vine un nou
președinte, care vede altfel decât predecesorul său interesele
și politica noastră externă, dar și
pentru că în ultimii ani coloana
a 5-a a Rusiei, în frunte cu Igor
Dodon, s-a consolidat, iar la Tiraspol se aud din nou voci despre
„necesitatea sporirii numărului
trupelor ruse «de pacificare» în
Transnistria”.
Schimbarea politicii Chișinăului față de problematica prezenței
trupelor ruse de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova trebuie
să înceapă, în opinia noastră, cu
derusificarea terminologiei utilizate până în prezent atât la Chișinău, cât și la Moscova. Despre
aceasta autorul acestor rânduri
a vorbit și cu alte ocazii, dar, din
păcate, observațiile și sugestiile
făcute la acest subiect au rămas
fără atenție.
Autorităţile de la Chişinău, precum şi analiştii politici, jurnaliştii
continuă să utilizeze neadecvat
termenii de „trupe de menţinere
a păcii” sau „trupe de pacificare”
pentru trupele ruse din Transnistria.
Această terminologie a fost
utilizată inadecvat de Rusia de
la bun început pentru a-şi justifică intervenţia armată de partea
separatiştilor transnistreni în anii
1991-1992. Autorităţile moldoveneşti, 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 și nici rol
de pacificatori. Acestea au luptat
împotriva Republicii Moldova în
războiul ruso-moldovenesc de pe
Nistru, iar după semnarea Acordului Snegur-Elțîn din 21 iulie
1992, s-au transformat într-un
scut de protecție pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol.
În anii 1992-1995 diploma-

se indicau următoarele deosebiri:
- în „operaţiunile de menţinere
a păcii” rusești participă forţe ale
părţilor aflate în conflict (Transnistria, Osetia de Sud);
- pretinsele trupe ruse de pacificare 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 poziţiile Rusiei în zonele de conflict;
- lipseşte controlul din partea
organizaţiilor internaţionale asupra operaţiunilor ruse de menţinere a păcii.
În documentele Reuniunii

participă trupele statelor aflate în
conflict (Rusia şi Moldova), operaţiunea 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 menţionate mai sus, ne întrebăm pe
cât de îndreptăţite sunt autorităţile moldoveneşti, dar şi jurnaliştii, analiştii politici moldoveni
să numească pretinsa operaţiune
din regiunea transnistreană a Republicii Moldova drept „operaţiune de pacificare”, iar pe trupele
implicate în ea drept „trupe de
pacificare” ori „trupe de menţinere a păcii”?
În opinia noastră, trupele ruse
şi transnistrene (înarmate şi antrenate de Moscova) au cu totul
alt caracter decât cel pe care-l pretind. Şi anume, acestea nu sunt

ţia rusă a depus eforturi considerabile pentru ca organizațiile
internaționale și opinia publică
internaţională să recunoască trupelor ruse din zonele de conflict
din teritoriile ex-sovietice statutul
de trupe de „menţinere a păcii”,
dar fără succes. Organizaţia Naţiunilor Unite, dar şi OSCE au
refuzat să acorde Rusiei mandat
pentru operaţiunile sale de „pacificare” 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, diplomaţii şi experţii occidentali stăruiau
asupra faptului că practica de „pacificare rusă” nu corespunde standardelor OSCE/ONU. De regulă,

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) respectarea suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a statului pe teritoriul
căruia sunt dislocate; 2) acordul părţilor; 3) imparţialitatea;
4) caracterul multinaţional; 5)
mandatul concret; 6) transparenţa; 7) legătura organică cu
procesul politic de soluţionare
a conflictului; 8) un plan de retragere ordonată.
Dacă raportăm aceste opt
principii la pretinsele trupe de
pacificare din Transnistria, vedem că, pe lângă faptul că nu au
un mandat internaţional, acestea
nu au un caracter multinaţional,
nu sunt imparţiale, la operaţiune

altceva decât trupe de ocupaţie
și ar fi de dorit ca, vorbindu-se
despre ele, să fie numite adecvat.
Acum, când nu doar Președintele este nou ales, dar avem și un
nou consilier de politică externă
și un purtător de cuvânt al Președintelui, consider că ar fi cazul ca
aceștia să folosească terminologia
adecvată, atunci când vorbesc de
trupele ruse de ocupație din Republica Moldova.
Dacă recunoaştem adevărul
că trupele ruse, dislocate ilegal
pe teritoriul Moldovei sunt trupe
de ocupație, într-o cu totul altă
lumină apare şi teritoriul pe
care sunt dislocate aceste trupe – Transnistria. Dacă trupele
ruse de acolo au statut de trupe
de ocupaţie, este incorect să continuăm să numim Transnistria
drept „regiune separatistă”. Ter-

menul corect ar fi regiune ocupată sau teritoriu ocupat de Rusia.
Cu atât mai mult cu cât, pe lângă
pretinsele trupe ruse de pacificare, 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 adecvat termenul de teritoriu ocupat
de Rusia pentru Transnistria, iar
apoi să solicităm ca noul Parlament să adopte și o Lege cu privire la teritoriul ocupat de Rusia,
așa cum a procedat Parlamentul
georgian în octombrie 2008 cu
privire la Abhazia. În plus, pentru
a arăta că Guvernul este serios și
responsabil în abordarea sa cu
privire la retragerea trupelor ruse,
acesta ar trebui să solicite Rusiei
și despăgubiri pentru ocuparea
ilegală a regiunii transnistrene
a Republicii Moldova. Pagubele
aduse nouă de ocupația rusă a
Transnistriei timp de 30 de ani
depășesc de câteva ori datoriile
pretinsei „RMN” către Gazprom.
De fiecare dată când Chișinăul reiterează necesitatea retragerii trupelor ruse de ocupație
din Transnistria, la Moscova și
Tiraspol se aud voci care spun
că numărul „pacificatorilor ruși”
nu trebuie redus, ci dimpotrivă
– trebuie sporit până la 6 batalioane, așa cum prevede Protocolul nr. 1 al CUC, din 28 iulie
1992, prin care au fost introduse
în Zona de Securitate pretinșii
pacificatori.
Pentru a contracara din fașă
asemenea idei năstrușnice, Guvernul Republicii Moldova ar trebui
să anunțe foarte clar „partenerii”
ruși și comunitatea internațională
că orice discuții despre sporirea
numărului „pacificatorilor” ruși
în Transnistria va conduce la denunțarea Acordului „Cu privire la
principiile reglementării paşnice a
conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova”, semnat
de preşedinţii M. Snegur şi B. Elţîn
la 21 iulie 1992. Conform articolului 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 încetarea activităţii Comisiei de control şi
a contingențelor militare afectate
acesteia” (vezi: „Moldova Suverană”, 23 iulie 1992).
Autorul acestor rânduri s-a
pronunțat cu mai multe ocazii în
favoarea denunțării Acordului
Snegur-Elțin, considerând acest
pas drept calea cea mai eficientă pentru Republica Moldova de
a-şi elibera teritoriul naţional de
trupele ruse de ocupaţie.
Urmare în pag. 4
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Cu ce s-a întors Maia Sandu de la Bruxelles?
Succesele pe plan extern ale R. Moldova
depind de succesele pe plan intern. Este mesajul cu care președinta Maia Sandu a revenit
din prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde
s-a aflat în perioada 18-19 ianuarie, desfășurând un adevărat maraton diplomatic.
Decisă să scoată R. Moldova din „izolare
internațională” și să obțină sprijinul partenerilor occidentali, șefa statului a abordat,
în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut la cel
mai înalt nivel al instituțiilor europene, mai
multe subiecte pe care le consideră prioritare, în special lupta împotriva corupției,
accelerarea accesului la vaccinul anti-Covid,
obținerea unui sprijin pentru agricultorii
afectați de secetă și pentru întreprinderile mici și mijlocii. A mai vorbit și despre
situația politică internă din R. Moldova,
care dictează identificarea unor soluții ce
ar permite o colaborare strânsă în pofida
lipsei unui guvern funcțional la Chișinău.
Subiectul vaccinurilor și al asigurării
sistemului de sănătate cu echipamentele
necesare a fost, de altfel, unul dintre cele
prioritare în discuțiile pe care Maia Sandu
le-a avut cu cel puțin doi dintre oficialii europeni cu care s-a întâlnit luni – președinta
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
și șeful diplomației europene, Josep Borrell.
Aceștia au asigurat-o de tot sprijinul necesar, iar ultimul a amintit că, în afară de 108
milioane euro mobilizate pentru a sprijini
sistemul de sănătate, Chișinăul a mai primit

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, alături de Johannes Hahn, Comisarul european pentru Buget și Administrație, la Bruxelles. Foto: facebook.com/Maia Sandu

și 50 milioane euro din Fondul de urgență
macro-financiar.
La Bruxelles, Maia Sandu s-a mai întâlnit cu președintele Consiliului European,
Charles Michel, cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională,
Didier Reynders, comisar pentru justiție,
Olivér Várhelyi, comisar pentru vecinătate și extindere, și cu Valdis Dombrovskis,
vicepreședintele Comisiei pentru economie
și responsabil cu piața internă și serviciile.
În centrul discuției cu comisarul Dombrovskis a fost problema ajutoarelor macro-financiare din partea Uniunii Europene.
Tranșa de 50 de milioane euro primită de
R. Moldova în noiembrie anul trecut a fost

acordată necondiționat, însă cea de-a doua
tranșă, de asemenea în valoare de 50 de
milioane și al cărei termen limită expiră în
septembrie anul acesta, vine cu o serie de
condiții, greu de îndeplinit din perspectiva
crizei politice interne și a unor eventuale
alegeri parlamentare anticipate.
Susținerea, inclusiv financiară, din partea
Uniunii Europene depinde de existența unei
guvernări stabile la Chișinău, a precizat șefa
statului, care pledează ferm pentru dizolvarea
actualului Parlament. „Decidenții Uniunii
Europene cunosc foarte bine ce se întâmplă
în țara noastră. Ei știu foarte bine cine a împins țara în prăpastie și din cauza cui țara
pierde bani și resurse. (...) Instituțiile Uniunii

Europene vor să vadă progrese reale în investigarea furtului miliardului și a altor scheme
de corupție, și nu doar justificări patetice din
partea procuraturii și altor organe de drept”,
a declarat ea la întoarcerea sa în R. Moldova.
Chiar și așa, Maia Sandu a inițiat discuția
despre asistența europeană pe termen mediu, obținând confirmarea că 21,4 milioane
de euro din programul de sprijin al reformei
poliției vor fi alocate în timpul apropiat. O
altă înțelegere la care s-a ajuns este cea cu
privire la contractul pentru reziliență în
mărime de 15 milioane de euro, sub formă
de grant, care urmează să fie semnat și debursat cât de curând posibil.
Reușita vizitei la Bruxelles depinde însă,
în final, de evoluția evenimentelor pe scena
politică internă din R. Moldova, unde Maia
Sandu ar trebui mai întâi să determine o
schimbare în Parlament și la Guvern, în
pofida rivalității din partea PSRM.
Dovadă ar fi și atitudinea destul de
rezervată pe care o manifestă chiar și unii
experți care nu pot fi bănuiți de atitudini
ostile față de șefa statului. Și asta pentru
că Uniunea Europeană se află acum într-o
situație delicată: pe de o parte, promite să o
sprijine pe președinta Maia Sandu, pe de altă
parte, orice sprijin financiar va fi gestionat
de actualul guvern și parlament, observă
bunăoară directorul executiv al Asociației
pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Valeriu CAȚER

Trupele ruse de ocupație din Republica Moldova
și necesitatea derusificării terminologiei
Continuare din pag.3
Denunţarea ar acorda trupelor
ruseşti din regiune statutul legal
pe care acestea îl au în realitate –
de trupe de ocupaţie, și Rusia nu
ar mai putea pretinde că-și păstrează legal trupele în Transnistria. În al doilea rând, denunţarea
Acordului ar deschide perspectiva
schimbării formatului operaţiunii actuale de „pacificare” din
Transnistria sau transformării ei
într-o operațiune multinațională
de poliție civilă.
Necesitatea denunţării acordului 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 Chișinău în regiunea transnistreană a Republici Moldova.
Inclusiv Președintele Putin
dezinformează opinia publică în
acest sens. În timpul conferinţei
sale de presă din 17 decembrie
2020, comentând solicitarea Președintelui Maia Sandu ca Rusia
să-și retragă trupele din Republica
Moldova, acesta a declarat: „Maia
Sandu, în calitate de reprezentant
al unei forţe politice, nu a spus nimic nou, noi demult auzim declaraţiile liderilor occidentali despre
necesitatea retragerii contingentului 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
eșuarea semnării așa-numitului
Memorandum Kozak, uitând că
acel document avea scopul de a
legifera prezența a 2000 de militari ruși pe teritoriul Republicii
Moldova până în 2020 și demilitarizarea completă a teritoriului
nostru. Din păcate, şi unii experţi
de la Chişinău, vorbind despre
trupele ruse din Transnistria, nu
fac o diferenţiere între aşa-numitele „forţe de pacificare” şi trupele
GOTR, astfel contribuind la dezinformarea opiniei publice locale
şi internaţionale în ceea ce priveşte statutul trupelor ruse din
Transnistria.
În opinia noastră, autoritățile moldovenești au un fundament 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 (susţine) 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 și-a asumat angajamentul de a-și retrage trupele și
munițiile de pe teritoriul nostru,

însă nu și l-a respectat; în iunie
2018, Adunarea Generală a ONU
a adoptat o rezoluție, în care se
adresează Federației Ruse să-și
retragă militarii și munițiile din
Republica Moldova.
Pe parcursul anilor Chişinăul a fost sfătuit de către statele
occidentale să nu denunţe Acordul Snegur-Elţin, pentru a nu-şi
tensiona relaţiile cu Rusia şi pentru 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 Independente 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 Bokeria, ministru adjunct de Externe al Georgiei, fiind întrebat în
cadrul unui interviu („Kommersant-Vlasti”, 23 noiembrie 2009),
care au fost greşelile Guvernului
georgian în august 2008 a răspuns: „Noi acordăm multă atenţie
cum vor fi apreciaţi paşii noştri pe
plan internaţional. Şi când s-a pus
problema, cât timp vom mai menţine în mod legitim pe teritoriul
nostru aşa-numiţii pacificatori
ruşi, unicul factor, care a redus la

zero această chestiune a fost reacţia 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 putea fi folosit împotriva noastră. Şi
am greşit...”.
În continuare, fiind întrebat
dacă crede că Georgia ar fi putut
obţine evacuarea „pacificatorilor”
ruşi din Georgia, Bokeria a răspuns: „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. Şi
atunci nu ar mai fi fost întrebări.
Da, noi considerăm că acţiunile pacificatorilor 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 și
acum singură justificare formală a
autorităţilor ruse [pentru care au
invadat Georgia – aut.] este aceea
că ele şi-au apărat pacificatorii. Şi
chiar dacă nici misiunea sponsorizată de UE nu a reuşit să demonstreze că noi i-am atacat primii pe
pacificatori, această cvasi-legendă
continuă să existe”.
Evident că denunţarea Acordului din 21 iulie 1992 trebuie să fie
însoţită de o Declaraţie Politică, în
care conducerea Moldovei (pentru
a nu fi acuzată de autorităţile separatiste de la Tiraspol şi de Rusia
de intenţii revanşarde) să explice
foarte clar, cel puţin, trei lucruri:
1) denunţarea Acordului nu înseamnă în niciun caz că Chişinăul
doreşte o reluare a ostilităţilor
militare şi că acesta continuă să
considere negocierile drept singu-

ra cale de reglementare pașnică a
conflictului;
2) denunţarea Acordului este
rezultatul ineficienţei operaţiunii
„de pacificare” de la Nistru şi Chişinăul doreşte un nou format, la
care ar participa forţe ale ţărilor
membre ale UE şi OSCE;
3) retragerea trupelor ruse din
Republica Moldova, conform angajamentelor luate de Rusia la Istanbul, 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 utilizarea corectă a terminologiei faţă
de trupele ruse dislocate pe teritoriul Republicii Moldova şi faţă
de Transnistria poate conduce la
o tensionare a relaţiilor cu Moscova. Depinde însă foarte mult
de tonul și 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 Transnistriei drept zonă sub ocupaţie
rusească va fi întâlnită cu ostilitate 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.)
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Comunista din Bălţata
şi dosarul de 15 ani

O

lga Coronciuc, fostă primăriţă şi
actuală consilieră a satului Bălţata din
raionul Criuleni, continuă să activeze
cu succes în administrația publică
locală, în pofida faptului că este învinuită întrun dosar penal intentat cu 15 ani în urmă pentru
organizarea migraţiei ilegale şi escrocherii în
proporţii deosebit de mari, care se află pe rol la
Judecătoria Chişinău de 11 ani. În tot acest timp
cât justiţia se chinuie să descâlcească dosarul
pornit încă în 2006, Olga Coronciuc care a
rămas fidelă Partidului Comuniştilor a deţinut
două mandate de primar la Bălţata, a născut
câţiva copii şi s-a mai ales cu cel puţin încă 20
de dosare penale. Iar procurorii şi poliţiştii care
i-au investigat pretinsele infracţiuni, fie că au
avansat în grad, fie că au ajuns ei înşişi pe banca
acuzaţilor.
s-au confruntat cu probleme. Eu
personal am stat un an în arest
preventiv fiind învinuit de luare
de mită, dar am fost achitat. Dosarul mi-a fost fabricat inclusiv
de persoane care o protejau pe
Coronciuc”, a precizat Podarilov.

