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Libertatea 
de exprimare, 
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Omul nu vrea să lase nimic la 
voia întâmplării, de aceea încearcă 
mereu să ia și să țină lucrurile sub 
control. Tot ce îi scapă și îl depă-
șește e un motiv de îngrijorare și de 
neliniște. De la traiectoria neclară 
a unui meteorit la comportamentul 
imprevizibil al unui virus. Nu foar-
te mult timp în urmă, destinul era 
la discreția Providenței – acum, în 
existența unui plan divin nu cred 
nici măcar habotnicii.

O adevărată obsesie a contro-
lului s-a instaurat în mintea omu-
lui hipercivilizat de azi și acest 
control vizează toate aspectele 
existenței.

10 

E c o l o g i e

Singura linie de sortare a deșeurilor mixte din Chișinău 
s-a închis, iar acum toate gunoaiele municipiului ajung la 
gunoiștea de la Țânțăreni. Odată cu închiderea stației de 
sortare a deșeurilor, 200 de angajați și-au pierdut locul de 
muncă. Într-o scrisoare publică se invocă faptul că stația 
deschisă de „ABS Recycling” funcționa în pagubă, iar 
Primăria Chișinău, ca partener în proiectul lansat în 2017, 
nu i-ar fi susținut. 

Adrian CIUBOTARU
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R A C U R S I

Un coș de gunoi, care ar fi costat nouă mii de lei, a fost stricat. Primăria Chișinău a 
instalat recent 50 de tomberoane pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. Prin urmare, toate au 

costat 450.000 de lei! 

că problema transportului 
public pentru satele Grătiești 
și Hulboacă este una ce se 
menține de ani și ani. Ceea ce 
se întâmplă cu oamenii care cir-
culă cu transportul public este 
adevărată bătaie de joc. Înțe-
legem că e greu, că s-a furat și 
se mai fură mult, dar celor care 
diriguiesc această afacere „curat 
murdară” nu le strică un pic de 
rușine și de bun-simț! Ca și alți 
locuitori ai comunei Grătiești, 
cred că Primăria municipiului 
Chișinău, dar și cea a comunei 

În seara zilei de 25 ianuarie, pe la ora 21, 
reveneam acasă de la serviciu la Grătiești cu 
autobuzul 10. Când a virat pe strada Doina, 
șoferul ne-a anunțat că autobuzul „i s-a 

stricat” și că ne va duce doar până la marginea 
orașului. 

De acolo și până în sat nu ia 
mult timp să ajungi cu un mij-
loc de transport, șoferul însă a 
hotărât că anume la margine „i 
se va strica” definitiv autobuzul 
și anume acolo va opri. A oprit 
totuși ceva mai departe, după ul-
tima stație, cam pe unde sfârșește 
cimitirul „Sfântul Lazăr”, unde 
nu coboară nimeni noaptea… 
Între cimitir și râpa din vale, 
spunându-ne că ne va prelua un 
alt autobuz. Oamenii s-au mai 
revoltat, dar s-au resemnat și au 
ieșit după șoferul care își luase 
haina și ieșise afară, ca pentru 
o pauză.

Trebuie să vă spun că până 
la șoseaua Balcani, iar de acolo 
până în sat, sunt un kilometru, 
doi, puțini însă se încumetă să 
meargă pe jos, deoarece lipsește 
trotuarul și iluminarea, măcar 
cât de cât. Norocul nostru a fost 
că „următorul autobuz” a venit 
repede, pentru că, așa cum ne-
au spus pasagerii care au venit 
cu el, acesta a pornit din prima 
stație, de la „baia centrală”, la 
insistența lor. Altfel era să aș-
teptăm noi, cei care am coborât 
noaptea în umezeală și frig, încă 
mult și bine. Și cine știe dacă nu 
fusese periclitat orarul circulației 

pentru alți pasageri degerați, mai 
târziu?...

Ar mai fi de zis că, pentru a 
ajunge la Grătiești sau la Hulboa-
ca la o oră mai târzie, ai nevoie 
de puțin noroc, uneori și de mai 
mult timp, stând și dârdâind de 
frig, pentru că autobuzele mu-
nicipale, care le-au înlocuit pe 
cele ale firmei „Ruta-Prim”, se 
defectează des, uneori lipsind, la 
ora stabilită, cu totul. Deși au în-
ceput să circule și microbuzele cu 
numărul 186 până după ora 20, 
nu prea vrei să urci în ele, pentru 
că murdăria e ca la ea acasă, iar 
șoferii ticsesc fără milă pasagerii, 
mai ales în orele de vârf. În plină 
pandemie, aceștia îi preiau și îi 
îndeamnă să treacă „mai în fund”, 
ca să încapă mai mulți, „pentru 
că toată lumea vrea să ajungă 
acasă”. După așa o călătorie, 
ieși din microbuz transpirat, ca 
dintr-o baie rusească, și-ți piere 
pofta să mai urci într-un astfel de 
transport. Mergi spre casă și te 
întrebi unde sunt serviciile sani-
tare, unde e poliția și dacă vede 
cineva ce se întâmplă cu adevărat. 
În așa mod vrem noi să învingem 
coronavirusul cu toate tulpinile 
lui?!...

În încheiere, aș vrea să adaug 

Scrisoarea cititorului revoltat

Discuții despre livrarea 
donației de vaccin anti-Covid 
din România

O delegație a României, condusă de ambasadorul 
Daniel Ioniță și secretarul de stat din Ministerul 
Sănătății de la București, Andrei Baciu, a discutat 
joi, în detaliu, cu autoritățile de la Chișinău pașii 
de natură tehnică și juridică care trebuie parcurși, 
astfel încât donația de vaccin anti-Covid anunțată de 
președintele Klaus Iohannis să poată fi livrată eficient 
și în cele mai bune condiții Republicii Moldova. 

Subiectul a fost abordat în cadrul unor întâlniri 
pe care partea română le-a avut cu delegația con-
dusă de Ala Nemerenco, consilier prezidențial în 
domeniul sănătății, Tatiana Zatîc, secretar de Stat 
la Sănătate, și Dumitru Socolan, secretar de stat la 
Externe, se arată într-un comunicat al Ambasadei 
României din R. Moldova.

Reprezentanții autorităților de la Chișinău au 

fost informați despre eforturile depuse până acum 
de România în lupta anti-Covid, potrivit Strategiei 
naționale de vaccinare, despre aspectele logistice 
și organizatorice privind întregul lanț al vaccinării 
anti-Covid, care presupun, printre altele, organizarea 
și funcționarea centrelor de vaccinare, administrarea 
dozelor de vaccin, trasabilitatea loturilor de vaccin 
și monitorizarea atentă a tuturor aspectelor legate 
de acest proces.

Amintim că, în cadrul vizitei sale oficiale la Chi-
șinău, președintele Klaus Iohannis a anunțat că 
România a pregătit un nou pachet de sprijin pentru 
cetățenii Republicii Moldova – pachet care se referă 
inclusiv la susținerea procesului de vaccinare an-
ti-Covid prin furnizarea a până la 200 de mii de doze 
de vaccin și trimiterea la Chișinău, în etapa imediat 
următoare, a unei echipe de experți români care să 
ajute la pregătirea strategiei de vaccinare. România 
va mai furniza în R. Moldova, așa cum a mai făcut-o, 
medicamente, echipamente medicale și de protecție 
pentru îngrijirea pacienților cu COVID-19.

V. V.

noastre, vor lua atitudine față 
de această nedreptate și vor so-
luționa problema în cauză. Fără 

a o lăsa pentru altă campanie 
electorală…                                                                                                                                     

Alexandra DUMBRAVĂ
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Care vor fi acțiunile? „Prim-mi-
nistrul desemnat trebuie să pre-
gătească programul și lista noului 
Guvern pe care să-l prezinte, timp 
de 15 zile, la ședința plenară a Par-
lamentului. După ce răspunde la 
întrebările deputaților, așteaptă 
voința parlamentarilor exprima-
tă prin vot. Îl învestește sau nu-l 
învestește. Pentru a fi învestită, 
Natalia Gavriliță are nevoie de 
votul a cel puțin 51 de deputați”, 
răspunde Arseni. 

„Dacă nu-l învestește, preșe-
dintele Maia Sandu desemnea-
ză un nou candidat la funcția 
de prim-ministru, care poate fi 
același candidat. Rămâne la dis-
creția șefului de stat. Obligația de 
a desemna este indiscutabilă, iar 
ce candidat e dreptul discrețio-
nar al președintelui. Și procedura 
se repetă. Dacă și după a doua 
solicitare de învestire Parlamentul 
nu învestește candidatul propus, 
președintele consultă fracțiunile. 
După consultații, șeful statului 
stabilește dacă au fost sau nu ar-
gumentate motivele votului de 
ne-învestire. Oricare ar fi rezul-
tatul discuțiilor cu fracțiunile par-
lamentare, președintele republicii 
este în drept și poate să dizolve 
Parlamentul”, explică Arseni. 

Potrivit Constituției, în cursul 

unui an, Parlamentul poate fi di-
zolvat o singură dată. Parlamentul 
nu poate fi dizolvat în ultimele 6 
luni ale mandatului Președinte-
lui Republicii Moldova, şi nici în 
timpul stării de urgență, de asediu 
sau de război.

Premierul desemnat 
de Maia Sandu

Ex-ministra Finanțelor, Natalia 
Gavriliță, este candidatura pro-
pusă de președinta Maia Sandu 
la funcția de prim-ministru. „Un 
om în care am încredere, o profe-
sionistă integră și responsabilă”, 
a declarat miercuri, 27 ianuarie, 
șefa statului despre Gavriliță, 
căreia i-a dat sarcina să formeze 
echipa guvernamentală și să pre-
gătească un program de guvernare 
axat pe dezvoltarea economică și 
pe curățarea instituțiilor statului 
de corupție. Totodată, Maia San-
du și-a reafirmat convingerea că 
alegerile parlamentare anticipa-
te sunt singura cale posibilă de a 
depăși criza politică.

„Acum, fracțiunile din Parla-
ment vor avea posibilitatea să 
demonstreze dacă își doresc cu 
adevărat alegeri parlamentare an-
ticipate sau dacă umblă cu minciu-
ni și încearcă să pună capcane”, 

Care pe care?
„Maia Sandu a aruncat mingea în ograda 
Parlamentului, odată cu desemnarea 
candidatului la funcția de prim-ministru al 
Republicii Moldova”, spune doctorul în drept 
constituțional, Alexandru Arseni. Prin această 
acțiune constituțională, șeful statului a pus în 
mișcare mecanismul de învestire a unui nou 
guvern. 

a accentuat Maia Sandu. 
„Sunt onorată că am fost de-

semnată în calitate de candidat 
la poziția de Prim-ministru. Voi 
folosi aptitudinile și competen-
țele mele pentru îmbunătățirea 
vieții oamenilor și prosperarea 
Moldovei. Cred cu tărie că cetățe-
nii merită dreptate și bunăstare și 
voi veni în fața voastră cu o echipă 
și un program care pot să scoată 
țara din criză și să apere interesele 
cetățenilor”, a declarat, la rândul 
său, Natalia Gavriliță.

A desemnat candidatul
la șefia Guvernului, 
dar militează pentru 
anticipate

Un singur partid își reafirmă 
ferm angajamentul pentru ale-
geri anticipate, după desemnarea 

Nataliei Gavriliță în calitate de 
candidat la funcția de premier. 
„Problema acestei țări nu este un 
guvern, oricât de profesionist ar fi, 
problema acestei țări este cel mai 
corupt Parlament din istoria tării, 
care nu va lăsa ca acest guvern să 
funcționeze”, a declarat Aurica 
Jardan, purtătoarea de cuvânt a 
PAS, potrivit căreia foștii colegi 
de partid ai Maiei Sandu nu vor 
vota niciun guvern propus în actu-
ala componență a Parlamentului. 
Reprezentanții celorlalte fracțiuni 
din legislativ invocă însă criza eco-
nomică și socială și lasă loc unei 
decizii care ar permite învestirea 
unui guvern format de candidata 
președintei Maia Sandu.

Liderul PSRM, Igor Dodon, 
e bucuros că șefa statului „și-a 
amintit despre obligațiile con-
stituționale” și spune că partidul 

său va decide la sfârșitul săptă-
mânii cum va proceda. La fel și 
Platforma „Pentru Moldova” a 
Partidului „Șor” și grupului de 
deputați transfugi afirmă că are 
nevoie de „explicații suplimen-
tare” și că va adopta o poziție „în 
cel mai apropiat timp”. Iar Pavel 
Filip, președintele PDM, așteaptă 
mai întâi să se întâlnească atât cu 
Gavriliță, cât și cu Sandu „pentru 
a înțelege adevăratele intenții ale 
acestei mișcări”.

Doar Platforma DA, prin inter-
mediul lui Alexandr Slusari, mai 
promite că va ține cont de faptul 
că propunerea Maiei Sandu este 
„probabil formală”, cu singurul 
scop al declanșării anticipatelor, 
dar o decizie va fi luată, oricum, 
luni.

Natalia Munteanu, 
Valeriu Cațer 

Președintele față cu Parlamentul

„Ce ni se întâmplă oare? De ce ne-am imolat atât de repede 
libertățile, în numele luptei împotriva virusului? Am renunțat să 
ne mai deplasăm, să manifestăm, să ne exprimăm, să ne cultivăm, 
chiar și să muncim. Am plasat sănătatea mai presus de orice, iar 
acum descoperim că totul are un preț. În numele vieții biologice 

am sacrificat toate celelalte vieți: cea economică, socială, cultu-
rală, sportivă, cea amicală…”

Din cartea Tiraniile epidemiei, Editura Fayard, de 
Christophe Barbier, jurnalist și editorialist, rfi.ro

D
I
X
I
T

Vladimir Putin 
vrea să interzică 
prin lege 
comparațiile 
făcute între URSS 
și regimul nazist
 

Președintele rus Vladimir Putin a solicitat 
Dumei, camera inferioară a Parlamentului 
Rusiei, să interzică prin lege orice afirmații 
publice care pun pe picior de egalitate acțiunile 
și crimele fostului URSS și cele ale Germaniei 
naziste din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, informează The Moscow Times, citat 
de DIGI24.ro.

Putin i-a cerut președintelui Dumei, Via-
ceslav Volodin, să redacteze până la 1 iulie 
un proiect de lege care să interzică și să pe-
depsească declarațiile făcute în public prin 
care acțiunile regimului URSS sunt echivalate 
cu cele ale Germaniei naziste, potrivit sursei 
citate. 

Decizia Kremlinului vine după ce Parlamen-
tul European a votat, în 2019, o rezoluție prin 
care UE a condamnat Pactul Ribbentrop-Mo-
lotov încheiat în 1939 între Uniunea Sovietică 
și Germania nazistă și care a stat la baza de-
clanșării celui de-al Doilea Război Mondial.

Conform rezoluției Parlamentului Euro-
pean, statele membre ale UE sunt invitate „să 
analizeze clar crimele și agresiunile săvârșite 
de regimurile comuniste totalitare, precum 
și crimele și agresiunile regimurilor naziste”.

radiochisinau.md
Vladimir Putin între figurile de ceară a doi militari naziști, la o expoziție despre asediul Leningradu-

lui din cel de-al Doilea Război Mondial. Foto: Profimedia Images
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„Manipulatorii de produse” sunt 
responsabili de intoxicarea elevilor

Ședința Comisiei Unificate de Control, blocată, 
din nou, de reprezentanții Tiraspolului

Școlarii au avut tulburări di-
gestive și, pentru a se stabili exact 
care a fost cauza îmbolnăvirii, au 
fost făcute analize de laborator 
la Centrul de Sănătate Publică 
(CSP). Au fost luate probe de 
pe toate suprafețele din blocul 
alimentar al instituției de învă-
țământ și verificați toți angajații 
Combinatului școlăresc (n. r. - în-
treprindere de alimentație publică 
pentru elevi).

Stilul „înalt” 
al concluziei CSP

Ancheta epidemiologică a 
arătat că la doi angajați ai Com-
binatului școlăresc s-a depistat 
stafilococ. „Declanșarea izbucnirii 
a facilitat implicarea în procesul 
de manipulare cu produse alimen-
tare a personalului cu portaj (n. 
r. – cei care pregătesc mâncarea) 
la care a fost depistat stafilococ. 
Două persoane cu stafilococ. Și 
nerespectarea igienei personale 
de către manipulatorii de produse 
cu contaminarea secundară a bu-
catelor preparate”, spune Maria 
Gabuja, directorul Liceului Muni-
cipal Internat cu profil sportiv din 
sectorul Buiucani. Șefa liceului a 
citat din concluzia Centrului de 
Sănătate Publică din 20 noiem-
brie 2020. În același document, 
Centrul de Sănătate Publică scrie 
că „rezultatele investigațiilor de 
laborator ale produselor alimen-
tare n-au stabilit abateri de la pre-
vederile actelor normative”.

Maria Gabuja precizează că 
„elevii se simt bine. Peste două - 
trei zile au revenit la lecții. N-au 
avut complicații pe termen mediu 
și lung”. Copiii, care au avut de 
suferit sunt de diferite vârste: de 
la clasa întâi până la clasa a 12-a. 
Maria Gabuja a ținut să precizeze 
că angajații sunt ai Combinatului 
școlăresc, care asigură toate insti-
tuțiile de învățământ din sectorul 

Buiucani cu hrană pentru elevi.
Tot Combinatul școlăresc are 

grijă ca toți angajații săi să treacă 
de două ori pe an (septembrie și 
martie) controlul medical la Cen-
trul de Sănătate Publică. „Lucră-
torii din cantină ar fi putut nici să 
nu știe că au bacteria asta. Cei doi 
angajați au urmat un tratament. 
S-au tratat. Au dat analiza din 
nou, dar nu s-a depistat bacteria. 
Vedem și în martie când urmează 
să treacă controlul medical”, ne 
spune Maria Gabuja. 

„Inacțiunea egală 
cu infracțiunea”

Care-i responsabilitatea direc-
torului de liceu, întreb. „Mă uit ca 
produsele alimentare să nu fie cu 
termenul expirat, să fie păstrate 
la frigider și să se respecte igie-
na sanitară în blocul alimentar. 
Vizual. Eu n-am laborator ca să 
văd ce se întâmplă pe suprafețele 
meselor sau ale veselei. Asta intră 
în competența Combinatului și a 
Centrului de Sănătate Publică. Eu 
monitorizez. Ei (n. r.- Combinatul 
școlăresc) duc toată responsabili-
tatea. Dacă văd ceva în neregulă, îi 
pot spune șefei, dar n-am dreptul 
să dau mustrări pentru că nu-s an-
gajații noștri”, răspunde Gabuja.

După două luni de la incidentul 
de intoxicație alimentară, care a 
avut loc pe 12-13 noiembrie 2020, 
nimeni dintre funcționarii publici 
n-a fost tras la răspundere, denotă 
Angela Munteanu Pojoga, consili-
er municipal la Primăria Chișinău. 

„Insist și cer anchete de servi-
ciu pentru a fi trași la răspundere 
cei care se fac vinovați, dar rămân 
stupefiată de ignoranța și irespon-
sabilitatea executivului primăriei 
care încearcă să mușamalizeze cu 
orice preț acest tragic incident. 
Răspunsurile reprezentantului 
Direcției generale educație, ti-
neret și sport (DGETS), invitat 

la ședința Consiliului Municipal 
Chișinău, sunt un argument în 
plus în acest sens”, scrie Pojoga 
pe o rețea socială.