Julieta SAVIȚCHI
Dosarul penal pe numele Olgăi
Coronciuc a fost pornit în anul
2006, în urma mai multor plângeri 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 cămătari neautorizaţi, lăsând locuinţele, au vândut animalele de pe
lângă casă pentru ca să aibă un
câştig decent şi să-şi poată întreţine 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 părţi vătămate
într-un singur dosar
Fostul director adjunct al Centrului pentru Combaterea traficului de fiinţe umane, Iurie Podarilov, îşi aminteşte că investigarea
cazului Coronciuc s-a desfăşurat
foarte greu. „Avea pile peste tot,
era membru activ al Partidului
Comuniştilor, aflat atunci la guvernare. Se făcea presiune din
partea diferitor instituţii şi persoane 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 șapte copii. Astfel, instanţa
a refuzat să aplice arestul. Olga
Coronciuc şi-a continuat ilegalităţile, iar cei care au lucrat la dosar

11 ani în instanţa
de judecată
Procesul în dosarul intentat Olgăi 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. Majoritate din aceste şedinţe nu s-au
putut desfășura, fiind amânate de
cele mai multe ori din cauza lipsei
părţilor la proces.
Părţile vătămate s-au plâns pe
Nadejda Mazur la Consiliul Superior al Magistraturii, învinuind-o
că ar tergiversa deliberat examinarea dosarului. Inspecţia Judiciară a disculpat-o pe magistrată,
menţionând că nu există abateri
disciplinare.
Între timp, mai multe din părţile 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 Coronciuc pentru escrocherie sau abuz
în serviciu. Câteva din dosare au
fost conexate la dosarul aflat în
gestiunea magistratei Mazur.
Păgubaşii se adresează
în instanţa civilă
Dosarele legate de organizarea
migraţiei ilegale nu au oprit-o pe
Olga Coronciuc. Fiind deja primăriţă 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 procurorii care au gestionat dosarele
intentate fostei primăriţe de la
Bălţata.
„Cu cca cinci ani în urmă am
vrut să plecăm cu un prieten împreună 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 instanţa 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 cetăţeni 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 activitate încă în 1996, erau mai multe
firme care se ocupau cu aceasta.
Am făcut nişte calcule şi am constatat că dacă fiecare moldovean
ajutat de mine să ajungă în Europa
a trimis acasă măcar 500 de euro,

se formează un buget anual al Republicii 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?
Şi 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 afacerea. Şi 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, percheziții.
Totul era condus de Eduard Bulat 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.
Şi procurorul Dumitru Robu mi-a
mâncat sănătatea. A vrut să-i dau
50 de mii de euro. Anterior am
fost achitată într-un dosar penal pentru organizarea migraţiei
ilegale şi procurorii practic au
turbat. Acum am 22 de dosare
penale, iar unul se află în judecată 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: „Procurorii nu le-au permis să iasă
din ţară. La indicaţia procurorului 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 vizelor. 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 turistice 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 putut 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 învinuiţi 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 Bălţata
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 spălare 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 consiliului. Poate că e din cauza dosarelor”, ne-a spus edilul.
Coronciuc a avut şi aici o justificare: „Sunt comunistă şi sunt
stimată în partid pentru că sunt
cinstită. Nu am furat niciun bănuţ
şi nu am trădat partidul. Socialiştii 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 recunoscători”.
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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 Național de Statistică, circa
25% dintre moldoveni fiind plasați
sub acest prag. În 2018, pragul era
cu 97 lei mai mic (1998 lei). În același timp, pragul sărăciei extreme a
constituit în medie 1689 de lei pe
lună pentru o persoană, iar rata sărăciei extreme a fost de 10,7%. În
anul 2019, rata sărăciei în mediul
rural a fost de 34,5%, față 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 Chișinău este de
4,4%.

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

Cine a creat și cine
răspunde pentru starea
critică a economiei

D

upă 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.

Ion CHIȘLEA

În debutul ședinței guvernului
din 20 ianuarie, prim-ministrul
interimar a dat asigurări că acest
guvern va face tot posibilul ca să
asigure continuarea politicilor publice. „Acest guvern va face tot posibilul, în condițiile actuale, deloc
ușoare, inclusiv din punct de vedere
politic, ca să continuăm lucrurile în
albia normalității și în strictă conformitate cu cadrul juridic, pentru
a menține situația sub control până
la formarea noului guvern. Evident
că un guvern interimar nu poate
face miracole, dar poate oferi siguranța necesară că lucrurile nu vor
degrada în fața crizelor cu care ne
confruntăm.”

UE vrea
să-și reducă
dependența
de dolarul
american
Comisia Europeană a anunțat
marți că va încerca să crească rolul
internațional al monedei euro și
să pună la punct o infrastructură
financiară europeană astfel încât Uniunea Europeană să devină
mai independentă de alte centre
financiare, precum și de rolul dominant jucat de dolarul american,
informează Reuters. În acest sens,
Executivul comunitar a prezentat
marți o nouă strategie menită să
impulsioneze deschiderea, soliditatea și reziliența sistemului economic și financiar al UE pentru
anii următori. Scopul strategiei
este consolidarea capacității Europei de a juca un rol primordial în
guvernanța economică mondială,
protejând totodată UE împotriva
practicilor neloiale și abuzive.
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Iar semnalele care vin din partea economiei, dar și a administrării treburilor publice sunt tot mai
alarmante. În primele trei săptămâni ale anului în curs, Ministerul
Finanțelor a propus spre vânzare
Valori Mobiliare de Stat (VMS) în
valoare de 2,155 miliarde de lei
și a reușit să vândă în valoare de
1,665 miliarde de lei.

săptămâni din anul curent circa
800 de milioane de lei pentru
a da pensii și 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 și pe care ar trebui să și-l
asume președintele Maia Sandu,
după cum insistă ex-președintele
Dodon.
Dezastru la CFM
O situație și mai gravă se atestă
la Întreprinderea de Stat Calea Fe-

înstrăinarea patrimoniului din
Ucraina, ce aparține statului moldovean.
Încă în primele zile ale anului
în curs el atenționa organele de
resort și opinia publică că la 16 decembrie 2020 Agenția Proprietății Publice, prin intermediul unei
licitații, a înstrăinat complexul
clădirilor stațiunii de odihnă „Ciaica” (Pescărușul), situat în zona
litoralului ucrainean, în localitatea balneară Koblevo din regiunea
Mykolaiyv, 60 de kilometri la est
de orașul-port Odessa.    
Prețul de vânzare a clădirilor
cu o suprafața totală de 1340 de
metri pătrați a fost de doar 1,888
milioane lei sau de circa 90 de
mii de euro.
Altfel spus, o stațiune funcțională de odihnă, cu patru etaje și
cantină, amplasată la doar 300
de metri de plajă, a fost vândută
la prețul de 82 de dolari pentru
un metru pătrat!
De remarcat că o mică stațiune
de odihnă din același oraș, cu o
suprafață de 478 de metri pătrați
este propusă spre vânzare la pre-

800 de milioane
de lei împrumutați
în trei săptămâni pentru
pensii și salarii
Valorile Mobiliare de Stat reprezintă un instrument prin intermediul căruia statul se împrumută
pe piața internă, în special de la
băncile comerciale. Altfel spus,
statul emite aceste valori mobiliare și le vinde, iar banii încasați
îi folosește în procesul de management al finanțelor publice. Cea
mai mare parte din sumele împrumutate merge spre rambursarea
împrumuturilor anterioare, iar
alta este utilizată pentru acoperirea deficitului bugetar curent.
Aceasta din urmă reprezintă
colacul de salvare pentru Ministerul Finanțelor atunci când nu
mai are bani în buget pentru a
executa cheltuielile în conformitate cu bugetul de stat. Volumul
banilor împrumutați prin intermediul VMS pentru acoperirea
deficitului bugetar reprezintă, de
fapt, creșterea datoriei interne a
statului.
Iată că în primele trei săptămâni din 2021 statul a reușit să
împrumute 1,665 miliarde lei. Potrivit surselor noastre, aproape
jumătate din sumă sau circa 800
de milioane de lei sunt împrumutați pentru ca statul să-și onoreze
plățile curente. Iar la început de
an, în plină iarnă, cheltuielile curente ale statului nu pot fi altele
decât cele de achitare a salariilor
și pensiilor. Altfel spus, statul a
împrumutat deja în primele trei

rată a Moldovei, unde angajații nu
ar fi primit salariile de prin luna
octombrie. În plus, unele utilaje
ale întreprinderii sunt vândute
ca metal uzat.
În acest context, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru
Slusari, deputat al Platformei
Demnitate și Adevăr, cere audierea conducerii ÎS Calea Ferată și
a Agenției Proprietății Publice în
cadrul Comisiei economie, buget
și finanțe. „Vrem să cunoaștem
exact care este situația financiară
la una dintre cele mai mari întreprinderi de stat, ce motive reale au
condus la reținerile salariale și la
concedierea în masă a angajaților
și dacă nu cumva se urmărește falimentarea intenționată a entității.
Să analizăm și raportul auditului
Curții de Conturi, precum și 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 ține de

țul inițial de 470 mii de dolari,
ceea ce corespunde prețului de
aproape 1000 de dolari pentru
un metru pătrat.
Potrivit lui Slusari, cumpărătorul formal al complexului turistic,
aflat până acum în posesia statului
moldovenesc, este un fost polițist
moldovean aflat la pensie. Cumpărătorul 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 parlamentară Pentru Moldova, formată
din transfugi democrați și partidul
Șor. Anume această platformă a
asigurat majoritatea necesară
pentru adoptarea unei serii de legi
populiste în noaptea de 17 spre 18
decembrie și a pachetului de legi
bugetare cu un deficit neacoperit
de 14 miliarde de lei.
În context, Slusari face un apel
către președinte privind includerea pe ordinea de zi a următoarei
ședințe a Consiliului Suprem de
Securitate subiectul proprietăților moldovenești din Ucraina, or
problema nu se limitează doar la
hotelul Ceaica.

Deputatul menționează că activele a două cariere de extragere
a zăcămintelor, din Pervomaisk și
Cernăuți, sunt practic pierdute,
deși se estimează că cariera din
Pervomaisk conține rezerve de
granit, care ar putea fi extrase încă
170 de ani.
Altă problemă ține de sanatoriul Moldova din Odessa, cu o
suprafață de 17 641 metri pătrați,
amplasat pe un teren de cinci
hectare. Nu e clar ce autoritate
publică moldovenească gestionează acest obiectiv, iar sanatoriul este scos la licitație în numele
unei bănci ucrainene falimentare.
Slusari spune că terenul adiacent
este subiectul unui atac raider din
partea oamenilor aceluiași Andronache.
Și un alt sanatoriu, cel din
Truskaveț, de asemenea are un
statut juridic neclar, iar Agenția
Proprietății Publice nu a prezentat
informația solicitată de deputați
PDA privind administrarea acestui obiectiv.
În context, Slusari se arată
îngrijorat de administrarea bunurilor publice moldovenești în
țara vecină, mai ales pe fundalul
atribuțiilor limitate ale guvernului care nu poate opera remanieri
de cadre, situația fiind mai mult
decât gravă.
„Se vede clar că există o grupare criminală, protejată la cel mai
înalt nivel la Chișinău, care, pe
fundalul inacțiunilor autorităților abilitate, delapidează activele
de sute de milioane ale statului”,
concluzionează deputatul.
Înțelegere de cartel
pe piața carburanților?
O altă problemă e scumpirea
fulminantă a carburanților. Astfel,
după ce la sfârșitul lui decembrie
s-a produs o scumpire moderată,
cu circa 50 de bani, atât la benzină,
cât și la motorină, pe data de 16
ianuarie benzina s-a scumpit cu
încă un leu și șaizeci de bani, iar
motorina – cu circa 90 de bani.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică și-a declinat orice
responsabilitate pentru această
scumpire, menționând că nu mai
reglementează prețurile la carburanți, iar Consiliul Concurenței nu
a explicat cum se face că scumpirile
se produc simultan și în aceeași
mărime în cazul tuturor jucătorilor
de pe piață, unde nu există niciun
fel de concurență liberă.
În concluzie, situația finanțelor
publice, a proprietății publice, dar
și a concurenței libere pe piața
carburanților ridică mari semne
de întrebare privind administrarea eficientă a treburilor statului, iar ex-președintele Dodon
încearcă să arunce responsabilitatea pentru această stare de fapt,
care este consecința activității anterioare a guvernului Chicu, pe
președinta Maia Sandu.
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Interviu cu deputatul Dan Perciun, Fracțiunea PAS

„Apariția
farmaciilor
mobile va duce
la un haos total”

M

ajoritatea 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 Perciun, care este pericolul
modificărilor legislației
în domeniul farmaceutic
adoptate rapid de către
majoritatea PSRM–Pentru
Moldova?
Două inițiative promovate de
Partidul Șor și de socialiști vor
avea consecințe grave pentru cetățeni. În primul rând, vorbim
de creșterea prețului la medicamentele eliberate fără prescripție
medicală. Pe moment, adaosul
comercial este reglementat și plafonat pentru că statul consideră că
prețul la acest medicament trebuie
compensat. În urma modificărilor
votate în decembrie 2019, prețul a
fost complet liberalizat, ceea ce va
face posibil ca farmaciile să stabilească prețul pe care îl consideră
ele corect.
Și, având în vedere că avem o
piață farmaceutică dominată de
câteva lanțuri de farmacii mari și
un Consiliu al Concurenței foarte neputincios, ne putem aștepta
la creșterea costului la medicamente. 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 prescripție
medicală.
În al doilea rând, legea prevede
reducerea adaosului comercial
maxim aplicat medicamentelor
compensate pentru care plătește
atât cetățeanul, cât și statul. Ce
înseamnă acest fapt? La prima
vedere, aceasta ar trebui să ducă
la reducerea prețurilor la medicamentele compensate. Problema
este că odată cu reducerea acestui
adaos comercial, interesul comercial, în special al farmaciilor mici
din mediul rural să le comercializeze, va dispărea.
Acestora nu le va fi convenabil
să vândă un medicament compensat, cu un adaos comercial foarte
mic și să fie supuse unui proces
birocratic enorm, având o marjă
de profit foarte mică. Astfel, accesul cetățenilor la acest gen de
medicamente se va reduce considerabil.
Așadar, pe de o parte, ne aș-

teptăm la scumpirea prețului la
medicamente fără prescripție
medicală. Și, pe de altă parte, la
dispariția de pe piață a medicamentelor compensate ca urmare
a reducerii adaosului comercial.
- Ce reprezintă, în opinia
Dvs., așa-numitul proiect
„farmaciile mobile”? Vom
vedea în curând prin republică microbuze-farmacii
„Merișor”?
Este un proiect de business al
Partidului Șor, care își dorește
să intre pe această piață foarte
lucrativă și să facă profituri cât
mai mari pe seama nenorocirii
oamenilor.
În Republica Moldova există
anumite reglementări din punct

de vedere al securității și calității medicamentelor. Odată cu
apariția acestor farmacii mobile, reglementările existente vor fi
periclitate. Statului îi va fi foarte complicat să verifice calitatea
medicamentelor, condițiile de
depozitare, aspectele fiscale etc.
În același timp, apariția farmaciilor mobile va duce la un haos
total pe piața medicamentelor.
Actualmente, numărul farmaciilor
și amplasarea lor este reglementată prin lege. Acum există niște
restricții cu privire la numărul populației și distanța între farmacii.
Cu cât mai multe farmacii

avem, cu atât mai motivate sunt
aceste farmacii să încurajeze oamenii să consume medicamente
chiar dacă aceștia nu au nevoie.
Odată cu apariția unităților mobile promovate de Șor, am putea
să ne trezim cu gherete și tarabe
pretutindeni, la fiecare colț de
stradă atât în Chișinău, cât și în
zonele rurale.
Am sesizat Curtea Constituțională pentru a observa în ce măsură
aceste legi contravin Constituției.
În cazul în care Înalta Curte va
considera aceste legi constituționale, în următorul parlament,
dacă vom avea 51 de deputați responsabili și integri, le vom abroga.
- Să înțeleg că acesta este
prețul pe care îl plătește
PSRM lui Șor pentru menținerea stabilității politice?...
Aceasta este doar o parte din
înțelegerea lor. Alte elemente ale
acelei înțelegeri sunt, de exemplu, împărțirea pe criterii strict
politice a banilor din bugetul de
stat către primăriile partidelor din
majoritatea parlamentară.
Au fost scoși la bătaie circa 350
de milioane de lei, bani pe care
deputații din Partidul Șor și PSRM
i-au împărțit, în mod special, cum

au vrut ei, primăriilor proprii. De
exemplu, în cazul Marinei Tauber,
aproximativ 160 de milioane de lei
au fost alocați 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 primării și pentru tot felul de proiecte
inutile și ineficiente din punct de
vedere economic.
- Cele două formațiuni, Șor
și socialiștii, se pregătesc
pentru noua campanie
electorală...