Cine e responsabil 
de alimentația elevilor?

La rândul ei, întrebată cine e 
responsabil de alimentația ele-
vilor, Viorica Negrei, director 
adjunct al DGETS, a spus că „este 
o responsabilitate împărțită între 
instituția de învățământ, unde di-
rectorul asigură monitorizarea 
produsului finit pe care-l livrează 
întreprinderea către elevi. În rest, 
procurarea produselor alimenta-
re și pregătirea bucatelor sunt în 

responsabilitatea întreprinderii 
de alimentație publică”.

Care-i rolul DGETS, cine moni-
torizează ca să nu se mai întâmple 
intoxicații a câte o sută de copii?, 
întreabă Angela Munteanu. „Di-
recția participă la alimentația co-
piilor în două etape. Prima etapă 
e organizarea achizițiilor pentru 
alimentarea elevilor, adică procu-
rarea și semnarea contractului cu 
agentul economic care a câștigat 
licitația. În a doua etapă suntem 
responsabili de monitorizarea 
organizării alimentației de către 
întreprinderile școlărești”, răs-
punde Viorica Negrei. 

Cine se face vinovat după două 
luni de investigații, analize, de 
intoxicarea acestor copii? La 
această întrebare, Viorica Negrei 
a citit concluzia anchetei epide-
miologice, efectuată de Centrul 
de Sănătate Publică, subliniind 
că „angajații nu-s ai DGETS. Sunt 
ai întreprinderii de alimentație 
publică”. 

Cum putem penaliza acest 
Combinat școlăresc? 

„Eu nu știu în amănunte care 
este modalitatea de gestionare a 
unei întreprinderi municipale. 

Aspectul îl cunoașteți dvs. mai 
bine”, a fost răspunsul Vioricăi 
Negrei la întrebarea consilierei 
Munteanu Pojoga.

Șefa DGETS, Rodica Guțu, și-a 
dat demisia pe 22 ianuarie, la ce-
rerea primarului Ion Ceban. „Nu a 
durat mult, după ce luni (n. r. – 18 
ianuarie) am cerut să plece bene-
vol. Asta, deoarece doamna știa că 
a avut multe încălcări pe parcursul 
activității sale în această direcție, 
dar și scheme de interese”, scrie 
Ceban pe facebook. Nu este clar 
dacă demisia Rodicăi Guțu ar avea 
legătură cu intoxicația elevilor. 

Amintim că, la 12 noiembrie 
2020, Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor a înregis-
trat o sesizare la linia fierbinte, 
referitor la o toxiinfecție alimen-
tară în incinta Liceului Internat 
Municipal cu profil sportiv din 
sectorul Buiucani al capitalei. Po-
trivit Angelei Munteanu Pojoga, 
administrația liceului ar fi infor-
mat despre faptul că aproximativ 
139 de elevi, cu vârste cuprinse 
între 13 și 19 ani, au prezentat 
dureri abdominale și vomă, doi 
dintre ei au fost spitalizați.

Natalia MUNTEANU

Stafilococul depistat la doi angajați e cauza îmbolnăvirii

Cei peste 100 de elevi, care au făcut o 
intoxicație alimentară, în noiembrie 
la Liceul Municipal Internat cu profil 
sportiv din sectorul Buiucani al mun. 

Chișinău, au consumat alimente contaminate cu 
bacteria stafilococ. 

La reuniunea Comisiei Unificate de 
Control din 28 ianuarie, care a avut loc la 
Tighina, delegația Chișinăului a chemat din 
nou părțile să examineze, să ia atitudine și 
să identifice soluții la probleme acute care 
periclitează continuu situația în Zona de Se-
curitate și afectează mecanismele existente 
ale operațiunii de pacificare, informează 
Radio Chișinău.

Potrivit unui comunicat al Biroului pen-
tru reintegrare, s-a reiterat inadmisibilita-
tea acțiunilor provocatoare ale structurilor 
de forță subordonate Tiraspolului exteriori-

zate prin răpirea cetățenilor, prin instalarea 
abuzivă a posturilor „grănicerești” sau prin 
demonstrarea armamentului în cadrul unor 
manifestații publice.

Pentru a eficientiza funcționarea Co-
mandamentului Militar Întrunit și a elimina 
divergențele în activitatea observatorilor 
militari, s-a propus repetat să fie inițiată 
elaborarea unui regulament care să înglo-
beze într-un singur act toate instrucțiunile 
și indicațiile deja existente.

Cu regret, exponenții Tiraspolului nu 
și-au schimbat poziția distructivă abordată 

de mai mult timp. Aceștia au respins nu 
doar argumentele delegației Chișinăului, 
ci chiar și o inițiativă de compromis înain-
tată în cadrul reuniunii de reprezentanții 
Federației Ruse, care ar putea contribui la 
deblocarea proceselor de documentare a 
posturilor în Zona de Securitate.

Reprezentantul Ucrainei a fost cel care 
a susținut lista subiectelor propuse pentru 
discuție. El a caracterizat drept disfunc-
țional mecanismul de pacificare pe râul 
Nistru, având în vedere incapacitatea de 
a elimina posturile ilegale și de a asigura 

respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului în perimetrul Zonei de Securitate.

Prin neacceptarea ordinii de zi, partea 
transnistreană a blocat din nou deschide-
rea ședinței.

Cu toate acestea, deși sfidează deschis 
actele de bază ale operațiunii de pacificare, 
delegația regiunii transnistrene încearcă să 
manipuleze opinia publică și să învinuiască 
pe oricine de eșuarea repetată a ședințelor 
Comisiei Unificate de Control și de compro-
miterea mecanismului existent de pacificare.

radiochisinau.md

Maria 
Gabuja

precizează că 
„elevii se simt bine. 

Peste două - trei 
zile au revenit la 
lecții. N-au avut 

complicații”. 
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Bomba de 12 milioane de lei 
de lângă Nisporeni

Groapa de gunoi, pentru amenajarea 
căreia s-au cheltuit mai multe milioane 
din banii publici, este deja plină, iar 
autoritățile locale nu se prea grăbesc să 

amenajeze o altă groapă. Ecologiștii dau alarma 
că nu sunt respectate regulile pentru evitarea 
unui dezastru de mediu, iar cei din administrația 
orașului Nisporeni se laudă că au cel mai bine 
amenajat poligon pentru deșeuri din R. Moldova.

Poligonul pentru depozitarea 
deșeurilor menajere este amplasat 
pe un teren de cca 15 mii de metri 
pătrați, la o distanță de aproape 
un kilometru în partea de sud a 
orașului Nisporeni. 

Gard în gard cu cimitirul

În imediată vecinătate se află 
cimitirul din Nisporeni și terenu-
rile agricole, proprietate privată. 
Pe alături trece râul Nârnova, un 
afluent al Prutului. Cu cca 4 kilo-
metri mai la sud, pe malul stâng 
al Nârnovei, pe o arie de 200 de 
hectare, se întinde Hârtopul de 
la Nisporeni, care face parte din 
categoria monumentelor naturii 
de tip geologic și paleontologic, 
protejate de stat.  

Oamenii din localitate se tem 
că, în câțiva ani, pe acest poligon 
s-ar putea înălța o movilă de gu-
noi. „Riscăm să ne pomenim în 
situația locuitorilor din Ţânțăreni 
și Bubuieci, care sunt nevoiți să 
stea vara cu ferestrele închise din 
cauza mirosului urât ce vine de la 
gunoiște. Iar alături sunt înhumați 
apropiații noștri. Nu vrem să ne 
pomenim în situația să nu putem 
vizita locul de veci al părinților”, 
ne-a declarat un nisporenean.

Şapte ani fără 
autorizație ecologică

Procesul-verbal de receptie 
finală a poligonului pentru de-
șeuri menajere din Nisporeni a 
fost semnat în decembrie 2013, 
fiind ultimul obiectiv construit în 
cadrul proiectului „Salubrizarea 
localităților din raioanele Nispo-
reni, Strășeni și Călărași pentru 
un mediu curat și sănătos”.

Acest proiect este unul din cele 
cinci proiecte aprobate spre finan-
țare din Fondul național pentru 
dezvoltare regională în 2010 în 
Regiunea de Dezvoltare Centru 
și a costat bugetul 12,4 milioane 
de lei.

Cei de la protecția mediului au 

acceptat inițial construcția poli-
gonului pe terenul respectiv, dar 
cu anumite condiții. Astfel, groa-
pa pentru depozitarea gunoiului 
urma să fie învelită cu o membra-
nă impermeabilă pentru a evita 
poluarea apelor. Când groapa avea 
să fie aproape plină, gunoiul tre-
buia să fie presat, apoi astupat cu 
humusul săpat din altă groapă și 
să fie plantați arbori.  În cei șapte 
ani groapa s-a umplut, iar gunoiul 
a început să fie descărcat pe su-
prafață, unde, cu timpul, ar putea 
să se ridice într-o movilă imensă.

În proiect mai era prevăzută și 

sortarea deșeurilor cu transporta-
rea lor ulterioară la poligonul de la 
Ungheni, lucru care nu s-a făcut.

În toți acești șapte ani, poligo-
nul pentru deșeuri menajere de la 
Nisporeni a fost exploatat în lipsa 
autorizației din partea Agenției 
pentru Protecția Mediului. Gri-
gore Vlas, șeful Inspecției pentru 
Protecția Mediului din raionul 
Nisporeni, ne-a comunicat că 
autoritățile locale n-au respec-
tat mai multe condiții înaintate 
de către Agenția pentru protecția 
mediului, din care cauză s-a refu-
zat eliberarea autorizației. 

„Condițiile pentru depozita-
rea deșeurilor sunt foarte stricte. 
Agenția a acceptat inițial ca poli-
gonul să fie amenajat pe terenul 
respectiv, dar condițiile înaintate 
nu au fost respectate și din acest 
motiv nu a fost eliberată autori-
zația de funcționare. Noi am efec-

tuat un control la acest poligon, 
au fost și specialiști din Chișinău. 
S-a constatat că, pe lângă faptul că 
poligonul este exploatat ilegal, nu 
se respectă nici normele tehnolo-
gice privind stocarea deșeurilor. 
Sunt mai multe încălcări. A fost 
întocmit și un proces-verbal, iar 
întreprinderea municipală „Gos-
podăria Comunală” din Nisporeni 
a fost amendată”, ne-a declarat 
Grigore Vlas.

Precizăm că amenda nu a fost 
achitată din buzunarul celor care 
gestionează întreprinderea, dar 
din contul contribuabililor locali.

Lupta cu morile de vânt

Mai mulți locuitori și o parte 
din consilierii locali din Nisporeni 
s-au alarmat: „Vom ajunge ca la 
Ţânțăreni!”. Valeriu Cerednic, 
consilier independent în Primă-
ria orașului Nisporeni, susține că 
dacă nu vor fi luate măsuri urgen-
țe, atunci se va produce un dez-
astru ecologic. „Este ca o bombă 

cu efect întârziat. Au fost alocate 
milioane pentru ca deșeurile să fie 
presate și astupate. Dar nu s-a fă-
cut acest lucru. Nisporeniul riscă 
să fie împânzit la vară de putoare”, 
ne-a declarat Cerednic.

Cetățenii revoltați au semnat 
mai multe plângeri în diferite 
instituții ale statului, dar au fost 
respinse, cu excepția celei depu-
se la Inspecția pentru Protecția 
Mediului. Un denunț, pentru 
infracțiuni ecologice, a fost de-
pus și în Procuratura raionului 
Nisporeni. Oamenii legii, însă, au 
respins plângerea: „Se respinge ca 
neîntemeiată plângerea declarată 
de către Valeriu Cerednic, în in-
teresele personale, și a unui grup 
de locuitori din orașul Nisporeni”.

Petiționarii au decis să meargă 
mai departe și luptă în instanță 
pentru a obliga procurorii din Nis-
poreni să pornească urmărirea 

penală în privința celor care s-ar 
face vinovați de cele ce se întâm-
plă la gunoiște.

„Se revoltă cei care 
nu vor să plătească”

Reprezentanții Întreprinderii 
„Gospodăria comunală” susțin că 
nu există niciun pericol pentru 
mediu la poligonul de stocare 
a deșeurilor menajere, iar pro-
blemele sunt inventate de către 
consilierul Cerednic ca să nu plă-
tească pentru serviciile prestate. 

„Noi l-am dat în judecată pe Va-
leriu Cerednic pentru datorii de 
două mii de lei. Iată că se răzbună. 
Nu vrea să plătească și gata. Nici 
să încheie cu noi contract nu vrea. 
Dar nu departe de casa lui este am-
plasat un container pentru gunoi 
și nu excludem că el duce gunoiul 
acolo”, ne-a argumentat Vasile P., 
care s-a prezentat la telefon drept 
manager pentru relații cu clienții.

Întrebat dacă există autorizația 
Agenției de Protecție a Mediului 

pentru exploatarea gunoiștii, func-
ționarul a recunoscut că nu există, 
dar acest lucru ține de competența 
primăriei și că a auzit că în timpul 
apropiat va fi eliberat documentul.

Întrebat de ce nu este presat 
gunoiul și de ce nu este acoperită 
groapa, funcționarul a dat vina 
pe consilierii locali pentru că au 
aprobat un tarif prea mic pentru 
serviciile de salubrizare. „Tariful 
pentru evacuarea deșeurilor me-
najere a fost inițial de 10 lei lunar 
pentru o persoană, iar vara trecută 
a fost majorat până la 13 lei. Dar 
acești bani nu acoperă cheltuielile 
pentru gestionarea poligonului. 
Abia ne ajunge pentru colectare și 
transportare. Iar pentru presarea 
gunoiului, lucrările de astupare a 
gropii și amenajarea unei gropi 
noi urmează să fie alocați bani din 
bugetul local. Noi nu-i avem”, a 
precizat funcționarul.

Acesta s-a mai plâns și pe locu-
itorii din Nisporeni pentru că nu 
vin să semneze contracte pentru 
evacuarea deșeurilor menajere.

Primarul de Nisporeni: 
„Avem cea mai modernă 
platformă de stocare 
a deșeurilor din Moldova”

Grigore Robu, primarul ora-
șului Nisporeni, de asemenea, 
susține că nu există probleme 
ecologice la poligonul de stoca-
re a deșeurilor. Edilul susține că 
problema constă în consilierul 
Valeriu Cerednic, care ar fi da-
tor Întreprinderii „Gospodăria 
comunală”. „De-ar fi amenajate 
toate platformele de stocare a de-
șeurilor din țară așa ca la Nispo-
reni, ar fi un succes. Poligonul este 
amenajat după cele mai moderne 
tehnologii și nu există niciun pe-
ricol ecologic”, susține Robu.

Întrebat de ce nu este astupată 
groapa, primarul de Nisporeni a 
spus că are capacitatea de stoca-

re a deșeurilor pentru o perioadă 
de încă doi ani, după care va fi 
astupată.

Cât privește autorizația de la 
protecția mediului, Grigore Robu 
a recunoscut că documentul nu 
există, dar problema va fi rezolva-
tă în timpul apropiat. „Nu cunosc 
motivul, ori nu a fost, ori a expi-
rat și urmează să fie prelungită. 
Cred că e ultimul. Dar știu că a fost 
pregătit pachetul de documente 
necesar și se va rezolva”, ne-a dat 
asigurări edilul.

Spre finalul discuției, Grigo-
re Robu ne-a îndemnat să nu 
acordăm atenție unor subiecte 
neînsemnate, cum ar fi gunoiș-
tea, dar să venim să vedem câte 
lucruri frumoase au fost realizate 
la Nisporeni, inclusiv amenajarea 
cărării până la Crucea mântuirii 
neamului din vârful dealului de 
lângă localitate.

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI

Un poligon pentru depozitarea deșeurilor menajere din apropierea orașului Nisporeni riscă să devină o problemă 
majoră pentru localitate 
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Ițele încâlcite ale 
Laundromatului 

Deputata Platformei Demnitate și 
Adevăr, Inga Grigoriu, președintă 
a Comisiei de anchetă privind 
dosarul Laundromatului, încearcă să 

descâlcească ițele acestei operațiuni de amploare 
de spălare a banilor derulată în anii 2010-
2014. Potrivit mai multor estimări, în această 
perioadă, prin intermediul unor judecători și 
executori judecătorești din Republica Moldova, 
ar fi fost spălate până la 70 de miliarde de dolari, 
potrivit unui studiu Transparency International, 
oficialitățile recunoscând doar 20 de miliarde.

E C O N O M I E

Elaborat încă în iunie 2019, 
studiul spune că, pe parcursul ani-
lor 2010-2014, miliarde de dolari 
proveniți din Rusia au fost spă-
lați prin intermediul instanțelor și 
băncilor din Republica Moldova, 
folosind hotărâri judecătorești 
ilegale privind datoriile false. 
Banii „curățați” au fost transfe-
rați în continuare către un grup 
de societăți de tip off-shore care 
au conturi în băncile occidentale. 
Deși ofițerii de investigații din R. 
Moldova pretind că au depistat 20 
de miliarde de dolari de proveni-
ență suspectă, dovezile disponibi-
le public demonstrează că suma 
reală a fondurilor spălate a fost 
de circa 70 de miliarde de dolari. 
Deocamdată nicio persoană din 
cadrul autorităților de suprave-
ghere și de urmărire penală din 
R. Moldova nu a fost condamnată. 
Studiul arată cum autoritățile de 
supraveghere și de urmărire pena-
lă, subordonate elitelor politice, 
au ignorat cu bună știință activi-
tățile suspecte, în timp ce Parla-
mentul și Curtea Constituțională 
au aprobat modificări legislative 
și decizii pentru a facilita schema 
de spălare a banilor.

De unde proveneau 
banii spălați 

Potrivit autorilor, ar putea fi 
vorba de împrumuturi bancare 
frauduloase, achiziții fictive lega-
te de contracte guvernamentale, 
deturnare de fonduri din trezo-
reria Federației Ruse, evaziune 
fiscală și contrabandă. În scopul 
transferării fondurilor din Rusia, 
autorii au deschis cel puțin 21 de 
companii off-shore, înființate în 
Regatul Unit al Marii Britanii, 
Cipru și Noua Zeelandă. Opera-
țiunea s-a derulat prin interme-
diul unor instrumente financiare, 
numite cambii sau bilete la ordin. 
Cambia sau biletul la ordin este 
un titlu de credit negociabil și un 
instrument de plată care constată 
obligația asumată de către debitor 
de a plăti la vedere sau cu o sca-

Ion CHIȘLEA 

dență fixată, beneficiarului sau la 
ordinul acestuia, o sumă de bani 
determinată. 

Potrivit schemei, o companie 
înregistrată într-un off-shore 
emitea un bilet la ordin către 
altă companie off-shore, fără a 
transfera însă bani reali. Este 
vorba, deci, de o datorie fictivă. 
Biletul la ordin era avizat de com-
paniile rusești, care își asumau, 
astfel, datoria. Același bilet la or-
din era, de asemenea, avizat de 
un cetățean moldovean, a cărui 
identitate fusese furată de făptași, 
acesta reclamând datoria. Astfel, 
problema datoriei false ajungea 
în instanța moldovenească, care 
„obliga” compania rusească să 
o achite cu bani reali. Sentința 
era adoptată și transmisă către 
executorii judecătorești pentru 
executare. Trecând prin această 
operațiune, fondurile deveneau 
„curate”, cea mai mare parte din 
ele ajungând în Trasta Komer-
cbanka din Letonia, în interiorul 
UE. Ulterior, tranzacțiile de la o 
bancă comercială dintr-un stat 
membru al UE nu trezeau sus-
piciunea. După cum afirmă jur-
naliștii de investigații de la OC-
CRP, banii spălați prin instanțele 
moldovenești au ajuns, în final, la 
5140 de companii din 96 de țări.