350 de milioane de lei investiți direct în campania electorală a PSRM și Șor, bani partajați
strict pe criterii politice. În cazul
lui Nichiforciuc și Andronachi,
care asigură această majoritate,
voturile lor erau foarte importante și aveau o putere de negociere
foarte mare.
Doar acești doi deputați au
rupt pentru primăriile lor peste
30 de milioane de lei. Deputații
din opoziție nu au participat la
această partajare, nici nu am fi
vrut să participăm pentru că nu
este corect. Este vorba de cheltuieli mari aruncate în vânt. Atât
în cazul Marinei Tauber, cât și al
lui Nichiforciuc și Andronachi,
banii au fost repartizați pe criterii
politice pentru a le asigura voturi
în viitorul legislativ.
- Există opinia că singura
formațiune care își dorește alegeri anticipate este
PAS...
La nivel declarativ, majoritatea
deputaților vor alegeri anticipate,
în realitate însă, ținând cont de
discuțiile din platourile de televiziune, se pare că doar PAS luptă
pentru un asemenea scrutin. În
același timp, ceilalți cochetează
cu ideea unui guvern de tranziție,
cu un mandat limitat. Din punctul
nostru de vedere, această idee este
una foarte periculoasă.
Este o capcană care va permite menținerea acestui parlament
pentru alți trei ani de zile. Și, de
fapt, va anula posibilitatea declanșării alegerilor anticipate. Motivele pentru care ceilalți deputați nu
își doresc anticipate sunt destul de
evidente. Unii dintre ei vor ajunge
la cimitirul politic. Alții, după ce
vor pleca din fotoliul de deputat,
riscă să se trezească cu dosare penale sau chiar la pușcărie pentru
mulți ani.
Prin urmare, pentru moment,

avem o aliniere de interese în rândul altor deputați privind nedeclanșarea sau amânarea alegerilor
anticipate.
Noi le-am transmis tuturor colegilor din legislativ o declarație
comună a Parlamentului pe care
propunem să o votăm la prima ședință. Vrem astfel să consemnăm
oficial disponibilitatea tuturor de
a declanșa cât mai curând alegeri
anticipate. Aceeași declarație urmează să stabilească pașii prin
care urmează să se întâmple acest
lucru. Rămâne să vedem de cine va
fi votată această declarație.
- Conform unei hotărâri
a Curții Constituționale,
Parlamentul nu se poate
autodizolva. Care ar fi
procedura de declanșare
a alegerilor parlamentare?
Partea interesantă a acestei
decizii este motivarea unde Înalta Curte spune că chiar și după
expirarea a trei luni de zile Parlamentul nu poate să fie dizolvat
neapărat dacă șeful statului nu a
desemnat un candidat la funcția
de prim-ministru.
Unica soluție valabilă este ca
președintele să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru,
iar acesta să nu fie votat de două
ori, urmând ca parlamentul să fie
dizolvat.
Problema este că înaintarea unui candidat la funcția de
prim-ministru în condițiile actuale s-ar putea să ducă la numirea acestuia de către majoritatea
PSRM-Șor cu unicul scop de a
sabota activitatea Guvernului și
de a amâna alegerile anticipate.
Asta este capcana majorității
PSRM-Șor în care încearcă să ne
atragă.
Interviu realizat
de Ilie GULCA
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Revenirea Săraca ţară a
lui Navalnîi Moldovei... socialiste

Adrian CIUBOTARU
Buletinele de știri abundă de
imagini și comentarii de la inaugurarea lui Joe Biden ca președinte al Statelor Unite, dar
evenimentul cel mai important
al săptămânii curente a avut loc
totuși în Rusia, nu în America. La
revenirea în patrie, omul politic
rus Alexei Navalnîi a fost arestat
și, după o ședință de judecată
sumară, desfășurată într-o secție
de poliție din Himki (sic!) – în
încăpere trona, emblematic, portretul călăului stalinist Iagoda
–, trimis imediat la închisoare.
Capetele de acuzare pe care
le-a născocit regimul contează
acum mai puțin: putea fi înstrăinarea donațiilor pentru fundația
sa anticorupție, dar putea fi și
mutarea soarelui de pe cer. Contează doar faptul că „pacientul de
la Berlin“ a decis să se întoarcă
acasă chiar dacă știa că acolo îl
așteaptă un mandat de arest. E
un gest de mare curaj, desigur,
dar și o inteligentă (cu toate că
riscantă) mișcare politică: de azi
înainte, Navalnîi va fi perceput
nu numai ca liderul formal, ci și
ca liderul moral al opoziției ruse.
Nu poți să obții adeziunea
maselor, dacă nu ești 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 plecat din Rusia nu de bună voie,
ci după o tentativă de asasinat.
Dragostea rușilor se câștigă greu,
mai ales când nu ai acces la televizoarele (și deci la mințile)
lor. De aceea, era nevoie de o
demonstrație de forță morală,
de un gest ieșit din comun, de
o nouă confruntare cu regimul,
de această dată însă, nu pe terenul dezbaterilor politice și al
valorilor abstracte, ci pe cel el
chestiunilor fundamentale.
Navalnîi a încercat să reveleze
Caricatura la gazetă

natura duplicitară, profund mincinoasă și perversă a regimului
actual din Rusia cu o singură
lovitură de sabie: niciuna dintre acuzațiile și clevetirile propagandiștilor nu mai are niciun
sens din clipa în care omul se întoarce nesilit de nimeni la zbirii
săi, refuzând statutul confortabil
de surghiunit de lux, de martir
la Berlin, de prigonit curtat și
slăvit de un Occident compătimitor, simpatetic și sigur. Fără
îndoială, această sabie îi poate
lua capul lui Navalnîi însuși, dar,
repet, în cazinoul politic rusesc
nu se poate juca altfel, dacă vrei
să câștigi cu adevărat.
De asemenea, nu încape nicio îndoială că rușii de azi sunt
departe de a înțelege fapta și
sacrificiul lui Navalnîi. Dar e la
fel de cert că, atunci când putinismul se va descalifica definitiv
(nicio despoție nu e infailibilă, și
Rusia a dovedit asta în repetate
rânduri), lumea va avea nevoie de
un erou, de un politician-simbol
al luptei cu regimul nedrept, violent și corupt. Și în acea clipă a
adevărului, a marii revelații, rușii
nu prea vor avea de ales, așa cum
nu au avut de ales nici sud-africanii după căderea apartheidului:
după 27 de ani de închisoare,
Mandela era singurul președinte posibil al unei țări care voia
să scape de greaua moștenire a
trecutului.
Atunci când securiștii lui Putin blochează arterele Moscovei
și accesul la aeroport pentru
eventualii susținători ai lui Navalnîi, ei nu se tem că aceștia vor
trezi imediat masele și vor prelua
într-o zi-două puterea. Ei se tem,
de fapt, de ziua de mâine. Cine
dacă nu ei să știe cât de mare
poate fi în Rusia notorietatea
unui „pravednik“, și mai ales, cât
de bogate sunt fantezia și harul
mitopoetic al unui popor capabil
să-și creeze eroi și zei din oricine.
Şi-au făcut idoli din șarlatani
și satrapi, în clipe de grea cumpănă, de ce nu și-ar face unul și
din Navalnîi? Dacă a fost posibil,
în trecut, un Elțîn, de ce nu ar
fi cu putință, în viitor, și un Navalnîi? Doar în țări ca Rusia poți
deveni campion al națiunii peste
noapte – însuși Putin e ultima și
cea mai convingătoare dovadă!

Mircea V. CIOBANU
Nu fără guvern funcţional, ci
fără guvern – ce expresie perfectă
a inutilităţii statului!
Pe acest fundal al pământului pârjolit al unei Moldove
socialiste, noul preşedinte şi-a
propus, ca prioritate, lupta cu
corupţia. Numai că toate obiectivele şi toate acţiunile Maiei Sandu 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 plahotniuc-dodon-şoristă din parlament 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 expresia: „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 căzut! 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 Cantacuzino, domnitor moldovean devotat
Porţii Otomane, pe vremea căruia
în Moldova a avut loc foametea
crâncenă, una dintre cele mai
dezastruoase din istorie.

Lamentaţiile de o manieră biblică pe soarta
sărmanei Moldove sunt deja proverbiale. Acum
avem tot tacâmul: pe lângă virusul dezlănţuit
şi lăsat de capul lui, precum alte dobitoace din
ţarcul ţării; pe lângă criză economică profundă
(„bugetul” nu mai înseamnă de mult achiziţii
din activităţi economice, ci doar împrumuturi şi
granturi), dublată 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.
„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 dezastrul produs, a revenit în scaun,
după vreun deceniu de şedere la
Ţari-grad. Deşi, cu toată similitudinea, există diferenţe: în secolul
al XVII-lea poporul nu avea nicio
treabă cu desemnarea domnitorului, 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 poporul a avut alternative.
Nu e treaba unui comentator
al evenimentelor să dea sfaturi
când nu i se cer ori să facă previziuni. 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 profesionist („tehnocrat” în sensul
profesionalismului, dar apolitic
nu poate fi, de vreme ce va guverna o ţară sfâşiată de contradicţii
ireconciliabile). Un guvern cu un
program viabil, reformator. Şi
cu miniştri competenţi, dar şi cu
verticalitate. Şi să aşteptăm calm
mişcarea „şahistului”.
Maia Sandu e condamnată să
fie un preşedinte activ, un preşedinte jucător. Iar asta înseamnă
să accepte că are oponenţi, inclusiv în structurile puterii legislative şi executive. Pe care să-i

Încă o victimă
din 7 aprilie 2009
va primi
despăgubiri
R.Moldova a fost din nou condamnată la CEDO într-un dosar pentru reținere ilegală, arest și tortură
în urma protestelor din 7 aprilie 2009. Guvernul
de la Chișinău va trebui să-i achite unui tânăr
maltratat de poliție 15 mii de euro ca prejudiciu
moral și 840 de euro pentru cheltuieli de judecată.
Vadim Vieru, unul dintre avocații acestuia, a
relatat presei că acesta a fost reținut fără motive
întemeiate în seara zilei de 7 aprilie 2009 și dus
la Inspectoratul de poliție Centru, unde a fost
forțat să pozeze cu un scut în mână, de parcă ar

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 integrarea europeană sunt scopuri,
ele trebuie urmate punctual.
Pe când dizolvarea parlamentului 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, proeuropene şi proromâneşti, e încă de
domeniul iluziei. Nu aşteptaţi
minuni de la alegătorul moldovean. Încercaţi să valorificaţi
şansa acordată azi.
Dar pe de altă parte, în aceste
condiţii, miră atitudinea contemplativă 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 unioniste, de la cele statal-conservatoare
la cele mai radicale propuneri de
salvare a naţiunii (a populaţiei,
nu a statului). Iar dacă toate calculele arată că această ţară nu are
nicio şansă, oricum ai guverna-o,
înseamnă că asta e concluzia. Salvarea naţiunii, a comunităţii, a
oamenilor care locuiesc pe acest
tărâm al dezastrului politic, nu
are nimic în comun cu salvarea
sistemului politic.

fi încercat să se bată cu polițiștii. Tânărul a fost
ținut timp de două zile într-o celulă împreună cu
alte peste 20 de persoane, în condiții inumane și
bătut de polițiști.
„El s-a aflat în evidența unui centru de reabilitare a victimelor torturii. Având în vedere inacțiunea
care avea loc la nivel național, pur și simplu nu a
rezistat. Acum este plecat definitiv din țară”, mai
spune avocatul.
Menționăm în acest context că, la aproape 12
ani de la protestul anticomunist din 7 aprilie 2009,
niciun funcționar public nu a ajuns la închisoare
pentru abuzurile și violențele comise atunci. În tot
acest timp, doar câțiva polițiști au primit pedepse
simbolice cu suspendare, pentru torturarea tinerilor în comisariate, iar zeci de dosare intentate
pentru tratamente inumane și degradante rămân
pe rol în instanțele de judecată, soarta lor fiind
incertă.
V.V.
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Cum a fost posibilă Unirea Principatelor?

Eugen DORU PELIN

Totul s-a întâmplat pentru că
a existat o doamnă pe numele ei
Ecaterina-Cocuța Vogoride, născută Conachi.
Revoluționarii de la 1848 au
reușit după un deceniu de eforturi enorme (erau foarte mulți cei
care se împotriveau unirii, chiar
și printre boierii neaoși) să își îndeplinească cea mai mare dorință
revoluționară. Unirea.
Dar era cât pe ce să nu se întâmple și proiectul să se ruineze.
Caimacamul Vogoride, un fel de
domnitor locțiitor 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 dorință poporului nu este pentru unire. Astfel,
chiar și puținii suporteri ai Unirii
Principatelor ar fi înțeles care este
„voința românilor” și ar fi renunțat
în favoarea turcilor.
Doar că ambițiosul Vogoride
avea pe cineva acasă pe care nu îl
putea domina. Era însăși soția lui,
cea cu care a avut trei copii.
Înainte de unire, Cocuţa l-a convins pe Nicolae Vogoride să renunţe la desemnarea lui Constantin
Catargiu sau Nicolae Cantacuzino 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. Cocuţa 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 neamul, 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 amenințările ei nu au
funcționat până la capăt. Atunci,
boieroaica a pus mâna pe scrisorile secrete ale soțului, care dovedeau că a măsluit alegerile, la
cererea otomanilor, și le-a trimis
spre publicare prin intermediul lui
Costache Negri și Dimitrie Rallet,
cotidianului «L’Étoile d’Orient»
(„Steaua Dunării”), care fusese
interzis la Iaşi şi apărea la Bruxelles. Scurte review-uri în limba
română ale acestor epistole care
au făcut înconjurul Europei, au fost
publicate şi în Moldova sub numele de „Estract de scrisori secrete
trimise caimacamului Moldovei
de deosebite feţe politice”.
Fiind prestigiul lor în joc, Regina Victoria și Împăratul Napoleon
al III-lea (în calitate de reprezentanţi ai Puterilor Garante) s-au
întâlnit la Osborne, au hotărât
anularea alegerilor falsificate de
Vogoride și repetarea lor sub atentă supraveghere. Rezultatul a fost
covârșitor în favoarea unioniștilor. În paranteză fie spus, cred că
dovezile că alegerile pentru Adunarea ad-hoc din Moldova au fost
falsificate în favoarea celor care
se opuneau Unirii au adus în pragul rupturii chiar şi solida alianţă
dintre Anglia şi Franţa, proaspeţii

învingători din Războiul Crimeii.
Anglia susţinea Turcia, adică separarea în continuare a Principatelor,
iar Franţa, unde lobby-ul românesc
era mai puternic, Unirea.
Ce a urmat, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn la Iași și
apoi la București, a pus lumea în
faţa faptului împlinit, chiar dacă,
inițial, 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 maximum termenii acordului. Şi-au
ales un singur domn, pe Alexandru
Ioan Cuza. Se năștea România și
datorită Ecaterinei-Cocuța Vogoride, născută Conachi.
După împlinirea actului Unirii l-a părăsit pe Nicolae Vogoride
şi a călătorit prin Europa. După
moartea acestuia, în 1862, s-a recăsătorit 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 artistice italiene, fiind o susţinătoare
convinsă a unirii italiene.
A murit la Genova în februarie
1870, dar rămăşiţele sale pământeşti au fost înhumate în biserica
familiei din Ţigăneşti, din judeţul
Galaţi. Asta i-a fost dorinţa.
Eu aș pune-o pe această femeie,
de un curaj nebun pentru vremurile acelea, pe o bancnotă românească. Fără ea putea să nu fie nimic. Și
nici măcar nu e o persoană istorică
recunoscută.

Iulia – președintele Rusiei?

Vitalie COJOCARI
Este anul 1998. O tânără rusoaică, înaltă, blondă, frumoasă,
stă pe o plajă din Turcia. Este
absolventă de economie, implicată în afacerile părinților săi. De
tânără se apropie un tip cu ochii
albaștri, înalt. Rus, evident. Cei
doi se cunosc și devin în scurt
timp un cuplu. Apoi se căsătoresc.
Acum au doi copii.
Bărbatul se numește Alexei
Navalnîi. Astăzi este pe prima
pagină a tuturor ziarelor din
lume. Femeia se numește Iulia
Navalnaia.
O vedeți în acest clip de pe Instagramul lui Navalinîi. Acesta l-a
postat ieri în avion. Iulia Navalinaia 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. Producția cinematografică și-a pus amprenta pe
generația Iuliei și a lui Alexei
Navalnîi pentru că o reprezintă.

Cei doi soți și-au trăit tinerețea și
adolescența în „sălbăticia” anilor
‚90. Când Rusia a fost de-a dreptul împărțită în sfere de influență
între clanuri mafiote.
Filmul despre care vă povestesc urmărește aventurile unui
tânăr rus scăpat din armată, Danila. Prepeleacul rus are un simț
al dreptății exacerbat. Uriaș aș
spune. Ajunge în SUA pentru a-l
omorî pe un american, un șarlatan, un „bad guy”. Acolo, printre
altele, scapă din mâinile unor
proxeneți americani o rusoaică. Se întorc împreună acasă, în
Rusia, iar rusoaica cere în avion:
„Tinere, să ne aduci vodkă, zburăm acasă!”.
Trec peste semantica acestei
expresii intrate deja în folclorul
rus. Apropo, vă recomand să vedeți filmul. Se numește „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 soția sa,
opozantul lui Putin nu ar fi supraviețuit.
Iulia Navalnaia a făcut tot ce
i-a stat în puteri, a fost o soție
iubitoare și credincioasă, spun
jurnaliștii ruși. S-a luptat cu toate
forțele în Tomsk pentru a-l scoate
din țară pe soțul ei. Și-a călcat
pe inimă și l-a rugat într-o scrisoare deschisă chiar pe Putin să

permită asta.
A reușit. Acum au revenit împreună acasă. La prima interacțiune cu autoritățile ruse Navalnîi a
fost arestat. Iulia Navalnaia a rămas din nou singură. A avut tăria
să dea o declarație în fața sutelor
de fani adunați la aeroport. Oamenii au scandat: „Iulia, Iulia!”.
Navalnîi este la închisoare, Iulia este liberă, iar jurnaliștii ruși,
analiștii care urmăresc evenimentele din Rusia – se întreabă neosteniți dacă Iulia va repeta soarta
Svetlanei Tihanovskaia, cea care
l-a înfruntat pe Lukașenko într-o
cursă prezidențială incredibilă.
Apropo, în presa rusă au apărut informații despre presupuse
aventuri amoroase ale lui Navalnîi, informații despre poze
cu care chiar Iulia Navalnaia ar
fi fost șantajată ca să nu intre în
politică. De altfel, Iulia Navalnaia
ar fi fost la rândul ei ținta unei
otrăviri. A supraviețuit.
În ciuda acestor evenimente,
cuplul se afișează mereu ca unul
solid, fără fisuri.
Întrebarea despre „prezidențiabilitatea” Iuliei Navalnaia nu a
apărut de aseară, când lumea l-a
văzut pe Navalnîi la braț cu Navalnaia. Întrebarea a apărut încă
din momentul în care jurnaliștii
au văzut-o înfruntând fără frică
FSB-iști (fost KGB) în spitalul
din Tomsk, luptând cu sistemul
să-și salveze soțul.
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Dodon și jurnaliștii săi
atacă precum dihorii
Am privit emisiunea Lorenei Bogza cu consilierul prezidențial Ala
Nemerenco, emisiune care a avut
ca subiect epidemia COVID 19 și
acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru a începe vaccinarea
populației. Se știe că vaccinul Pfizer
este acreditat de Comisia europeană
în domeniul sănătății, iar Moderna
încă nu.
Gheorghe BUDEANU
Ei bine, în acea emisiune dna
Nemerenco a prezentat, nedumerită, 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 Sănătății
așteaptă Moderna. Astfel, a fost pusă într-o situație proastă și România, care a promis R. Moldova 100 mii de vaccinuri și care e nevoită,
conform solicitărilor de la Chișinău, să aștepte Moderna, ca să dea și
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 știre, trucând cele spuse de Nemerenco, fără a aminti de documentul
cu zero Pfizer din strategia de vaccinare și menționează un incident
cu vaccinul Moderna, care, chipurile, e mai rău. NTV, prin gura lui
Țurcanu, își bate joc de Nemerenco, consilier al Maiei Sandu (adică,
în primul rând, de Maia Sandu), întoarce totul pe dos și atacă repede 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 țurcană, concluzionează că, iată, România iarăși își 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 ruși, pentru a avea noi posibilități de
propagandă antieuropeană. Chiar dacă Sputnik nici nu va fi acceptat
de Comisia Europeană în domeniul sănătății.
Iată că am început a enerva lumea și în cazul ajutorului european
(și românesc) pentru salvarea noastră de pandemia COVID. Se face
acest lucru inclusiv cu ziariști care poartă nume românești, citesc
românește, merg peste Prut fără viză și scriu cu alfabet românesc, au
crescut și au învățat în democrație…
Nu mai ascultați și nu mai salutați asemenea ziariști, în urma cărora aduce a dihor…

Poate e timpul să investim
un pic în cultura politică
De-a lungul timpului, au fost extrem de rare situațiile când vreo
instituție din Moldova a reușit să-și
transforme capitalul de încredere
în ceva util și folositor, de impact
pentru populație. Și au fost destule
ocazii când Biserica, Armata, Instituția Primarului, Mass-Media sau
alte instituții aveau zeci de procenDoru PETRUȚI
te în portofoliu. În ultimii 10 ani,
multe instituții au reușit să piardă
foarte mult ca și credibilitate, iar explicațiile pe care cel puțin eu leam auzit sunt legate de alții, niciodată de cineva din acel domeniu.
Același lucru valabil și pentru unii politicieni care la 40%-50%-60%
cotă de popularitate și-au bătut joc atât de oamenii de rând, dar și-au
distrus și viitorul politic și viața personală, socială, tot.
Astăzi, Moldova are din nou rara ocazie de a face ceva pozitiv, ceva
bun, cu un capital de încredere (mai degrabă speranțe și utopii, dar
hai să-i zicem încredere investită de cetățeni). Și, ce se face cu acest
capital?
De aici lipsește 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 analiștii/formatorii de opinie/
politicie nii care ne explică (prin alte cuvinte) că diversele scenarii
vor duce la situația în care actualul Președinte va avea pierderi de
rating (care vor afecta PAS) când imaginea îi va fi prea afectată de
ricoșeuri prin care votanții ar putea îndrăzni să plaseze vreo urmă de
responsabilitate pentru vreo decizie asumată.
Păi, eu zic să avem toți ca scop suprem să muncim pentru ca nu
cumva Președintele să aibă vreo scădere de rating. Probabil, asta va
rezolva de la sine problemele oamenilor și situația se va debloca și
vom trăi toți fericiți până la adânci bătrâneți.
Sau poate e timpul să investim un pic în cultura politică și să explicăm oamenilor cine și ce responsabilități are, că prioritate au oamenii și problemele lor, că până la următoarele alegeri avem datoria
cel puțin de a încerca, de a ne strădui să facem tot ce putem mai bine
(pentru oameni)...
Uitați-vă, stimați domni și doamne, cu doar (fix) 10 ani în urmă și
veți vedea dacă istoria se repetă sau se bâlbâie! Pe vremea aia eram
sunat la 7 dimineață doar ca cineva să afle Ratingul personal. Nu era
nimic altceva mai important decât asta.
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„95% din părinți erau sceptici și nu credeau că viața copiilor lor maturi, cu dizabilități, poate fi alta”

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.
personală. S-a început cu socializarea, cu ieșirea din casă, cu
prima călătorie de sine stătător cu
autobuzul până la Criuleni. Mulți
dintre acești tineri nu se orientau
deloc în spațiu, neștiind de stânga, dreapta și 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 POPA
Victoria Secu.
Potrivit ei, mulți dintre benefiAsociația a început a lucra cu
ciarii programului au dizabilități
tinerii rămași în afara incluziunii
mintale, dar ei sunt capabili să facă
sociale în anul 2014. Oficial, în R.
munci și să-și câștige existența.
Moldova, incluziunea socială a
„Svetlana (40 de ani) își câștigă
persoanelor cu dizabilități a înbanii prestând servicii de copiaceput în anul 2008. Până atunci
tor, în cadrul unei instituții pucopiii erau incluși doar în institublice. Este deținător de patentă.
ții specializate, ne-a informat Ala
Asociația i-a cumpărat un aparat
Ianenco, coordonatoare a prograde copiat pe care ea îl exploatează.
mului „Autoreprezentare și suport
Singură își achită arenda spațiuîn angajare”.
lui, materia
„Lucrăm cu
primă”, îmi
tinerii de la 18
povestește
la 40 de ani.
despre una din
„Of, unde
Fiecare
caz
beneficiarele
este individuprogramului,
se duce? Cineva
al. Pe parcurAla Ianenco.
își va bate joc de
sul acestor ani
Svetlana a
el!”, erau vorbele
i-am ajutat să
absolvit coletrăiască altfel
giul de limbi
părinților, ne-a
și să-și câștige
străine. Vorspus Ianenco. N-a
existența pe 33
bește fluent
fost ușor.
de tineri.
engleza, dar
Primul pas a
o schizofrenie
fost comunicadezvoltată pe
rea cu părinții.
parcurs nu i-a
95% din părinți
permis să se
erau sceptici și nu credeau că viața
angajeze la lucru. A stat mulți
copiilor lor maturi, cu anumite
ani acasă. Acum lucrează. Este
deficiențe mintale și locomotorii,
sigură de sine. Are și pensia de
poate fi alta. Și că ei ar fi capabili
invaliditate.
să se descurce și să se integreze în
societate, să-și câștige existența
Educați și formați
având un loc de muncă.
la maturitate
Au anulat stigmatul
„inapt de muncă”
„Of, unde se duce? Cineva își
va bate joc de el!”, erau vorbele
părinților, ne-a spus Ianenco. N-a
fost ușor. Am depus un efort ca să
convingem părinții. Și am lucrat
doar acolo unde aceștia au fost de
acord. Au fost cazuri când părinții
nu au vrut să colaboreze cu angajații asociației obștești.
Victoria Secu, directoare executivă AO „FCPS”, ne spune că autoreprezentarea înseamnă manifestarea
de sine stătătoare a unei persoane
în societate și revendicarea drepturilor sale prin vizitele făcute la
medic, la poștă, la magazin sau în
orice altă instituție publică.
„Acești tineri au fost trecuți
printr-un program de dezvoltare

„În spatele acestui proces au
fost trei ani de formare și deprindere. Memoria ei nu era dezvoltată. În primii ani alături de ea a fost
un angajat al asociației, care i-a
oferit suport la angajare”, explică
Ala Ianenco.
În prezent, la asociație fiecare specialist în angajare are în
subordine șapte tineri. Aceștia
ghidează, monitorizeză la lucru
și acasă beneficiarii programului, ne-a spus Ianenco. Potrivit ei,
acești tineri se duc deja în ospeție
unul la altul, comunică.
Un alt beneficiar este Constantin (24 de ani).
„În clasa a II-a, învățătoarea
i-ar fi spus mamei băiatului că
acesta nu poate învăța alături de
ceilalți copii și a fost direcționat
la o școală specială, la Strășeni.

Acolo, din spusele mamei, a pierdut și puținele abilități pe care le
deprinsese în cl. I. El n-a învățat
nimic până la încheierea gimnaziului”, mărturisește Ianenco.
Constantin azi știe a număra,
cunoaște 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 dintr-o familie numeroasă. Are retard
mintal.
„Pe Mariana am învățat-o să se
orienteze în Criuleni. Locuiește
în raion. Am exersat tot timpul
cu ea. Ea este angajată oficial la
ÎM „Comun servicii” din Criuleni.
Din cauza gradului de dizabilitate, lucrează șase ore pe zi. Are un

și Mihai. Ascultau muzică populară pe care o emitea telefonul
lui Macarie și strângeau, sortau
deșeurile din jurul platformei. Le
dau binețe și mă prezint. Pornesc
o discuție cu ei. Mariana vorbește
prima. Îmi spune că lucrează de la
ora 8.00 până la ora 14.00 alături
de colegii săi, Macarie și Mihai.
Mariana nu ține minte ce salariu are. Vorbește frumos. Mama
o ajută și o sprijină în toate. Ea
primește și pensia de invaliditate
de la stat de doar 335 de lei.
Mărturisește că la lucru are și o
pauză, când împreună cu Macarie
și Mihai beau un ceai cu dulciuri.
Macarie (35 de ani) e din Onițcani, Criuleni. Fericit, îmi zice că
din salariu și-a cumpărat telefon și
magnetofon. El are un salariu de

angajată la Gimnaziul din Izbiște. Tânăra este conducător la un
cerc extrașcolar „Mâini dibace”,
care se desfășoară de două ori pe
săptămână. Are un salariu. Învață
copiii a coase, a croșeta, a broda,
a modela”, ne-a spus emoționată
Svetlana Cernov, comunicatoarea
asociației. Potrivit ei, Eleonora
vrea să facă studii pedagogice.
Cu ea s-a lucrat timp de zece ani.
Soarta unui om
Prin intermediul unui profesor,
angajații asociației au aflat despre
un tânăr în scaun cu rotile din
cauza unei intervenții chirurgicale complicate. Acesta era într-o
depresie profundă. Angajații centrului au lucrat mult cu el pentru

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

salariu minim pe economie.
La aceeași întreprindere lucrează Macarie și Mihai, cu aceeași dizabilitate, ne-a spus Victoria Secu.
De la ea aflăm că, până a fi angajați ei, la întreprindere lucrau
persoane care aveau patima alcoolului. Acum aceștia au o atitudine
serioasă și conștiincioasă față de
lucrul pe care-l fac, susțin șefii
întreprinderii.
Conform legislației, din salariul
persoanelor angajate cu dizabilități nu se rețin taxele de asigurare
socială și medicală. Se achită doar
impozitul pe venit în cazul când
salariul este mai mare decât cel
mediu pe țară.
Oamenii (in)vizibili
Am mers la întreprindere și
i-am întâlnit la o platformă pentru
depozitarea deșeurilor pe cei trei
tineri angajați – Mariana, Macarie

2045 de lei lunar și pensia de 335 de
lei, pentru gradul II de invaliditate.
Mihai aude mai greu, de aceea ridic vocea când vorbesc cu el.
Lucrează din octombrie 2020. Are
o pensie de invaliditate de 789 de
lei și salariul.
„Eleonora (24 de ani) este
mândria noastră”
Ea n-a învățat la școală. A avut
instruire la domiciliu. Tânăra este
în scaun cu rotile din fragedă copilărie. Potrivit reprezentantelor
asociației, treapta gimnazială a
frecventat-o puțin din cauza unor
probleme din familie, deși are capacități intelectuale depline.
„Cu ajutorul programului a
fost înscrisă la școala profesională din Criuleni, la atelierul de
croitorie. I-am cumpărat o mașină
de cusut și ea a învățat a coase. Pe
lângă asta a învățat și broderia.
Deja al doilea an, Eleonora este

a-l convinge să colaboreze. Acesta
a absolvit colegiul de transport
auto. Prin intermediul unui grant
a fost cumpărată o mașină de cusut adaptată. În prezent, coase
huse de mașini, pentru saloane
auto. E bucuros că-și poate asigura existența și are o ocupație.
Educă singur un copil.
Reprezentantele programului
susțin că în spatele acestei reușite
au fost și sunt multe piedici: nu sunt
programe adaptate pentru această
vârstă de a face studii pentru o meserie, felul preconceput în care sunt
percepuți, evaluați acești oameni ca
persoane de categoria a doua de către angajații Biroului de Ocupare a
Forței de Muncă Criuleni. Deseori,
și în familie aceștia sunt segregați.
Fac doar ceea ce li se spune, nu sunt
ascultați, nu sunt întrebați ce gândesc sau dacă au o opinie.
AO „Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin” (FCPS) a fost
fondată în martie 2000.
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„Mă simt mai liber pe bicicletă”
Locotenent-colonelul Alexandr Railean circulă de patru ani cu bicicleta și recomandă și altora
acest mijloc ușor și elegant de transport

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.