Schema ingenioasă a permis, 
astfel, infractorilor să atingă mai 
multe scopuri: (i) să spele activele 
obținute fraudulos; (ii) să transfe-
re fondurile către băncile occi-
dentale și să le pună în circulație 
legală și (iii) să evite problemele 
juridice legate de repatrierea ba-
nilor în Federația Rusă prin emi-
terea de ordonanțe judecătorești 
pronunțate de instanțele din R. 
Moldova.

Platon și Şor printre 
protagoniști

Schema Laundromatului a im-
plicat cel puțin o bancă din Moldo-
va (Moldindconbank, controlată 
de Veaceslav Platon) și cel puțin 
19 bănci rusești. 

Cel mai important actor din 
partea moldovenească în schemă 
este considerat Veaceslav Platon, 
însă printre figuranți s-a numărat 
și Ilan Șor, potrivit studiului. 

De fapt, Platon nici nu neagă 
implicarea în această operațiune, 
pe care însă o califică drept un 
serviciu financiar, care nicidecum 
nu implică ilegalități. Totul era 
sau, mai bine zis, a devenit legal, 
după ce legislația moldovenească 

a fost ajustată astfel încât să per-
mită acordarea acestui „serviciu”. 

Statul a ratat circa 
12 miliarde de lei

Unul din momentele cheie aici 
este considerată anularea taxei de 
stat privind executarea deciziilor 
judecătorești în anul 2010. 

Inga Grigoriu, cea care încear-
că să-i dea de capăt acestei ma-
șinații imense, a atras atenția în 
cadrul unei conferințe de presă 
că, în urma acestor modificări, 
statul a pierdut circa zece miliarde 
de lei, dacă ne referim la suma 
totală a ordonanțelor judecăto-
rești și la taxa de stat în valoare 
de 3%, modificată printr-o iniți-
ativa legislativă a ex-deputatului 
Alexandru Tănase. 

De asemenea, în urma tran-
zacțiilor efectuate de cei cinci 
executori judecătorești, din 22 
miliarde de dolari, recunoscute de 
autorități că ar fi fost spălate, ono-
rariul executorului judecătoresc 
(3%) ar fi constituit aproximativ 
nouă miliarde de lei. Respectiv, 
impozitul pe venit calculat ar fi 
constituit circa 1,7 miliarde de lei 
și dacă nu a fost achitat, statul a 
mai pierdut și acești bani la buget.

 Cu toate acestea, Alexandru 
Tănase spune că anularea taxe-
lor nu are nimic cu laundroma-
tul, fiind concepută doar pentru 
a ușura viața agenților economici 
moldoveni. 

Demnitarii evită 
audierile publice

Veaceslav Platon apără cauza 
acestui „serviciu financiar”, con-
siderându-l absolut nevinovat. 
Cu toate acestea, unii demnitari 
moldoveni care au avut tangență 
cu acest dosar neagă că ar fi știut 
ceva despre el sau că ar purta res-
ponsabilitate în acest caz.

La solicitarea Ingăi Grigoriu, 
procurorul general Alexandru Sto-
ianoglo spune că nu a știut nimic 
despre Laundromat până acum 
trei-patru ani și tot ce știe des-

pre el a aflat din presă. Deputata 
Grigoriu aduce însă dovezi con-
cludente că Stoianoglo nu putea 
să nu știe. „Ne-a captat atenția 
procesul-verbal al ședinței din 
27 februarie 2013, prezidată de 
către ex-deputatul A. Stoianoglo. 
Ședința care a avut ca invitați pe 
ex-directorul CNA – Viorel Che-
traru, ex-directorul SIS – Mihai 
Balan și ex-procurorul general – 
Andrei Pîntea, s-a desfășurat cu 
ușile închise. Despre ce anume 
a informat comisia domnii de la 
SIS, CNA și PG? Ce s-a spus în ca-
drul ușilor închise? Potrivit unor 
acte desecretizate de dl Timofti, 
începând cu anul 2012, în cadrul 
CSS se discuta, totuși, despre su-
biectul tranzacțiilor suspecte în 
proporții deosebit de mari. Deci, 
dl Stoianoglo nicidecum nu putea 
afla din presă, așa cum ne-a rela-
tat în scris”, spune Inga Grigoriu. 

Ancheta nu se oprește

De remarcat că și ex-președin-
tele Curții Supreme de Justiție, 
Mihai Poalelungi, a refuzat să 
participe la audierile respective, 
invocând că ordonanțele emise 
de către instanțele de judeca-
tă în aceste cazuri nu au fost 
atacate pe nicio cale de atac. 
În concluzie la acest argument, 
deputata Grigoriu spune că este 
mai mult decât straniu că niciun 
fidejusor din Federația Rusă nu 
a avut pretenții când banii i-au 
fost blocați și redirecționați spre 
alte conturi – spre companii din 
off-shore. Din contra, aceasta ar 
fi o dovadă că fidejusorul era, 
de fapt, și beneficiarul final al 
operațiunii. 

Epopeea laundromatului nu se 
oprește aici. Inga Grigoriu anunță 
că audierile vor continua pentru 
a aduce până la urmă lumină în 
acest dosar controversat, care a 
implicat judecători, politicieni și 
funcționari moldoveni, care au 
fost într-un fel sau altul prota-
goniștii uneia din cele mai mari 
operațiuni de spălare a banilor 
din estul Europei. 

De ce se 
depreciază 
leul

Economistul Alexandru 
Fala, director de program 
la Centrul Analitic „Expert 
Grup”, a declarat pentru IPN 
că deprecierea leului în raport 
cu moneda euro derivă dintr-o 
evoluție pe piețele internați-
onale și Republica Moldova 
nu poate influența această 
situație. „Se atestă o puternică 
apreciere a euro pe piețele in-
ternaționale, în special a mone-
dei euro față de dolar, și acest 
lucru se transpune automat în 
aprecierea euro față de leu”, a 
precizat Alexandru Fala. Dacă 
la începutul lunii septembrie 
2020, 1 euro costa 19,67 lei, pe 
25 ianuarie 2021 a atins cota 
maximă înregistrată în ultima 
perioadă – 21,29 lei.

Portofoliul 
de credite 
al celor 
11 bănci 
moldovenești 
se ridică la 
45,64 miliarde 
de lei

Potrivit Infotag, citând date 
de la Banca Națională a Mol-
dovei (BNM), mai mult de o 
treime din resursele de credit 
ale sectorului bancar revine 
Moldova Agroindbank – 34%. 
Portofoliile de împrumuturi ale 
Moldindconbank și Mobias-
banca – OTP Group au consti-
tuit 18%, respectiv 17%, iar al 
Victoriabank – 10%.

Europa este în 
urma Americii 
și Chinei la 
capitolul 
redresare 
economică

Economia europeană începe 
să urmeze tendința obișnuită 
de a rămâne în urma celorlalte 
economii majore ale lumii când 
vine vorba de recuperarea de 
pe urma unei crize, relatea-
ză Bloomberg. Aceasta este 
concluzia ultimului raport al 
Fondului Monetar Internațio-
nal, care și-a redus estimările 
de creștere pe 2021 la nivelul 
întregii Europe și a evidențiat 
o performanță în general mai 
slabă comparativ cu cele ale 
Chinei și Statelor Unite.
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Mining-ul în Donbas 
și Transnistria: 
între finanțarea terorismului 
și spălare de bani  

Andriy, 38 de ani, locuiește într-un 
apartament modest din orașul Donețk, 
în regiunea separatistă din estul 
Ucrainei. Ajuns șomer, a decis să facă 

niște bani instalând o „fermă de criptomonede” 
în dormitorul său. S-a obișnuit deja cu zgomotul 
coolerelor, iar câștigul este garantat.

„Pentru o mie de dolari pe lună, 
trebuie să ai 12 asics-uri (siste-
me de minerit de criptomonede 
– n.r.). Trebuia să investesc circa 
3.000 de dolari. Nu aveam acești 
bani la început. Așa că am decis să 
cumpăr treptat asics-urile. După 
plata curentului și internetului, 
acum câștig aproximativ 300 de 
dolari pe lună. Suma este sufici-
entă pentru cheltuielile cotidiene 
în Donetsk”, spune Andriy. 

Calculatoarele din dormitorul 
lui Andryi sunt puse să descifre-
ze algoritmi complicați pentru 
a obține monede virtuale, care 
să-i asigure independența finan-
ciară, fără a mai avea nevoie de 
o slujbă. 

La circa 800 de kilometri de-
părtare, într-o altă regiune sepa-
ratistă, Transnistria, Moldova, 
Roman Lutenco, 30 de ani, pla-
sează anunțuri pe Odnoklassniki 
și Vkontakte cum că oferă spațiu 
pentru amenajarea fermelor de 
mining în Tiraspol, la „Mining 
Hotel”. 

L-am contactat pe Roman pre-
tinzând că reprezentăm un om de 
afaceri străin interesat să inves-
tească în mining-ul de criptomo-
nede din Transnistria.

Interesat doar 
de „investitori grași”

„Ceea ce vreau să știu este va-
loarea investiției, dacă merită să 
începem sau nu... Dacă ne sună 
un client cu 10.000 de dolari, nu 
are niciun sens să începem”, a 
spus Roman din capul discuției, 
menționând că este interesat doar 
de „investitori grași”.

El a mai afirmat că oferă toa-
te condițiile pentru minerit: de 
la instalarea echipamentului, 
conectarea electricității până la 
asigurarea securității locației de 
minerit cu camere video și „paz-
nici cu câini”. 