Sergiu BEJENARI
Este vorba de locotenent-colonelul Armatei Naționale a Republicii Moldova, Alexandr Railean, cu
care am discutat despre provocările
de a fi ciclist pe drumurile noastre,
am punctat care sunt avantajele și
dezavantajele utilizării bicicletei
în calitate de transport alternativ
prin oraș și despre obstacolele la
care să te aștepți dacă vrei să urci
pe două roți.
Plictisit de rutina urbană, tânărul locotenent-colonel a pedalat
prin toată R. Moldova în lung și în
lat, iar în 2019 i-a dedicat un tur
cu bicicleta Domnitorului Ștefan
cel Mare și Sfânt. „Această a fost
prima mea expediție, nu eram
încă suficient de pregătit. Mâncam prin localuri și dormeam în
cort pe la o margine de localitate.
Am planificat aventura timp de
cinci luni. Scopul era de a merge
prin fiecare oraș 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 trecerea în eternitate a Domnitorului.
Am făcut câte o poză la bustul sau
monumentul lui Ștefan cel Mare
din orașul în care ajungeam, în
funcție dacă era acolo”, povestește
Alexandr. După ce a cutreierat
R. Moldova, a călătorit până la
Suceava și la Iași în România, și
până la Lvov în Ucraina.
În perioada pandemiei, când
cantinele sociale au fost închise
din cauza stării de urgență în
sănătatea publică, a făcut voluntariat livrând prânzuri calde cu
bicicleta pentru persoanele nevoiașe din mun. Chișinău.
Mersul pe bicicletă, conform
OMS, la fel ca și mersul pe jos, este
o practică importantă pentru tonificarea organismului și ținerea la
distanță a bolilor cardiovasculare.
Pe timp de carantină a devenit cea
mai sigură și mai solicitată unitate
de transport din toată lumea. În
comparație cu Olanda, renumită prin numărul impresionant
de bicicliști, R. Moldova este cu

mulți ani în urmă atât din punct
de vedere al infrastructurii, cât
și al culturii circulației rutiere.
În Chișinău, municipiu care
servește de obicei drept exemplu
pentru celelalte orașe, abia în
anul 2020 a fost vopsit circa un
kilometru de bandă galbenă pe
str. Pușkin, destinată transportului public și bicicletelor, iar
în bugetul pentru anul 2021 nu
au fost alocate resurse cu scopul de a dezvolta transportul
alternativ.
Avantajele și dezavantajele
de a folosi bicicleta
ca mijloc de transport
în oraș
Deși oferă o libertate de deplasare, înainte de a vă hotărî să urcați
pe bicicletă trebuie să cunoașteți
câteva detalii importante pentru
a înțelege dacă vi se potrivește.
Luând în considerare cât de aglomerat e Chișinăul cu automobile,
pe bicicletă îți ia mai puțin 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 personal”, explică Alexandr.

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

Unul din cele mai importante
argumente în favoarea folosirii bicicletei este sănătatea. „Dacă, de
exemplu, nu practici alt sport și
doar te deplasezi cu bicicleta până
la serviciu și înapoi, faci deja o oarecare mișcare. Așa cum se spune
că pentru o inimă sănătoasă este
nevoie de mișcare cel puțin jumătate de oră pe zi, același lucru poate
fi realizat prin mersul pe bicicletă.”
Pe de altă parte, pedalând prin

oraș, respiri gaze de eșapament
eliminate de automobile, mai ales
de cele vechi. Dependența de condițiile meteo la fel poate fi considerată un dezavantaj, ploaia, vântul,
arșița, antiderapantul sau glodul
pot da bătăi de cap bicicliștilor.
Provocări și riscuri
Dacă e să ne referim la infrastructură și la comodita-

tea deplasării pe bicicletă prin
oraș, mun. Chișinău nu este deloc adaptat pentru securitatea
celor care aleg acest transport
alternativ. „Personal, circul pe
drumul public care știm cu toții în
ce stare este. Dacă urci pe trotuar,
acesta la fel nu este potrivit, pentru că există în cale stâlpi, copaci,
pietoni, iar la fiecare intersecție
sunt borduri înalte, pe care ești
nevoit să le sari. Multe trotuare
de la noi, „în mod tradițional”,
sunt săpate pentru reparația țevilor de canalizare și nu sunt apoi
acoperite.”
Toate aceste provocări sunt
în strânsă legătură cu felul de
comportament pe care îl are biciclistul în trafic. Este important
să ținem cont de regulile circulației rutiere. „La culoarea roșie
a semaforului să ne oprim, indiferent dacă vine sau nu vine
transport. Observ de multe ori
cum bicicliștii ignoră semaforul
și 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 reflectorizantă, lumini din față și din
spate. Echipamentul personal de
protecție: cască și mănuși. Acestea sunt obligatorii în arsenalul
biciclistului.
„Să fiți pregătiți că nu toți
șoferii respectă bicicliștii, mai
ales la intersecții și la semafoare.
În plus, în unele cazuri șoferii
pot să vă răspundă vulgar înapoi. Important e să vă păstrați
calmul și să fiți atenți la trafic”,
recomandă Alexandr Railean,
locotenent-colonel în Armata
Națională a Republicii Moldova.
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„«Cum să rușinezi moartea»
e o carte autobiografică”
Interviu cu Maria Mocanu, folcloristă, cercetător științific,
interpretă de muzică folk, redactor radio și TV
– Spune-mi te rog, dragă
Maria Mocanu, care a fost
marele tău vis din copilărie – să cânți, să scrii, să
țeși covoare, să conduci
oameni, să fii celebră?
Copilă fiind, ascultam teatru la microfon și întotdeauna,
în drum spre buneii mei, sau
când eram singură, vorbeam,
improvizam pe mai multe voci,
o făceam pe actrița. Am și jucat
teatru la școală, în niște piese
de Vasile Alecsandri, și am jucat-o pe Cătălina în „Luceafărul”
de Mihai Eminescu. Apoi, prin
clasa a 7-8-a, voiam foarte tare
să devin pictoriță, eram foarte
pasionată de desen, frecventam
și 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
și scria niște lozinci. De cântat,
am cântat de când mă țin minte. Când nu era nimeni acasă,
închideam ușile și cântam în
tindă, unde era un sunet foarte
frumos. Dar nici în visele mele
cele mai îndrăznețe din copilărie
nu m-am văzut cântăreață.
– Te-ai născut într-o familie numeroasă? Unde
au lucrat părinții tăi, ce
meserii aveau?
Părinții mei au fost oameni
simpli, țărani, mama Dona a
lucrat la grădină, tata a fost
tractorist. Dar au fost de o rară
inteligență nativă și foarte muzicali. Tata cânta la mai multe
instrumente muzicale, iar mama
a avut o voce de invidiat. Părinții
mei au știut să reziste tuturor
greutăților, tuturor încercărilor
vieții și să-și crească cu grijă cei
cinci copii ai lor, să păstreze simțul umorului, energia creativă
și să cânte.

oamenilor din sat, diferite obiceiuri, ritualuri, credințe.
– Cartea îi este dedicată
mamei tale, Dona. Ea știa
că faci poeme din poveștile ei? Te-a încurajat? De
când e la tine la Chișinău?
Ce vârstă are?
Mai mult de jumătate din poeme au la bază rememorările mamei Dona, care a avut o memorie
fenomenală, minte limpede, ea
povestea captivant, interesant și
colorat. Zic povestea, pentru că
acuma e bolnavă. A avut câteva
ictusuri cerebrale, are 90 de ani
și, de câțiva ani, e la mine, la
Chișinău, pentru că are nevoie
de ajutorul meu.
Dar nu numai povestirile mamei au fost o sursă de inspirație
pentru mine. Am făcut o intensă
cercetare documentară, cartea
include scrierile, observațiile
mele.

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

– 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

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

de graniță. Când eram mică, mă
scăldam uneori în lacul numit
Mândrești. Port cu mine în suflet Lunca Prutului cu sălciile ei
plângătoare, păduricea din deal,
Cetatea. Toate aceste locuri se
regăsesc și în cartea mea cu poeme din lunca Prutului.
– Felicitări pentru noua
ta carte, „Cum să rușinezi
moartea. Poeme din lunca Prutului”, apărută în
2020 la Editura Cartier
(copertă după o pictură
de Ecaterina Ajder). E o
mare bucurie pentru public această carte cu valoare literară, etnologică,
istorică, sociologică, lingvistică. În ce perioadă ai
scris-o? Ce te-a determinat să-i dai anume forma
aceasta?
„Cum să rușinezi moartea” e
o carte autobiografică. De câte
ori reveneam acasă, de atâtea
ori înregistram câte ceva la casetofon, la început tot ce era
legat de folclor, de etnografie,
mai apoi și poveștile captivante,
uneori dramatice ale mamei din
timpul războiului, foametei, din
timpul colectivizării forțate, dar
și întâmplări nostime din viața

– Ai pus drept motto la
carte un citat din Marin
Sorescu care mărturisea: „Am scris „Liliecii”
pentru că nu voiam să se
piardă două secole de sat
românesc – tradiție, limbaj, mituri”. Cu-adevărat,
satul Giurgiulești din secolul XX, pornind de la
interbelic, apoi trecând
prin război, foamete, colectivizare, este prezent
în cartea ta. Ți-ai atins
scopul pe deplin?
Atunci când am descoperit
cartea „La Lilieci” de Marin Sorescu, am știut exact ce am de
făcut și în ce categorie scripturală să mă încadrez, deși până
atunci nu mai citisem așa ceva.
Poemele din lunca Prutului nu
înseamnă poeme în înțelesul clasic al cuvântului, ci sunt niște
texte, niște răsfrângeri ale unei
lumi naturale. În carte e prezent
universul de gândire, de sensibilitate, cu poezia vieții de la țară,
cu umorul fin, cu dialoguri savuroase, cu replică, cu nerv. Nu
m-am ghidat nici o secundă de
textele lui Marin Sorescu, care
după mine este genial. Eu am
avut poveștile mele, poveștile
mamei mele. Mama mi-a vorbit despre bunicile ei, născute
în a doua jumătate a secolului
19, mi-a vorbit despre părinții
ei născuți 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 siguranță, vor citi cartea cu
încântare.
Am ținut neapărat să păstrez
(parțial, firește) graiul local, care
e deosebit de frumos. Cititorul va

găsi în carte diferite regionalisme, arhaisme, turcisme, expresii populare regionale, care sunt
pline de culoare. De asemenea,
am ținut să păstrez numele și
poreclele din satul meu.
– Mulți giurgiuleșteni țiau 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 și-au regăsit rudele,
cunoscuții. Am avut și un caz mai
neplăcut, cineva și-a recunoscut
ruda, care era necărturară, dar
era deputat pe timpul regimului
comunist, și m-a amenințat 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 sufletească?
Mamei i-am citit cartea, s-a
bucurat foarte mult și, în concluzie, a zis: „Eu mă voi trece,
da lumea care vine las-să știe
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? Fiicele 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 nepoței, dar mă
mai liniștesc gândindu-mă că
acolo le este bine, că sunt stabiliți într-o țară civilizată și securizată, într-o țară râvnită de
mulți, care se numește Elveția.
Desigur că au citit cartea, s-au
bucurat, m-au felicitat, au regăsit locuri, oameni, întâmplări din
copilăria lor, din viața mamei
Dona pe care fetele mele o iubesc
foarte mult.
– Când se vor întoarce
basarabenii acasă?
Mulți dintre ei, cu părere de
rău, nu se vor mai întoarce. Cei
care chiar își doresc să revină o
vor face atunci când aici va fi o
stabilitate politică și când lucrurile se vor așeza, când locuitorii
acestei țări vor avea încredere în
ziua de mâine și vor fi asemeni
personajelor din cartea mea –
plini de vitalitate, optimism,
forță de expresie. Așteptăm vremurile când și aici valuta forte va
fi munca, credința în Dumnezeu
și dragostea.
– Mulțumesc pentru interviu și mult succes în
continuare!
Interviu de Irina NECHIT
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De ce nu se deschid toate instituțiile de cultură pentru spectatori?

„Lăsați-ne să lucrăm!”

A

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

Natalia MUNTEANU
Teatrele s-au redeschis din
nou pentru public din 11 ianuarie, după mai multe solicitări ale
actorilor care au rugat Comisia
națională extraordinară de sănătate publică să ridice restricțiile
pentru a-și putea relua munca.
Directorii instituțiilor teatrale și
de concert au așteptat decizia Comisiei, dar nu s-au bucurat toți,
deoarece în Hotărâre scrie că „este
interzisă desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în
incinta cinematografelor, sălilor
de concerte și caselor de cultură”.
Hotărârea Comisiei se referă și
la Sala cu Orgă și la Filarmonica
Națională „Serghei Lunchevici”,
care sunt, de fapt, săli de concerte.
Care-i logica hotărârii?
Directorul artistic al Filarmonicii, Mihail Agafița, spune că „logica autorităților denotă că oamenii
care stau în comisii n-au habar
ce înseamnă Filarmonică. Dacă
hotărăști soarta cuiva, trebuie să
fii în temă, să cunoști anumite lucruri. Dacă nu le cunoști, trebuie
să te informezi. Eu cred că a fost o
eroare, pentru că nu înțeleg cum
Teatrul de Operă și Balet, care
are orchestră simfonică, are voie
să activeze, iar noi n-avem voie
să activăm. Noi într-un concert
suntem implicați doar cu orchestra simfonică, iar ei au orchestră
simfonică, plus soliști, balet etc.
Ei nu-s contagioși?! Care-i logica? Mai ales că noi pe scenă avem
posibilitatea să stăm la o anumită
distanță unii de alții, dar orchestra
lor n-are așa posibilități. Ei nu-s
contagioși, dar noi suntem?”, se
întreabă dirijorul.
Totodată, Mihail Agafița menționează că muzicienii au supraviețuit în această perioadă deoarece au primit 80% din salariu.
„Salariul nostru nu ne permite să
trăim. Nu avem mii de euro. În R.
Moldova prețurile nu-s mai joase
decât în Europa. Avem nevoie de
evenimente private. O ducem de
la o pâine la altă pâine”, explică
Agafița.
În aceeași situație s-au pomenit
și muzicienii de la Sala cu Orgă.