Mai mult, el s-a oferit să in-
termedieze afacerea cu compa-
nia Tehnopark, care se ocupă în 
Transnistria de toate diligențele 
pentru deschiderea unei afaceri 
cu mining.  

Cu toate acestea, mineritul de 
criptomonede în condiții casnice 
nu este atât de profitabil. Experții 
în domeniu atrag atenția asupra 
faptului că profiturile mari nece-
sită investiții „serioase” în echi-

pament performant.
Mai mult, acesta trebuie co-

nectat la surse de energie foarte 
puternice în locații special ame-
najate. 

Cele mai propice pentru dez-
voltarea afacerii cu mining la sca-
ră mai mare, în Transnistria, sunt 
teritoriile fabricilor abandonate, 
acolo unde există infrastructură 
pentru curent trifazic și pot fi co-
nectate containere mari. 

De exemplu, o astfel de loca-
ție a devenit Fabrica de Sticlă 
Tirsteklo din Tiraspol. Această 
întreprindere s-a reprofilat de 
curând, devenind importatoare 
de echipament de mining.

În ianuarie 2018, Tirsteklo a 
cumpărat de la un offshore din 
China, Goweb International Ltd, 
echipament de „minerit” în valoa-
re de circa 8,7 milioane de dolari. 
Între timp, offshore-ul deschis de 
un fost milițian rus a fost închis.  

Amenajarea fermelor de mi-
ning în Transnistria a devenit o 
afacere profitabilă în special pen-
tru firme specializate în lucrările 
de electricitate.

În afară de instalarea contai-
nerelor cu computere și ame-
najarea cablajului de înaltă 
tensiune, MegaElektroMontaj 
a început să exporte echipament 
de mining. 

Pe 23 noiembrie 2020, orga-
nul de urmărire penală al Servi-
ciului Vamal al Republicii Mol-
dova a pornit o cauză penală pe 
numele SRL MegaElektroMontaj 
pentru tentativă de contrabandă 
cu un lot de sisteme de minerit 
de bitcoin. 

„Portofele reci” 
și conflicte înghețate

În același timp, monedele crip-
to sunt folosite pentru finanța-
rea regimurilor separatiste din 
Donbas chiar din inima Ucrainei, 
la Kiev. SBU îi reține sporadic pe 
mineri și vânzători de criptomo-
nede. Ei sunt acuzați că participă 
la scheme de finanțare a teroris-
mului din Donbas. 

De exemplu, oamenii legii au 
acuzat proprietarii caselor de 
schimb casherbox.com și mi-
nertech.org că au convertit ilegal 
criptomonede în interesul sepa-
ratiștilor proruși din pretinsa 
„Republică Populară Donetsk”. 

Cazurile sunt deja în instanță, dar 
ambele site-uri continuă să func-
ționeze în regim normal.

„Statul nu inspectează entită-
țile juridice furnizoare de servi-
cii legate de circulația activelor 
virtuale”, ne-a confirmat primul 
șef adjunct al Serviciului de mo-
nitorizare financiară de stat din 
Ucraina, Igor Gaevsky.

„Ucraina ocupă primele pozi-
ții în comunitatea criptografică 
mondială. Este una dintre țările de 
frunte în dezvoltarea cripto-eco-
nomiei și implementarea proiec-
telor bazate pe blockchain”, a co-
mentat avocatul Olga Zinchenko 
despre necesitatea creării unui 
cadru legal pentru criptomonede. 

Cu toate acestea, Banca Nați-
onală a Ucrainei compară crip-
tomoneda cu un surogat mone-
tar, care nu are valoare reală și 
nu poate fi utilizat în Ucraina ca 
mijloc de plată. 

De cealaltă parte, Banca Națio-
nală a Moldovei (BNM) consideră 
moneda virtuală un activ virtual 
și nu este emisă sau garantată de 
către o bancă centrală sau o au-
toritate publică. 

BNM este singura instituție re-
cunoscută la nivel internațional 
să elibereze licențe băncilor care 
desfășoară activități pe teritoriul 
Republicii Moldova.

 „Așa-numitele bănci din regiu-
nea transnistreană nu au solicitat 
și nu dispun de licența BNM”, se 
menționează într-un răspuns al 
acestei instituții.

În Transnistria nu pot fi utiliza-
te cardurile VISA și MasterCard, 
iar toți banii din comerțul extern 
al regiunii trebuie să circule prin 
BNM. 

Oamenii Kremlinului 

În Ucraina și R. Moldova în 
spatele afacerii cu criptomone-
de stau mai multe personaje ce 
gravitează în jurul Kremlinului 
pe diferite paliere. Activitatea de 
mining în Transnistria este gesti-
onată și controlată de holdingul 
Sheriff, proprietate a oligarhilor 
locali, Victor Gușan și Ilia Kaz-
malî. Cel care conduce compania 
de stat Tehnopark este Veaceslav 
Cernikevici, un personaj din an-
turajul lui Gușan. 

Cernikevici și-a deschis firma 
de telecomunicații Intertelecom 
în Crimeea pe 28 mai 2014, la 
doar câteva luni după anexarea 
peninsulei de către Federația 
Rusă. Firma lui Cernikevici din 
Crimeea a purtat același nume – 
Intertelecom – cu unul dintre cei 
mai mari operatori de telefonie 
mobilă din Ucraina. 

Diferența dintre cele două 
este că marele operator ucrai-
nean Intertelecom a fost fondat 
în 1998 de Victor Gușan și a fost 
înregistrat la Ministerul Justiției 
de la Kiev, iar Intertelecom-ul lui 
Cernikevici a fost înregistrat ca 
firmă în Rusia. 

Înainte de deschiderea busi-
ness-ului în Crimeea, Cernikevici 
a lucrat ca director comercial al 
Interdnestrcom, operatorul de 
telefonie mobilă din Transnis-
tria. Toate aceste firme oferă 
servicii de telefonie mobilă și 
sunt provideri de internet de 
mare viteză. 

În 2016, serviciul de securitate 
ucrainean SBU a investigat Inter-
telecomul lui Gușan sub suspi-
ciunea că ar intercepta apeluri de 

telefonie mobilă pentru serviciile 
secrete rusești. 

Conexiunea germană

În Germania, Bitcoinul nu 
este monedă legală [legal tender 
– n.r.], dar este considerat instru-
ment financiar. Oligarhii din stân-
ga Nistrului, Victor Gușan și Ilya 
Kazmaly, și-au deschis, direct și 
prin interpuși, firme în această 
țară, prin intermediul cărora au 
adus echipament de minerit în 
Transnistria. 

Una dintre aceste firme, Ti-
rastel GmbH, a vândut echipa-
ment de mining operatorului de 
internet și telefonie mobilă de la 
Tiraspol, Interdnestrcom. 

Serviciul vamal al R. Moldo-
va nu ne-a putut spune ce can-
titate de echipament de mining 
a fost importată de Interdne-
strcom în 2017–2020. Totoda-
tă, același serviciu a informat 
că legislația moldovenească 
nu interzice importul părților 
componente ale unui asemenea 
echipament. 

O altă companie conectată la 
oligarhii din Tiraspol este Kar-
tina Digital GmbH. Compania 
retransmite posturile rusești în 
Germania. 

În paralel, Kartina TV este în 
același timp afacerea lui Evgheni 
Romaskevici, ginerele oligarhului 
rus Arkady Rotenberg, unul dintre 
cei mai mari apropiați oligarhi și 
parteneri de judo ai președintelui 
rus, Vladimir Putin.

Investigație realizată 
în cadrul CIJM. 

Adaptare de Ilie Gulca 

O fermă de mining din Tiraspol
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Recidiva 
propagandei 
rusești

A - p o l i t i c e

Trăiam o senzație stupidă. Parcă aș fi revizitat 
timpuri și tărâmuri de coșmar, în care 
agresivitatea verbală era la ordinea zilei. Cu 
niște simulacre gonflabile din Maski-show (de 
fapt – n-o să mă credeți! – cu aceiași protagoniști 
caricaturali: Soloviov, Kiseliov i proci...), pe care 
le credeam dispărute definitiv (mă mir cum de-i 
rabdă conaționalii lor!). 

Bine, nu sunt consumator de 
televiziuni, dar fac câte un tur de 
orizont al buletinelor de știri (le 
aleg pe cele succinte, exacte, încă-
pătoare ca substanță, nu logoreice, 
care îmi răpesc timp), iar uneori – 
tot mai rar! – urmăresc dialoguri 
„vii” (din păcate însă, talk-show-
urile sunt tot mai moarte). Turul 
posturilor e, uneori, scurtă ochire 
analitică: ce s-a mai inventat (ca 
artă) în materie de televiziune? 
Aplaud profesionalismul și detest 
deopotrivă incompetența, amato-
rismul, agresivitatea verbală, dar 
și sforăitoarele discuții pretins 
savante.  

Și iată așa, din post în post, 
dau peste emisiuni despre care 
credeam că au dispărut definitiv 
din viața noastră. Precum e pro-
paganda rusă, readusă în spațiul 
nostru de consum cu votul soci-
aliștilor și al fugarilor. La prima 
vedere, lucrurile arată simplu, 
„democratic”. Ai grila și alegi ceea 
ce-ţi place din sutele de posturi. 
Ești propriul critic, cenzor și con-
sumator. Ca în toată lumea. Cu 
o precizare, totuși: posturile de 
televiziune străine (și alte resur-
se mass-media) respectă regulile 
deontologice și legile comunită-
ților cui se adresează. Excluzând 
mesajul de ură, discriminare, 
propagandă șovină etc. (până și 
în spațiul anarhic și nepretențios 
al rețelelor de socializare mesajele 
nocive sunt penalizate).