Larisa Zubcu, șefa Sălii cu Orgă,
își amintește că în octombrie au
avut permisiunea de a prezenta
concerte cu public, respectând
toate cerințele Comisiei. „După
20 noiembrie iarăși am fost restricționați să activăm cu public,
iar acum am fost șocați de decizie.
Noi avem sintagma instituții teatral-concertistice. Credeți-mă, nu
este nicio diferență între teatru
și sala de concert. Nu mă refer
la repertoriu și genul de artă. Ar
fi fost o eroare de redactare, dar
așteptăm decizia oficială”, precizează Larisa Zubcu.
„Am pierdut în anul 2020 aproximativ 700.000 de lei. Nu ne propunem să-i recuperăm pentru că
trenul a plecat. Sperăm să activăm în continuare cu public și să
câștigăm banii ăștia din vânzarea
biletelor și chiria sălii. Deși doar
50% din capacitatea sălii e folosită”, spune Zubcu. Prețul unui
bilet la un concert de la Sala cu
Orgă a rămas același, adică de la
60 de lei (pentru studenți) și până
la 200 de lei.

Dirijorul Mihail Agafița pe fosta scenă a Filarmonicii. Foto: Serghei Bucico

și profesional pentru că, dacă nu
exersezi zilnic, ne-exercițiul își
face loc în tine, și-n forma ta fizică
și-n cea spirituală. Ai nevoie de
timp ca să-ți revii. Dar sunt alți
actori care, din păcate, au suferit financiar”, mărturisește Ana
Tkacenko.
„Misterul” hotărârii

Bani nu-s, căldură nu-i
În izolare, actorii au avut o singură bucurie: Repetiția pieselor
de teatru. De la Vitalia Grigoriu,
director la Teatrul Republican
„Luceafărul”, aflăm că actorii șiau primit salariile deoarece banii
vin din bugetul de stat, dar au lipsit adaosurile la leafă, care sunt
adăugate din vânzarea biletelor
la spectacolele de teatru.
Tot din veniturile proprii, Teatrul Republican își achită energia
termică. „Acum nu ne putem permite pentru că n-am activat. Luna
decembrie a fost dintotdeauna cu
venituri mai mari în comparație
cu celelalte luni pentru că se jucau
spectacole pentru copii. Era bradul în hol. Și acopeream cheltuielile pentru energia termică și alte
servicii comunale, chiar și pentru
proiectele noi. Nu știu ce vom face
acum. Am economisit. N-am conectat căldura pentru luna noiembrie. În decembrie am conectat-o
când era temperatura mai joasă.
O să facem un demers ca să ne
reeșaloneze plățile până în vară”,
a declarat Vitalia Grigoriu.
100 de ani de creație
Teatrul Național „Mihai Eminescu” împlinește la toamnă 100
de ani de la fondare. Era preconizat un plan de reconstrucție a
edificiului, dar nu sunt bani pentru a restaura clădirea, aflăm de
la directorul instituției, Petru

Hadârcă. „Au fost resimțite foarte dureros restricțiile, dar ce să
facem, ne conformăm. Suntem
conștienți că toți trecem printr-o
criză. Dar am reluat activitatea și
le sunt recunoscător spectatorilor
care cumpăraseră bilete în luna
martie 2020 și nu au cerut să-și
recupereze banii”, spune Hadârcă.
În R. Moldova un actor primește un salariu de trei-patru mii de
lei pe lună. „E bătaie de joc, în
comparație cu salariul actorilor
din România, care se ridică până
la două mii de euro. Diferență ca
de la cer la pământ”, consideră
Petru Hadârcă.
Am vorbit și cu actorii de teatru
să aflăm cum se descurcă. Actorul Andrei Sochircă și-a prezentat
mono-spectacolul „Visul unui om
ridicol”, după o nuvelă de Dostoievski, doar în fața 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 fața 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 comercializarea biletelor. „Dacă nu s-a
jucat nimic e clar că nu puteam
beneficia de acel adaos la salariu.
Rezistăm așa... cu ceea ce ni se
oferă”, spune actorul.
Sunt și actori care s-au descurcat mai bine din punct de vedere
financiar. Actrița Ana Tkacenko
s-a implicat, paralel cu activitatea
la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, într-un proiect TV, iar
asta a ajutat-o să treacă mai ușor
peste criză. „M-a afectat spiritual

În căutarea unui răspuns la
întrebarea de ce sălile de concert
n-au voie să organizeze spectacole
cu public, am discutat cu Boris Gâlcă, membru al Comisiei extraordinare în sănătate publică a mun.
Chișinău. „În teatre este o activitate academică, mai liniștită, acolo
sunt foarte clar stabilite distanțele
între scaune, lumea stă cu mască,
nu dansează, nu cântă. În sălile de
concert, însăși muzica impune veselie, aplauze, ridicarea în picioare,
posibil și dansuri. Este mai greu de
controlat situația epidemiologică
la un concert decât la un spectacol
de teatru”, explică Gâlcă.
La rândul său, șeful Secției supraveghere epidemiologică din
cadrul ANSP, Ștefan Gheorghiță,
a declarat că în ultima perioadă se
atestă o evoluție 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 diminuare neesențială a cazurilor
noi de infecție: în perioada 4-7
ianuarie, au fost 3.518 cazuri, iar
între 11-17 ianuarie – 3.463.
„Situația aceasta nu permite să
deschidem tot ce se dorește în R.
Moldova. Stimați reprezentanți ai
sălilor de concert, stimați artiști,
uitați-vă ce se face în țara asta!
Avem o rată înaltă de îmbolnăvire
în rândul lucrătorilor medicali. E
o presiune extraordinară asupra
sistemului medical”, a declarat
Ștefan Gheorghiță. Epidemiologul
a spus că 2.233 de persoane sunt
spitalizate, iar 233 dintre acestea
sunt în stare extrem de gravă. Alți
19.779 de cetățeni sunt sub supraveghere medicală. Potrivit lui,
un nou val de infectări s-ar putea
declanșa în R. Moldova după perioada sărbătorilor.
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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)”

I

storicul 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.

Alexandru Moraru, istoric-arhivist și publicist din Chișinău
(azi Republica Moldova), este
editorul, autorul și coautorul mai
multor volume de carte istorică,
culegeri de documente de arhivă etc. Două din cărțile domniei
sale – „Mareșalul Ion Antonescu
și Basarabia 1941-1944. Culegere
de documente” (în colaborare)
și „Basarabia antisovietică” – au
apărut de sub tipar în anii 20082009, în cadrul colecției „Români
în istoria universală” (vol. 128 și
145), la Casa Editorială „Demiurg”
din Iași, cărțile fiind prefațate de
marele istoric și om politic Gheorghe Buzatu.
Anterior, profesorul Alexandru
Moraru a valorificat numeroase
documente românești de maximă
însemnătate, depistate în Arhivele
din Chișinău, dintre care unele
au reținut atenția lui Paul Goma
pentru magistralu-i eseu „Săptămâna Roșie (28 iunie – 3 iulie
1940) sau Basarabia și evreii” (cea
mai recentă ediție a 7-a, Bacău,
Editura Vicovia, 2010, 543 pag.).
De asemenea, Alexandru Moraru a publicat la Iași volumul
„Basarabia antisovietică. Documente privind rezistența națională. Blestemul deportărilor
și al „justiției” staliniste” (Casa
Editorială Demiurg 2009) pentru
ca, în 2010, să ne ofere surpriza
unei masive, excelente și actuale
culegeri în mai multe tomuri –
„Victimele terorii comuniste în
Basarabia. Rezistență ocupanților.
Arestați, Torturați, Întemnițați,
Uciși. Documente secrete sovie-

tice, 1944-1954”, volumul I, Chișinău, Editura Iulian, 2010, 393
pagini + anexe.
Majoritatea cărților scrise și
editate de Al. Moraru au fost
menționate cu premii și diplome
de excelență în cadrul Salonului
Internațional de Carte de la Chișinău și al Festivalului Național al
Cărții și Lecturii. Două din aceste
volume: „Basarabia: scrisori către Mareșal” (2014) și „Basarabia
Mareșalului Antonescu” (2015) au
intrat în lista celor 10 cărți, cele
mai citite cărți din anii respectivi,
prima s-a plasat pe locul 8, iar a
doua pe locul 4 din zece.
Este cazul să menționăm că
volumele editorului „Garda de
Fier în Basarabia. Documente”
(în colaborare cu enciclopedistul
și publicistul Benedict Ciubotaru,
2011) și „În labirintul documentelor secrete” (2017) au fost înalt
apreciate de specialiști în materie
și de publicul larg. Același lucru se
poate spune și despre culegerea de
documente de arhivă „Victimele
ocupanților sovietici și călăii lor”
(2018).
În anul 2016, Alexandru Moraru a organizat la Biblioteca
Centrală „B.P. Hasdeu” din Chișinău prima conferință științifică
din istoria spațiului românesc cu
genericul „Mareșalul Antonescu
în istorie și istoriografie”, tot
atunci domnia sa a adunat toate
comunicările de la conferința respectivă și a publicat „Materialele
Conferinței științifice „Mareșalul
Antonescu în istorie și istoriografie” (2016).

Ucrainenii promit
să aloce bani
pentru construcția
unui pod peste
Nistru
Ucraina se arată dispusă să finanțeze integral
construcția unui pod peste Nistru, în regiunea
Iampol-Cosăuți, care ar urma să devină parte

Astăzi, istoricul și editorul
Alexandru Moraru vine în fața
cititorului pasionat de istoria națională adevărată cu un subiect
împânzit de fals şi minciună comunistă. Titlul acestui nou volum
este „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.
În respectivul volum au fost
incluse mărturii ale localnicilor
din această perioadă (în limba
originalului și cu traducere în
română); câteva documente
de arhivă depistate în Arhiva
Națională a Republicii Moldova;
copia original al brevetului de
conferire a titlului de Doctor
Honoris Cauza al Universității
din Odesa, doctorului în științe juridice Gheorghe Alexianu.
Autorul a considerat binevenită
și introducerea în acest volum a
publicației Primăriei Municipiului
Odessa „În slujba Țării (al doilea
an de gospodărie românească la
Odessa (16 octombrie 1942-16 oc-

a viitoarei autostrăzi Kiev-Chișinău. Anunțul a
fost făcut de Igor Jovkva, adjunct al directorului biroului prezidențial de la Kiev, transmite
Interfax-Ukraina. Banii ar urma să fie alocați
din bugetul de stat al Ucrainei. „De asemenea,
Ucraina va finaliza construcția porțiunii de drum
de la Kiev până la acest pod. Acolo cea mai mare
parte este deja construită, restaurată sau reparată (...) De cealaltă parte, Moldova va finaliza
construcția porțiunii sale din această magistrală”,
afirmă oficialul ucrainean.
V.V.

tombrie 1943), apărută în oraș în
1943. În această publicație, cu lux
de amănunte, se demonstrează
succesele, dar și problemele dezvoltării economice și social-culturale ale administrației românești
la Odesa.
Fiind întrebat care sunt accentele pe care le pune prin publicarea acestor documente și materiale de arhivă, profesorul Alexandru
Moraru a răspuns:
Materialele și documentele de
arhivă incluse în prezentul volum
confirmă faptul că URSS și respectiv puterii sovietice nu i-a păsat
de populația țării sau, mai bine
spus, de oameni niciodată sau,
cel puțin, în perioada celui de-al
Doilea Război Mondial;
Între guvernul nazist al lui Hitler și cel socialist al lui Stalin nu
a existat nicio diferență, ambele
având tendințe imperialiste de
reîmpărțire a lumii prin anexa
secretă a Pactului Molotov-Ribbentrop din august 1939; războiul sovieto-finlandez din același
an, anexarea de către sovietici a
Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Basarabiei, nordului Bucovinei ş.a.;
În majoritatea cazurilor
populația orașului Odesa s-a dovedit a fi mai flexibilă decât în alte
orașe; încă până a intra în oraș
armata română, mulți locuitori ai
oraşului au opus rezistență și piedici autorităților militare sovietice
în distrugerea uzinelor, fabricilor,
centralelor electrice, apeductului
orășenesc, depozitelor alimentare
și industriale;
Deși sovieticii, atunci când au
părăsit orașul Odesa, au distrus
tot ce poate fi de folos, fără să se
gândească la locuitori, care rămân în pragul iernii fără căldură, curent electric, apă potabilă,
alimente, transport (până și toți

caii orașului, care erau folosiți la
transport au fost împușcați de sovietici), administrația românească, în termen record, a reanimat
orașul;
Autoritățile române au restabilit și deschis bisericile ortodoxe, închise și pângărite de cei cu
secera și ciocanul în frunte, fapt
pentru care cetățenii urbei au
rămas extrem de recunoscători;
Tuturor cetățenilor din Odesa,
care au putut confirma prin documente că o avere sau un imobil
le-a aparținut până la sovietici,
această proprietate privată le-a
fost returnată de către administrația românească;
Toți locuitorii care au primit
funcții sau un serviciu de la administrația românească erau numiți
de către sovietici, la revenirea lor,
„colaboraționiști” sau „spioni fasciști”, dar este evident că nu putea
tot orașul Odesa să fie locuit numai
de colaboraționiști și spioni.
La revenirea trupelor sovietice
în oraș, și-au început activitatea
detașamente ale poliției secrete
sovietice subordonate NKVD-ului,
care au înfăptuit arestări masive,
lichidări fizice și „dispariții” ale
locuitorilor Odesei. După aceste
operații, populația orașului s-a
înjumătățit, adică a rămas mai
puțin de jumătate comparativ cu
numărul populației în perioada
administrației românești.
Din cele enumerate mai sus,
este evident că autoritățile române
au lăsat o impresie bună în memoria localnicilor.
Pe bună dreptate, editorul consideră că volumul va avea priză
la specialiști și la cititorii care au
îndrăgit istoria adevărată, fără
falsuri și legende kominterniste.
Anatol PETRENCU,
dr. hab. profesor universitar
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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
și cazino propriu, în
apropiere de oraşul
Ghelendjik, pe malul
Mării Negre.
Palatul de la Marea Neagră atribuit lui Vladimir Putin. Sursa foto: navalny.com

Dezvăluirile disidentului Alexei Navalnîi

Despre palatul de 1 miliard
de euro al lui Putin

V

ladimir 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.
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 și 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 revenirea din Germania la Moscova, o
anchetă care demonstrează – potriit FBK – corupţia lui Vladimir
Putin şi a anturajului său pentru
a-l înzestra pe preşedintele rus
cu un „veritabil palat”, relatează
AFP, potrivit Agerpres.

Camerele imense sunt mobilate
cu mobilier de lux, potrivit imaginilor publicate de FBK. Numai
dormitorul lui Putin ar avea 260
de metri pătrați, iar ca să ajungi
la baie trebuie să treci printr-un
alt living room.
Mai mult, spațiul aerian de
deasupra proprietății are statut
de No fly zone – zonă aeriană
interzisă.
Autorii investigației afirmă
că edificiul ar fi fost finanţat de
apropiaţi ai preşedintelui rus, ca
patronul Rosneft, Igor Secin, şi
omul de afaceri Ghennadi Timcenko.
„Este un stat în statul rus. Şi
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”.

No fly zone

Peste 1 miliard de euro

Situat la malul Mării Negre și
înconjurat de podgorii, ansamblul
de 7.000 de hectare construit pentru Putin conține un patinoar de
hochei camuflat sub o peluză (președintele rus este un mare pasionat
de hochei), un heliport, un cazino,
sală de teatru, sală de sport, conform blogului lui Navalnîi.

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 Securitate rus).
Purtătorul de cuvânt al Kremli-

Baia principală: Baia principală. Sursa foto: navalny.com

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

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 palat şi despre presupusele sale
legături cu Vladimir Putin s-a
vorbit pentru prima oară în
2010, când mai multe anchete

Cazino în interiorul palatului. Sursa foto: navalny.com

jurnalistice au sugerat acţiuni
frauduloase.
Navalnîi estimează totuşi că
investigaţia sa stabileşte, cu fotografii şi documente în sprijin
(contracte, documente bancare,
mărturii), amploarea deturnărilor.
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 convalescenţă 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 (Siberia) 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
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Merele, benefice pentru cei
care vor să scadă în greutate

M

erele pot fi socotite un simbol al
sănătăţii şi vitaminelor. Nu degeaba
spun englezii “One apple a day keeps
the doctor away” (Un măr pe zi ţine
medicul departe). Un măr de dimensiuni medii
are aproximativ 180 g şi conţine 94.6 kcal, cu 25 g
carbohidraţi, 0.5g proteine şi 0.3 g lipide. Fructe
minune, merele ne pot ajuta să câştigăm şi lupta
cu kilogramele în plus.
„Fără să susţinem că merele se
detaşează de alte fructe din punct de
vedere al beneficiilor, recomandăm
merele tuturor pacienţilor din clinica noastră, pentru că sunt fructe
care cresc la noi şi le putem găsi de
multe ori în sezon. Le putem procura şi din surse ecologice, iar, dacă
avem noroc, le putem culege chiar
noi din măr. Este un fruct în care
întâlnim micronutrienţi precum vitamina B2 – riboflavin, vitamina B6
– piridoxina, vitamina C, vitamina
K, potasiu, precum şi fibre. Necesarul 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 nutriţionist Mihaela Posea pentru Ce se
întâmplă, doctore?
Iată care sunt, în opinia
medicului nutriţionist,
avantajele consumului
de mere:
Reprezintă o gustare co-

modă, practică şi cu puţine
calorii. Comparat cu câteva migdale sau cu câteva grame de ciocolată, mărul reprezintă o gustare
sățioasă 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 fibrele ajută la reglarea lui).
Sursă bună de B-uri pentru 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 seboreice, a inflamaţiilor de la nivelul
pielii, esenţiale în metabolismul
energetic şi modularea activităţii
hormonilor steroizi.
Sursă de sănătate. Conţi-

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. „Merele conţin carbohidrați 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 Mihaela Posea.
Beneficii pentru copii
Sursă de fibre, vitamina
C, precum şi alte vitamine şi
minerale. „Copiii au nevoie de
o alimentaţie bogată în vitamine,
minerale şi fibre. Merele reprezintă o sursă comodă, accesibilă
şi uşor acceptată de copii”, susţine medicul nutriţionist Mihaela
Posea.
Gust acrişor. Gustul dulce
devine din ce în ce mai pregnant
în preferinţele copiilor. Este important 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 mulți 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 învățăm copiii despre
provenienţa fructelor şi legumelor, 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.
Învaţă copiii cu mestecatul şi antrenează maxilarele.
Alimentaţia modernă se bazează
pe preparate din ce în ce mai moi
şi fără fibre. De asemenea, copiii 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.

Care este cel mai bun săpun?
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, trebuie 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 întotdeauna 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. Numeroase 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, întrucât 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 Administration), a decis acum câţiva ani ca
toţi producătorii de săpunuri antibacteriene să demonstreze că aceste produse sunt
într-adevăr eficiente şi mai sigure decât
cele obişnuite, pentru a le putea comercializa în continuare sub această denumire.
Deoarece săpunurile antibacteriene conţin
o substanţă numită triclosan, care iniţial
a fost folosită doar în spitale şi care, începând 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 produsele 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 dermato-venerologie, pentru Ce se întâmplă,
doctore?!
Săpunul şi afecţiunile pielii
Dacă optăm pentru un săpun nepotrivit
tipului de piele şi problemelor dermatologice 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 săpunurile este un indicator important al
calităţii acestora. Produsele de curăţare

care fac multă spumă elimină uleiurile protectoare 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 curăţare este pelicula pe care o lasă pe piele
după spălare. „Acesta este, de fapt, un strat
subţire, alunecos, care menţine umiditatea în interiorul pielii, dar nu trebuie să
fie extrem de uleios. Este bine să evitaţi
săpunurile care nu lasă acest film pe suprafaţa pielii, din cauza efectului puternic
de deshidratare”, adaugă specialistul.
Săpunul spumă, o soluţie?
Ar trebui să ne trimită la medicul dermatolog orice reacţie a pielii la un produs
de curăţare nou (şi nu numai): uscarea
excesivă, înroşirea, apariţia unor alergii,
descuamarea pielii, fisurile apărute la nivelul pielii etc.
Săpunul lichid poate fi o opţiune mai
populară decât săpunul solid pentru că
este mai uşor de utilizat. În ultima perioadă, 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.
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Victor Sterpu, Anastasia Nichita și Eduard Ciobanu (de la stânga la dreapta)
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Gala presei
sportive
și-a
desemnat
laureații

n 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.
În cuvântul său de salut, Eduard
Ciobanu, preşedintele APSM, a remarcat că „este extrem de îmbucurător 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 situația pandemică, au evoluat magistral
pe arena internațională, dând dovadă
de multă măiestrie și caracter”.
Festinul comuniunii
Festinul comuniunii și bunăvoinței a continuat cu decernarea diplomelor și premiilor acelor jurnalişti
sportivi care au contribuit la promovarea sportului naţional, dar şi a
imaginii APSM în anul 2020: Vadim

Caftanat, Aurelia Ciobanu (ambii categoria foto), Alexandru Fosa (Jurnal
TV), Natalia Doneţ (aipsmedia.com),
Mihai Sandu (Moldova 1, emisiunea „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”, laureat Ilie Argatu, campion european
printre cadeţi la box, iar luptătorul
UFC (Ultimate Fighting Champi-

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 așteptată
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 Campionatul 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 Campionatului 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 intrat 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

Luptătorii moldoveni, din nou pe val
Evoluția excelentă a luptătorilor moldoveni, demonstrată pe
parcursul anului trecut pe plan
internațional, și-a găsit și în noul
sezon sportiv o continuitate extrem de încurajatoare, în perspectiva accederii la Jocurile Olimpice
de la Tokyo. Astfel, la Grand Prix
Zagreb Open, turneu desfășurat în
zilele de 16 și 17 ianuarie curent în
capitala Croației, luptătorii noștri
de stil greco-roman au cucerit trei
medalii, dintre care una de cea
mai înaltă probă.
Cea mai impresionantă reușită îi aparține lui Victor Ciobanu,
care s-a impus într-o finală de un
dramatism interzis cardiacilor în
fața suedezului Niklas Ohlen, în
limitele categoriei de greutate de
până la 63 kg. Fiind condus pe
parcursul partidei cu 0-7, discipolul lui Mihai Cucul a dat dovadă
de caracter și remarcabile calități volitive, învingând, printr-o
spectaculoasă răsturnare de scor
realizată în runda a doua, cu un
neverosimil în această situație
8-7. Pe traseul său competițional, Victor Ciobanu i-a învins

Delegația de lupte greco-romane a Moldovei la Grand Prix Zagreb Open

fără dificultate pe reprezentantul
Germaniei, Andrej Ginc, scor 7-2,
și pe cel al Norvegiei, Stig Andre
Berge, cu 10-0 (prin superioritate tehnică, înainte de expirarea
timpului regulamentar).
Un alt compatriot de-al nostru,
Donior Islamov (67 kg), în lupta
pentru medalia de bronz l-a surclasat fără drept de apel pe atletul
din Uzbekistan, Mirzobek Rakh-

matov, scor 9-0. Iar în categoria
de 82 kg, Gabriel Lupașco, în partida contând pentru distincția de
bronz, a trecut cu 5-2 de italianul
Matteo Maffezzoli.
La turneu au participat 147 de
sportivi din 18 țări ale lumii, delegația Moldovei fiind alcătuită din
opt luptători, îndrumați de tehnicienii Roman Zgardan, Fiodor
Covanji și Mihai Cucul, antrenorul

principal al lotului național.
***
O evoluție meritorie la Grand
Prix de France „Henri Deglane”
au avut luptătorii noștri de stil
liber. Ediția a 47-a a turneului,
desfășurată în perioada 15-17
ianuarie a.c. în orașul Nice, a
întrunit 300 de atleți din 23 de
state din lumea întreagă, printre
care patru campioni olimpici și
cinci campioni mondiali în exercițiu. Reprezentanții Republicii
Moldova, ghidați de antrenorul
Roman Dermenji, s-au învrednicit
de trei medalii: Mihail Sava (70
kg) a cucerit distincția de argint,
iar Evgheni Nedealco (74 kg) și
Leonid Colesnic (61 kg) au urcat
pe treapta a III-a a podiumului
de premiere.
O prestație atât de strălucită
a reprezentanților autohtoni ai
probei de lupte în ajunul Jocurilor Olimpice de la Tokyo ne
face să fim optimiști în ceea ce
privește evoluția lor la cel mai
important eveniment sportiv de
pe mapamond.
I.B.

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 Washington. Sportivului american de 38
de ani i s-a imputat un comportament violent şi obstrucţionarea
forţelelor de ordine. De menționat că Klete Keller și-a adjudecat
două medalii olimpice de aur în
proba de ștafetă 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)
și două titluri de campion mondial
(2002, 2007).

JO Beijing: Cubul
de apă va deveni
Cub de gheață
„Cubul de apă”, cum este numit Centrul Național Acvatic din
China, construit timp de trei ani
pentru ediția de vară a Jocurilor
Olimpice de la Beijing 2008, va
deveni arenă de curling pentru
Jocurile Olimpice de iarnă ce se
vor desfășura în capitala chineză
în anul 2022. Bazinul a făcut parte
dintr-un complex cu cinci piscine
(inclusiv una cu valuri), cu o capacitate 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 într-o probă indoor de triplusalt,
demolând recordul (17,92 m) realizat în 2011 de antrenorul său,
Teddy Tamgho, fost component
al selecționatei franceze. De asemenea, sportivul burkinez are în
palmares medalia de bronz cucerită la Campionatul Mondial
desfășurat în 2019 la Doha, Qatar,
unde a fost întrecut de americanii
Christian Taylor şi Will Claye. Reamintim că recordul mondial în
aer liber (18,29 m) a fost stabilit
în 1995 de britanicul Jonathan
Edwards.
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TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

Afiş
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 și Cadâr” de
Victor Ion Popa, ora 18.00.

Anton P. Cehov, ora 18.30.
24.01 „Banii, banii sau „Borsetka” de Ray Cooney, ora 18.30.

Teatrul Național
„Eugene Ionesco”
22.01 „O istorie foarte simplă”
de Maria Lado, ora 18.30.
23.01 „Arta conviețuirii” de
Yasmina Reza, ora 18.30.
24.01 „Oscar și tanti Roz” de
Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.

Teatrul „Luceafărul”
22–23.01 „Tata” de Dumitru
Matcovschi, ora 18.30.
24.01 „Testamentul” de Gheorghe Urschi, ora 18.30.
Spectacole pentru copii:
24.01 „Omul de zăpadă care
voia să întâlnească soarele” de
Matei Vișniec, ora 12.00.

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

Teatrul Național de Operă
și Balet „Maria Bieșu”
24.01 „La Bohema”, operă de
Giacomo Puccini, variantă de concert, ora 17.00.
31.01 „Albă ca Zăpada şi cei
Şapte Pitici”, balet în două acte
de B. Pavlovski, ora 17.00.

Teatrul Republican
de Păpuși „Licurici”
24.01 „Omuleții de zăpadă” de
Veronica Boldișor, 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 Națională de
Cameră, prim-dirijor – Cristian
Florea, Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan, solist – Vladimir Axionov, vioară /
Moldova-Rusia/, soliști vocali –
Anastasia Cușnir, soprană, Lilia
Istratii, mezzo-soprană, Victor
Novițchi, tenor, Roman Ialcic,
bas-bariton. În program: Simfonia nr. 39 în Mi-bemol major, KV
543; Concertul nr. 3 în Sol major
pentru vioară și orchestră, KV 216;
Misa nr. 11 în Do major, KV 258
„Spaur” – în premieră la Chișinău!
31.01 Legenda artei corale. Capela Corală Academică „Doina” la
90 de ani de excelență în muzică,
prim-dirijor – Ilona Stepan, ora
18.00.
Filarmonica Națională „S.
Lunchevici”, în Palatul
Republicii
28.01 Concert Simfonic. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, prim-dirijor Mihail Agafița.
Solistă – Tatiana Costiuc (soprano),
ora 18.00.

Carul cu bancuri
Dragostea adevărată e atunci când te trimite la
dracu și pe urmă te sună să vadă dacă ai ajuns!

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

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

– Iubitule, de ce nu-mi spui niciodată ceva romantic?
– Oi fi tu grasă, dar ești grasa mea!

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 șefu’.
– Și ce iute…
– Iubitule, cu cine vorbești la telefon?
– Apfff, m-ai prins, iubito, recunosc că mi-am
găsit și eu o amantă!

Credeți-mă, femeile își cumpără genți foarte
scumpe doar pentru a impresiona alte femei. Niciun
bărbat nu a spus vreodată: Băi frate, era urâtă foc,
dar avea o geantă…
- Domnișoară, ce faci diseară?
- Sunt de acord!
- Ce zici – ne vaccinăm?
- La tine sau la mine?

Rubrica „Mica publicitate”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri
de vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil
al redacției: 090010050.
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetadechisinau.md.

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

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

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta
de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)
„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 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. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni.
Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își 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 redacție. (05)
Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29
și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și
să o iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)

Integramă

LA NOI ACASĂ
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Lidia BOBÂNĂ
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 făcut apariţia genealogi care încropesc 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 țin la
loc văzut, îl citesc până învaţă pe
de rost din ce origine, înjghebată
de arhivar, au ieşit.
Despre „aristocraţi”
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. Şi mama
odorului era din familie bogată.
Părinţii fetei erau avocaţi cunoscuţi, 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. Şi când luau masa şi
ciocneau paharele, un tip obraznic 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 nostru, 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. Bunicii 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.

FOTO-SIMBOL

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

Despre progeniturile
acestora
Tinerii s-au întâlnit într-un cazino în care tocau cu nemiluita
banii părinţilor. Acum, despre părinţii 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 maternități, tânăra locuia în partea
de jos a Chişinăului. Pierduse
pruncul la naștere şi un medic le-a

Fata urma să stea împreună cu
copilul, adică în familia tinerilor.
Ori de câte ori micuţul va voi hrană, 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, spilcuiţi, 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 părinţilor 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 ierte, 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. Venea 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. Ţinea drumurile una
şi bună. Părinţii ei ziceau că o să
zburde cât o să zburde şi se va
astâmpăra. Aceasta însă se întorcea tot mai târziu şi mai târziu,
deseori beată turtă, se întâmpla
chiar să nu vină deloc.
Soţul ei şi dădaca cea frumoasă nu observau ce se întâmplă cu
mama copilului, erau prinşi într-o
relaţie de iubire ca în serialele latino-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 mereu „chemată” acasă unde, chipurile, se iscau „probleme serioase”.
Au fugit peste hotare cu
banii părinților
Când ajunsese zvonul şi la nevasta lui Nicu, oraşul zumzăia ca
un roi de albine. Cuscrii au concediat imediat fata, dându-i o sumă
frumuşică şi interzicându-i să se
mai apropie de Nicu.
Lui Nicu însă îi plăcea la nebunie tânăra. Se pârjolea de iubire,
nu-i mai păsa de nimic. O dorea
pe Marina şi punct! Au fugit împreună 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, copilul ei însă creşte la părinţii lui Nicu.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Deși empatizezi și rezonezi cu suferința persoanelor dragi, nu vei mai
cădea în plasa altruismului
patologic. În perioada ce va
urma ai suficient timp la
dispoziție pentru a analiza
în profunzime situația în
care te afli la nivel personal. Ai nevoie de anumite
răspunsuri în acest sens.

Planurile pe care le ai
stabilite alături de prieteni și familie vor fi esențiale pentru menținerea
echilibrului între personal
și profesional. Pentru a
putea profita la maxim de
perioada de început de an,
încearcă să renunți la acele
persoane sau lucruri care îți
creează disconfort și nesiguranță.