Convenția europeană cu privire 
la televiziunea transfrontalieră 
impune reguli simple. Posturile 
de televiziune din țările care nu 
au semnat-o (d.e., Rusia) nu au 
acces pe piața comunităților care 
se conduc de principiile acestei 
Convenții. Exista și la noi o deci-
zie a parlamentului moldovenesc 
care solicita respectarea Conven-
ției europene. Dar socialiștii, îm-
preună cu deputații devotați lui 
Plahotniuc (tocmai cei care acum 
câțiva ani „interziceau” – indirect 
– propaganda rusă!) au redeschis 
vama mediatică pentru contra-
banda cu produsele alterate ale 
propagandei rusești. 

Explic: e suficient să urmărești 
câteva emisiuni de care ne dezo-
bișnuisem, ca să înțelegi cât de 
nocivă este această agresivă pro-
pagandă de stat, urmând punc-

Omul nu vrea să lase nimic 
la voia întâmplării, de aceea 
încearcă mereu să ia și să țină 
lucrurile sub control. Tot ce îi 
scapă și îl depășește e un motiv 
de îngrijorare și de neliniște. 
De la traiectoria neclară a unui 
meteorit la comportamentul 
imprevizibil al unui virus. Nu 
foarte mult timp în urmă, des-
tinul era la discreția Providen-
ței – acum, în existența unui 
plan divin nu cred nici măcar 
habotnicii.

O adevărată obsesie a 
controlului s-a instaurat în 
mintea omului hipercivilizat 
de azi și acest control vizează 
toate aspectele existenței. Nu-i 
mai lăsăm soarelui dreptul 
să ne încălzească planeta și, 
în orgoliul nostru demiurgic, 
ne asumăm răspunderea atât 
pentru stricarea climei, cât și 
pentru îndreptarea acesteia. 

Dar cel mai grav e că unii își 
arogă controlul asupra adevă-
rului. Înainte, pe binefăcătorii 
omenirii îi chinuiau adevă-
rurile religioase, naționale; 
în prezent, îi obsedează cele 
științifice și sociale. Dogmele 
științei și ale dreptății sociale 
au înlocuit puzderia de „drep-
te învățături” ale religiei și 
istoriei. Biletul de admitere în 
„lumea bună” e îmbrățișarea 
concepțiilor și viziunilor accep-
tate de mințile cele mai avan-
sate (citește: progresiste) ale 
momentului. Pe când cei care 
se îndoiesc de ortodoxiile zilei 
(teoria climatică, Big-Bang-ul, 
corectitudinea politică etc.) 
sunt puși imediat la zidul in-
famiei sau, în cel mai bun caz, 
calificați drept obscurantiști, 
retrograzi, reacționari, ciudați 
ș.a.m.d.

Problema e că promotorii 
„dreptelor credințe” de azi se 
prezintă ca niște copernici, 
dar se comportă ca niște papi 
medievali. În bula lor intelec-
tuală și politică, spiritul critic 
e o glorioasă absență. Nu mai 
e loc de pluralism în interiorul 
noilor doctrine imuabile: opi-
niile se multiplică doar în afara 
cercului tot mai strâmt și mai 
solidar de „legi”. Astfel, în ex-
terioritatea „adevărului” ajung 
nu numai elucubrațiile dintot-
deauna (teoriile antiștiințifice, 
teoriile conspirației etc.), ci și 
abordările critice, îndoiala rați-
onală, analiza nepărtinitoare și 
neideologizată a faptelor.

Totul, de dragul puterii: 
cine deține controlul asupra 
adevărului își protejează mai 

bine bula, adică iluzia justeței. 
Nicio iluzie însă nu este destul 
de mântuitoare dacă nu-și 
mărește necontenit proporți-
ile. La origine, orice gândire 
dogmatică este sectară. Dar 
sectele nu se simt protejate 
decât dacă devin niște religii. 
Iar pentru a deveni religii, ele 
trebuie să privatizeze cuvân-
tul, căci, se știe, la cine e cu-
vântul, (la) acela e dumnezeu. 
De aici, tendința de a mono-
poliza limbajul a celor care 
pun stăpânire pe amvoanele 
de azi ale lumii: mass-media și 
rețelele sociale.

Marii și micii jucători de pe 
piața globală au înțeles prin-
tre primii puterea pe care o 
emană noile ”parohii” și s-au 
aliat imediat cu predicatorii 
acestora. „Cine vrea să rămână 
în afara bulei, mai ales după 
ce aceasta a înghițit puterea 
discreționară a politicului?”, 
se vor fi întrebat cei de la 
Facebook și Twitter înain-
te de a bloca conturile unui 
președinte de țară proscris. 
În ciuda justificărilor pe care 
le-au invocat rețelele, ca și cei 
care le-au susținut decizia, e 
limpede că Zuckerberg & Co 
au acționat nu din grijă pentru 
națiune și democrație, ci din 
elementar oportunism. Banii 
nu au miros în epoca interne-
tului, după cum nu l-au avut 
niciodată, de altfel: e destul să 
ne amintim, în acest sens, de 
minunatele pagini de istorie 
scrise de Ford în Rusia bolșe-
vică și de colaborarea concer-
nelor germane din interbelic 
cu regimul național-socialist. 
Nu vă oripilați degeaba, ana-
logia nu este deloc trasă de 
păr: dacă poți închide azi gura 
unui președinte de țară, oricât 
de derbedeu, mâine ai putea 
închide gura unui indezirabil, 
oricât de inocent. Și nu doar 
cu un clic de mouse.

Voltaire, unul dintre oame-
nii căruia îi datorăm privilegiul 
de a trăi într-o lume a libertății 
și a democrației, afirma: „Nu 
sunt neapărat de acord cu 
tot ceea ce spui, dar voi fi 
întotdeauna cel care va apă-
ra până la moarte dreptul 
tău de a o spune”. Măsurați și 
singuri distanța care ne des-
parte de învechitul secol XVIII!

Ca să înțelegi cât de nociv e 
Mao Zedong, trebuie să par-
curgi Cărticica roșie în paralel 
cu bilanțul revoluției cultura-
le. Ca să-i ajuți pe oameni să 
înțeleagă cât de iresponsabile 
sunt declarațiile lui Trump, 
trebuie să-i lași să le confrun-
te cu realitatea. E neplăcut să 
vezi atâția maoiști și trumpiști 
în jur, dar dacă nu le îngădui 
oamenilor să-i citească și să-i 
audă, în scurt timp te pome-
nești că îi idolatrizează o socie-
tate întreagă. Orice sectă poate 
deveni o religie, dacă îi bagi 
călușul în gură. Religiile de azi 
să nu o știe oare?

H a r t a  l u m i i

Libertatea de 
exprimare, azi

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

tual modelul ideologic sovietic & 
nord-coreean. Or tocmai asta iese 
în evidență: „știrile” și emisiunile 
ca și cum „analitice” sunt mostre 
de propagandă pură. Te îngro-
zești cât de mult se îndepărtează 
această țară de Europa contem-
porană, revenind, cu pași siguri, 
în zona războiului rece, în epoca 
zidurilor berlineze și a cortinelor 
de fier. Brrr! 

Igor Dodon vorbea cu însufleți-
re despre dreptul consumatorului 
de a alege sursa din care să se in-
formeze, dar în cazul televiziunilor 
ruse numai de alternative nu e vor-
ba. Or nu au fost readuse posturile 
de analiză economică gen РБК sau 
cele de opoziție față de Kremlin, 
precum Dojdi, ci emisiunile pos-
turilor oficiale, cele care fac pură 
propagandă în favoarea altui stat, 
deloc cel mai prietenos față de noi. 
Or aceste emisiuni sunt purtătoa-
rele de mesaj oficial al administra-
ției din Kremlin, cu o tematică ce 
alunecă mereu în discursul de ură 
față de toată lumea ce nu agreează 
politica Kremlinului. 

Treaba Rusiei și a rușilor dacă 
le place această imagine de ța-
ră-monstru, răstindu-se la toți, 
pe care i-o creează televiziuni-
le ruse oficiale. Mă interesează 
însă spațiul nostru. Nu vreau ca 
cineva să sperie oamenii. CCA 
ar trebui să ia act: propaganda 
rusă e penalizabilă, chiar și în 
contextul legislativ actual. Dar e 
nevoie și de o intervenție fermă 
a Curții Constituționale, care a 
fost sfidată prin votul nocturn al 
promotorilor politicii ruse din 
parlamentul moldovenesc, aten-
tând la securitatea informațională 
a RM în favoarea altui stat. 

Există o decizie a CC din 4 iu-
nie 2018 (Hotărârea CC nr. 16, 
Dosarul nr. 2a /2018): răspunsul 
Curții la solicitarea fostului pre-
ședinte Dodon de a se pronunța 
asupra constituționalității Legii 
nr. 257 din 22 decembrie 2017. 
Nu știu toate cutumele comu-
nicării cu CC, dar aici situația e 
limpede și curtea ar trebui să se 
autosesizeze. Iar dacă adresarea 
la CC o va face un grup de depu-
tați, ei au argumentul la îndemâ-
nă: nu atât modificările făcute 
în 2017 (împreună, bineînțeles, 
cu Nota explicativă), cât decizia 
Curții înseși din 4 iunie 2018, cu 
argumentările de rigoare, sunt 
dovada neconstituționalității 
legii nocturne.

P.S. E suficient să urmărești 
comportamentul isteric al poli-
ticienilor „noștri” abonați la te-
leviziunile oficiale rusești, ca să 
observi cât de grave sunt conse-
cințele propagandei TV agresive 
asupra psihicului uman.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

E suficient 

 să urmărești câteva 
emisiuni de care ne 

dezobișnuisem, ca să 
înțelegi cât de nocivă 
este această agresivă 
propagandă de stat.
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MREAJA REȚELELOR

O lecție

A câștigat din primul tur al 
doilea mandat de președinte al 
Portugaliei, pentru alți cinci ani. 
Ca data trecută, a refuzat orice fel 
de campanie. Nu afișe, nu pliante, 
nu postere, nici mici, nici mari. 
Nimic, nici un fel de instrument 
electoral. Data trecută a străbă-
tut țara într-un taxi amărât plătit 
din banii lui, respingând orice fel 
de subvenție publică. Acum nici 
măcar atât n-a făcut. A respins 
până și susținerea partidului al 
cărui președinte a fost. Cine a vrut 
să-l susțină l-a susținut, cine nu, 
nu, dar fără agitații publice. Astea 
erau pentru alții. Și cu toate astea, 
a obținut o victorie zdrobitoare.