Practica zilnică a unei
gândiri pozitive te poate ajuta să elimini o bună parte din
premisele acelor situații care
te descumpănesc. Nimic nu
va mai părea de neacceptat
având în vedere schimbările
pe care le vei trăi. Oportunitățile din jurul tău te stimulează din punct de vedere
intelectual, dar te și provoacă
să ieși din zona de confort.

Pe parcursul acestei săptămâni, totul îți va părea
dificil. De cele mai multe
ori vei avea tendința de a
privi totul cu pesimism.
Această viziune se va proiecta și asupra acțiunilor
tale. Încerci să stai departe
de intrigile din jurul tău,
dar această atitudine nu
iese întotdeauna „câștigătoare”.

A privi cu claritate şi
responsabilitate în propriul
suflet este primul pas pe
care trebuie să îl faci pentru maturizarea emoțională. La birou este nevoie să
revizuiești anumite aspecte
organizatorice pentru a evita să mai ajungi în impas.
Uneori încerci mult prea
agresiv să-ți susții punctul
de vedere.

Ajungi din nou să te neglijezi din punct de vedere
profesional și asta nu va
fi în avantajul tău. Vei
pierde mult „spațiu” din
punct de vedere energetic
și îți va fi dificil să găsești
o soluție care să te scoată
din impas. Din păcate, s-a
întors în viața ta senzația
de neapartenență emoțională.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Îți îndrepți atenția spre
propria persoană și către
familie. Intuiția care te
călăuzește în aceste zile
îți transmite că trebuie să
„pierzi” controlul asupra
unor aspecte pentru a descoperi lucruri noi despre
propria persoană. Alegerile
în materie de relații și conexiuni interpersonale sunt
de obicei greșite în ceea ce
te privește.

În mai multe contexte
sociale în care te vei afla,
vei acționa conform prejudecăților, deși știi că
atitudinea adoptată nu te
caracterizează. Este ca și
cum cauți cu orice preț să
te dezamăgești pe sine. Tot
ceea ce se întâmplă la birou
te fascinează profesional și
intelectual.

Demersurile pe care le
faci cu consecvență, pentru recâștigarea încrederii
în sine, dau rezultate. Te
concentrezi pe propriile
obiective și anulezi cu succes dorința celor din jur
de a-și pune amprenta pe
alegerile pe care le faci. Îți
dorești ca cei din jur să nu
își mai proiecteze asupra
ta propriile frustrări sau
neajunsuri.

Vei avea o atitudine încăpățânată în raport cu mai
multe aspecte ale propriei
vieți. Poziția retrogradă
a mai multor planete te
va agita destul de mult în
apropierea weekend-ului
și de aceea vei anula toate
planurile. Firea capricioasă
nu te lasă să observi lucrurile dincolo de aparențe. Vei
avea de pierdut din cauza
acestei atitudini.

Chiar dacă situațiile tensionate din familie par să fie
de necontenit, îți păstrezi
vitalitatea printr-un echilibru energetic demn de invidiat. Mișcarea fizică te ajută
mult în acest sens. Fără să
îți dorești în mod clar acest
lucru, în zilele următoare te
vei surprinde vorbind destul de des despre propriile
sentimente.

Răbdarea va fi ceva ce
îți va lipsi cu desăvârșire
pe parcursul acestei săptămâni. Micile conflicte interioare pe care le trăiești
te vor face să fii irascibil,
uneori chiar implacabil
cu cei din jur. Pe parcursul acestei săptămâni, vei
încerca să aprofundezi cât
poți de mult înțelesul sau
semnificația anumitor relații din viața ta.
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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.

Epigrame

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

Ca să fac cu brio saltul:
Să beau zdravăn într-un an
Şi să mă îmbăt în altul.
Dialog casnic
Soața 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 creștin ce nu te minte?
Popa vine cu-o dovadă:
– Este, omul de zăpadă!

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

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

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

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

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…

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 vârsta a treia
Adesea, când admir câte-o femeie

La trecerea dintre ani
Mi-am luat din plin elan

”Mamă, autobuzul
Mă duce spre tine.
Se lasă ceață.
Iată un sat.
Prin geamurile caselor
Văd cum copiii învață.”
Titus ȘTIRBU
Se lasă
O ceață deasă.
Prin pâcla ei, mamă,
Văd totul ca-n palmă.
Departe-departe – un sat.
Din autobuzu-n mișcare
Văd prin geam ce face
Și mic, și mare…
Un pici șede

A construi din bani furați o biserică e ca și când ai încerca să-l
mituiești pe Dumnezeu.
Satira e măseaua de minte a literaturii.
La cronicari, umorul e cu gura închisă, ca și la călugări.
Primul alfabet din lume a fost creat de oameni analfabeți.
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 și îngerii își lungesc urechile după anecdote decoltate.
Cu cât avansezi în post, cu atât te simți mai folositor omenirii.
Pasărea cu gușa plină nu iscălește cu aripa cerului…
Victor PROHIN

Ion DIORDIEV
Diana ENACHE

Parodie

VĂD

Aforisme

Tadeu NAGACEVSCHI

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

Vârstă
Încep să mă albesc la plete,
Devine viaţa-mi tot mai grea,
Încet-încet renunţ la fete,
Dar nu şi la… Feteasca mea.
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Pe-o oală de noapte,
Un omulean bea
Din tocitoare… lapte.
O fată,
Probabil, nemăritată,
Aruncă-n oglindă o gheată.
O femeie așterne patul.
Zâmbește. 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 știi că ai ce-nvăța!...

Proză scurtă

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-

Valeriu BABANSCHI

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
Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

tezit, dar încă vioi, fiind cel mai
apropiat vecin al Dochiţei, cum
a auzit răcnetul, a înşfăcat căldarea din casă şi fuguţa spre fântână.
Tocmai când deşerta el ciutura,
un băietan cu pieptul descheiat
a sărit de peste gardul cooperativei, 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, pentru că s-au găsit
alţii cu picioare
mai tinere, scârţâia şi scârţâia
cu cumpăna.
Cum trecuse
primejdia, iată
că se arată şi
pompierii cu butoiul. Au lăudat
vecinii mătuşii,
vecinii au lăudat pompierii,
apoi au început
a se împrăştia cu
toţii pe la case.

Imaginea comentată
Dragi cititori, reluăm rubrica Imaginea comentată.
Vă reamintim că, săptămânal, vom publica o fotografie sau o altă imagine pe care vă propunem să
o comentați. Vă oferim astfel prilejul să vă exercitați
puterea de imaginație și de duh, știind că cititorul
nostru este unul dintre cei mai elevați.
Textul, care trebuie să fie cât se poate de scurt,
maximum 20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele:
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chișinău, Republica
Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail: gazetadechisinau@gmail.com și pe pagina web: gazetadechisinau.
md
Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate
de consiliul redacției, iar autorii câștigători vor fi
premiați cu un abonament la GdC. Vom publica
replicile Dvs. în ordinea în care le vom primi. Vă
rugăm să păstrați decența și bunul-simț.

Numai moş Gavril a rămas să stea
lângă fântână. Alături – o căldare
veche cu fundul spart, îi schimbase cineva căldarea. Şi-i era tângă
bietului moşneag pentru că, oricum, avea o căldare încă bună, şi
cum fără căldare?! A pornit prin
mahala, pe la case, întrebând vecinii 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 căldările? Dochiţa a rămas uimită de-o
asemenea bănuială:
– Ce vorbeşti mata, moş Gavril?! 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 temut să nu mi-o schimbe.
Ion DRUȚĂ
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GAZETA de Chișinău
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 Ştiri
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 Ştiri+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! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri 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 Ştiri 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! Şi apoi mănânci
02.00 Film: Victime de război
03.30 Vorbeşte corect!
03.35 Pro Patria
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri 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 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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
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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 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri 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 Ştiri 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 Şef: 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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie şi cei Trei Muschetari
21.30 Bebe Şef: 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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.30 Film Sase gloante
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Film Contrabanda
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile 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 Ştiri 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 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile 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 Ştirile TV8
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости
Național
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 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 8
15.45 Vouă

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri 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 Ştiri 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 Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Anchetele comisarului Antonescu
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

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 499
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 9
18.30 Ştiri 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 Ştiri 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri+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 dumneavoastră
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…

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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 Ştirile (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 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film Rebela
01.10 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
04.05 Ştiri 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 Şef: 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
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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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Puterile Prinţeselor
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
21.30 Bebe Şef: 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 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
13.15 Teleshoping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Blitz
22.45 Film Revolta dupa gratii
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Film Blitz
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile 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

ep. 14
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 500
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 10
18.30 Ştiri
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 Ştiri 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri+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 dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1

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

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 Ştiri 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 Ştiri 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 Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Tezaur folcloric
05.55 România 9

TV8

TVR 2

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

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

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

22
GAZETA de Chișinău
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Mai aproape de UE
21.50 Magia naiului
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Ştiri Externe
23.40 La noi în sat
00.25 Erudit cafe
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Prin muzică în Europa
04.05 Ştiri 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 Şef: 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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Piraţii care nu fac nimic: Poveşti
din ţara legumelor
21.30 Bebe Şef: 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 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
13.20 Teleshopping
13.35 Gusturile se discuţă
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Iron Man: Omul de otel 3
23.00 Film Operaţiunea Broken Arrow
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Film Iron Man: Omul de otel 3
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile 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 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости
Național
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 Ştiri
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 Ştiri
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 Ştiri 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 Ştiri
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 Ştiri+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 dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR

PROGRAME TV
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! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri 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 Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Antonescu
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! Şi apoi mănânci
02.00 Serial: Fantomele fiordului, ep. 7
02.55 Eu pot!
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri 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 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Ştiri 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 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
23.40 Ştirile (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 Şef: 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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Cei trei purceluşi
21.00 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
21.30 Bebe Şef: 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 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă

19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Assassin’s Creed: Codul
Asasinului
23.00 Film Razboiul lui Connor
01.00 Ştirile Pro TV
01.20 Film Assassin’s Creed: Codul
Asasinului
03.00 Lecţii de viaţa
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile 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 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri

Vineri / 22 ianuarie / 2021
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

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 Ştiri Tema zilei Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

Pro 2

TVR 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

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

Național
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 Ştiri
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 Ştiri
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 POTOPULUI
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri 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-Dunarea Braila
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri+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 Ştiri 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 Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: În slujba vieţii
23.30 Fan/Fun urban

Moldova 1
06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.40 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.30 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Bună seara!
04.05 Ştiri 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 Şef: 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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
21.30 Bebe Şef: 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

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
13.20 Teleshopping
13.35 Gusturile se discuţă
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Kong: Insula craniilor
23.00 Film Largo Winch
01.00 Ştirile Pro TV
01.20 Film Kong: Insula craniilor
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Ştirile 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 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.30 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Ultima frontieră episodul 2
18.00 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Sinteza săptămânii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Sinteza săptămânii
04.30 Новости
Național
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 Ştiri
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 Ştiri
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 Ştiri Naţional TV
Sâmbătă, 30 ianuarie
TVR Moldova
07.00 Drumul lui Lese
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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 Ştiri
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 Ştiri+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 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (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 Ştirile (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 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film Botez
22.45 Ştirile (rus.)
23.05 Ştiri 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 Ştiri 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 Şef: 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 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Las Fierbinţi
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Legenda vie
03.00 Film O pacoste de comoara
04.40 Film Uncle Drew
ProTV InterNațional

05.00 Ora Expertizei
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile 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 Ştiri de week-end
19.45 Sinteza săptămânii
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Sinteza săptămânii
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Vineri / 22 ianuarie / 2021
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

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

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

Național

Moldova 1

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 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 507
20.00 Scumpă mamă unde eşti
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Film: SECRETELE PROFESOAREI
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.30 Respiro
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă 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 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Film Dincolo de uşi
22.55 Ştirile (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

Pro 2

Duminică, 31 ianuarie
TVR Moldova

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 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 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români

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 Ştiri
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 Ştiri+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

Jurnal TV

TVR 1

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

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

07.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV

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 Şef: 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 Ştirile Pro TV Chişinău

20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Brigada sinucigasilor
23.15 Film Shoot’em Up. Lichidati-i!
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Eloise la Plaza
04.10 Film Brigada sinucigasilor
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştiri 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 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
00.35 Нью-Йорк, New York
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa
Național
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 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 508
20.00 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIŞI
23.30 Start show România
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Cătălin, în căutarea
amorului pierdut

Încă o transpunere muzicală a
poeziei lui Eminescu, una inspirată, în armonie cu versul omonim – 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 nașterea lui Mihai
Eminescu.
Într-un comunicat, pe pagina

oficială a lui Cătălin Josan, artistul a menționat că această piesă
se numără printre compozițiile
realizate recent.
„Țin foarte mult la „S-a dus
amorul” pentru că este prima
dintr-o serie de piese pe care leam compus într-o perioadă deloc ușoară, dar care m-a întărit
mult”, a relevat Cătălin.

Totodată, interpretul a mai
spus că susținerea oamenilor l-a
făcut să compună muzica ce îl reprezintă: „Nu regret deloc sacrificiile făcute, în care am fost alături
de oamenii acestei țări 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! Mulțumim!
Succese în continuare! Cultura
muzicală are nevoie de așa piese
și artiști care au verticalitate!”, a
scris o admiratoare.
Oamenii au recunoscut, în piesa lansată, un omagiu adus poetului Eminescu și au complimentat
artistul pentru această reușită.
,,Cătălin, ce omagiu frumos
lui Mihai Eminescu și ce plăcere
să auzim versurile lui cântate de
o voce poetică, așa ca a ta! E un
ecou al lui Eminescu. Ne mândrim cu astfel de interpreți care
fac Muzică”, a comentat o altă
admiratoare.
Anterior, Cătălin Josan a mai
interpretat o melodie pe versurile
eminesciene, și anume piesa ,,Deaș avea” (din repertoriul lui Ștefan
Petrache, autor: Anatol Chiriac), în
colaborare cu Alex Calancea Band.
Octavian GRAUR

Ghidul Michelin a recompensat creativitatea
restaurantelor pe durata pandemiei
Ghidul Michelin, supranumit
„Biblia gastronomiei franceze”, a
lansat luni o nouă ediţie în pofida
închiderii pe scară largă a restaurantelor din Franţa şi a recompensat acele stabilimente care
au dat dovadă de creativitate pe
durata pandemiei de COVID-19,
informează DPA.
AM, un restaurant neconvenţional din Marseille, condus de
maestrul bucătar Alexandre Mazzia, a primit cea de-a treia stea
Michelin, a dezvăluit luni Gwendal 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 restaurantul 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 distincţie acordată de Ghidul Michelin – 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.
Agerpres
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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

Încă o premieră
în istoria SUA:
„second gentleman”
După ce Kamala Harris a devenit prima femeie care ocupă funcția de vicepreședinte al SUA, America are parte de o nouă premieră:
„second gentleman”, sau „al doilea
domn”. Este vorba despre soțul
Kamalei Harris, Doug Emhoff,
care are, începând de azi, și un
cont oficial de Twitter.
Soțiile foștilor vicepreședinți ai
SUA de până acum erau cunoscute
drept „second lady”, sau „a doua
doamnă” a țării, în timp ce titlul
de „prima doamnă” îi revine soției
președintelui american.
Emhoff, un avocat din domeniul industriei divertismentului,
s-a căsătorit cu Harris în 2014,
când ea era procurorul general
al Californiei. Harris este mama
vitregă a celor doi copii adulți ai
lui Emhoff, Cole și Ella, care îi
spun „Momala” (combinație între
„mama” și „Kamala”).
Sprijinul lui Emhoff pentru
Harris de-a lungul carierei sale
a fost remarcabil, în special în
Caricatura la gazetă

timpul candidaturii lui Harris,
relatează CNN.
Emoff a rămas în afara luminii 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 simț al responsabilității
tot mai mare. Știu că nu am fi ajuns
aici fără sprijinul atâtor oameni –
familie, prieteni și nu numai. Vă
mulțumim pentru că ați fost de partea noastră”, a scris el pe Twitter la
începutul acestei săptămâni.
digi24.ro