A ferit țara, în vremuri grele, 
de extremisme: mare lucru. Un 
gargaragiu antisistem, gen George 
Simion, gen Șoșoacă, n-a ieșit de-
cât pe locul trei, după Ana Gomes, 
socialistă care a candidat inde-
pendent, dar ce femeie minuna-

tă, bătăioasă 
și onestă – să 
vă spun și că 
a închis gura 
unei cucoane 
din Timișoara, 
eurodeputată?

E catolic, 
dar nu scoate 
nimănui ochii 
cu credința lui 
fierbinte și de-
plin ecumeni-
că, așa cum îi 
șade bine unui 
c r e d i n c i o s 
adevărat. A 
fost președin-
tele Fundației 
regale a Casei 
de Bragança, 
dar e republi-
can convins, 
iar descenden-
ții Casei nu se supără pentru asta, 
sunt onorați. 

Nu circulă cu gărzi de corp și îl 
poți întâlni pe stradă. Locuiește 
în casa proprie din Cascais, nu în 
palatul prezidențial (așa a făcut 
și predecesorul, Anibal Cavaco 
Silva). Și stă la coadă ca tot omul.

Iese din rând însă cu un amă-
nunt: e o somitate în specialitatea 
lui, Dreptul. 

În noaptea victoriei sale va 
face prima declarație dintr-un 

loc simbolic, cel mai important 
pentru cariera lui: Universitatea 
din Lisabona, unde a fost student, 
șef de promoție, și unde e Profesor 
de Drept. Acolo s-a dus să mul-
țumească portughezilor și după 
prima victorie.

E iubit de poporul lui și-l iu-
bește profund, iar asta nu se poate 
truca (îl vedeți mai jos mângâind o 
femeie lovită de teribilele incendii 
din Portugalia).

Iată omul! Marcelo, cum i se 
spune.

Numirea candidatului pentru 
funcția de premier o scutește de 
acum încolo pe Președintele Maia 
Sandu de critica legată de contri-
buția la criza politică. După de-
cizia de a o propune pe Natalia 
Gavriliță pentru șefia guvernului, 
în termen de 15 zile, Parlamen-
tul trebuie să se pronunțe. Astfel, 
Sandu transferă responsabilitatea 
pentru evoluția politică din țară 
pe terenul legislativului. Totuși, 
trebuie de reținut că practic două 
luni ea nu a acționat, ci a așteptat 
un moment potrivit. Acel moment 
ideal nu a apărut, iar presiunea 

internă (inclusiv demersurile opo-
ziției la Curtea Constituțională 
despre „inacțiunile” Președintelui 
Sandu) și, nu este exclus, vocile 
din Vest (aici), i-au reamintit lui 
Sandu că ea își pune în joc ima-
ginea și credibilitatea.

În orice caz, țara nu a ieșit din 
criză politică, chiar dacă claritatea 
următorilor pași a sporit semni-
ficativ. Candidatura propusă de 
Președintele Sandu trebuie să își 
testeze norocul în Parlament. Par-
tidul Maiei Sandu deja a anunțat 
că nu vrea să susțină candidatu-
ra propriului membru de partid. 
Strategia PAS este de a avea un 
colac de salvare, în cazul dacă 
Socialiștii și alții vor să prelun-
gească viața parlamentului actual. 
Cu alte cuvinte, PAS și Sandu vor 
să-și asigure un guvern loial, dacă 
votarea candidaturii lui Gavriliță 
este reușită sau nu în Parlament.

Optica Sandu-PAS nu necesită 
abordări profunde. Este limpede 
că acest tandem acționează în mod 

coordonat în direcția alegerilor 
anticipate organizate cât mai cu-
rând. Totodată, aceștia trebuie să 
fie pregătiți pentru critici dure. 
Socialiștii, dar și alte forțe poli-
tice, vor condamna tergiversarea 
deliberată a deciziei de numire a 
candidatului de către Maia San-
du. Totodată, construcția unui 
scenariu fictiv în jurul numirii 
lui Gavriliță va fi și ea penalizată.

Un asemenea scenariu – „Plan 
B” – artificial putea fi propus la 
începutul lui ianuarie. PAS poa-
te spune că a așteptat răspunsul 
Curții Constituționale despre „au-
to-dizolvarea” Parlamentului. Dar 
chiar și în acest caz se putea merge 
pe două scenarii în paralel, fără a 
pierde circa două luni. Oponenții 
PAS vor folosi acest lucru în cali-
tate de argument politic în timpul 
alegerilor parlamentare anticipate 
din acest an. Sandu-PAS urmează 
să suporte costuri politice. Rămâ-
ne de văzut cât de substanțiale vor 
fi costurile „Planului B”.

Scoateți 
căciulile, 
vin salvatorii! 

Andrei ȚURCANU

Vasile POPOVICI

Un motan s-a rupt pe un ceas de 
lângă oala cu smântână și a venit să 
anunțe poporul că-i gata de jertfa 
supremă – face un nou (al 70-lea) 
partid!

„Planul B” al Președintelui Sandu și 
costurile facerii alegerilor anticipate

Dionis CENUȘĂ

Vă amintiți că, în campania 
electorală, Stoianoglo și Dodon se 
înghesuiau care mai de care să se 
laude cu „sechestrele de miliarde” 

aplicate pe bunurile lui Plahotniuc 
sau ale apropiaților săi în dosarul 
jafului din sistemul bancar?

Ei bine, astăzi încă niciun leu 
din „sechestrele de miliarde” nu 
a ajuns în bugetul statului, iar ur-
mele activelor lui Plahotniuc din 
străinătate, în marea lor parte, au 
fost deja pierdute prin alte zeci de 
off-shore-uri. 

Ba mai mult, rând pe rând, ju-
decătorii patriei scot și sechestrele 
din Moldova. A fost Bass System, 
iar mai recent și Christos Con-
stantinou, omul lui Plahotniuc, 

Andronachi, Șor și Platon din 
Cipru, și-au recuperat milioane-
le sechestrate în conturile unei 
bănci moldave. 

Și dacă în cazul Bass System 
cumva Procuratura a mai dat 
un amărât de comunicat, iată 
că la Constantinou am auzit 
doar din presă, la mai bine de 
două săptămâni de la epuizarea 
cazului. 

De ce e tăcere în cazul lui Con-
stantinou? Or fi de vină vechile și 
strânsele prietenii cu Andronachi 
și Platon?

Niciun leu din „sechestrele de miliarde” 
nu a ajuns în bugetul statului

Alexandru COZER

Zilele acestea e invadată media, 
rețelele și restul internetului mol-
dovenesc de istorii de „jele”, sen-
timentale, romantice, lipsite total 
de agresivitate, despre viața grea, 
traumele și sentimentele rănite ale 
rușilor în Moldova. 

Nu pot să trec pe alături. 
Eu trec de la română la rusă de 

fiecare dată când mi se răspunde în 
rusă la „bună ziua”. De ce? Pentru 

că o cunosc. Bine. Eu trec la rusă cu adorabilii mei prieteni ruși care au 
învățat româna, o vorbesc frumos, dar uneori se mai împiedică de câte 
un cuvânt. Și atunci arată ciudat de tot când eu îmi continui gândul 
în rusă, iar ei în română. Și pe mine mă doare fix în pix ce motive a 
avut taximetristul ca să-mi răspundă  „zdraste” la „bună ziua”... Eu 
nu mă complic și tema asta e demult epuizată pentru mine. 

Dar când am citit azi despre atâtea sentimente rănite și suflete 
chinuite aici, pe teritoriul Moldovei, mi-a apărut foarte vie copilaria 
mea. Clasa 5, tabăra de pioneri „Ion Soltîs” din satul Pănășești. Facem 
cunoștință unii cu alții: „-Ты в какой школе учишься? -В малдавской. 
-Царанка, иди отсюда» , sau 3 ani, grădinița nr. 2, orașul Rezina. 
Grădinița era rusească, grădiniță „moldovenească” la Rezina nu era. Eu 
nu știam o boabă rusește când „m-au dat”, pentru ca toată socializarea 
mea de până atunci era cu mâca. Educatoarea mă întreabă: «где твоя 
обувь?». «О! Обувь, ce cuvânt frumos, mă gândii impresionată, și-i 
răspund: eu n-am obuvi». O sfârlă mi-a aterizat ușor în frunte: «где 
твои сандали, туркуле?».

După asta a urmat viața „normală” cu zeci de secvențe, a urmat 
Dostoevski, Cehov, și tocmai acum, din pură întâmplare, îl recitesc pe 
Soljenițîn, «Архипелаг Гулаг», în rusă, bineînțeles. Tare bună carte, 
recomand. Așa că să mă iertați, dar nu știu de ce nu mă pot pătrunde 
de empatie nicicacum.

Despre sentimente rănite 
ale rușilor din Moldova

Viorica MEȘINĂ

Ipoteza mea: în eventualitatea 
alegerilor alea anticipate, Maia o 
să aibă nevoie de „parteneri” po-
litici, de „coaliție”, întrucât orice 
alianță cu Șor, Usatâi, Dodon (adică 
cei despre care sondajele spun că 
vor intra într-un viitor parlament) 
o compromite, și ea știe asta. De 
aceea are nevoie de „aliați”. Bineîn-
țeles, partidul lui Gligor va „crește 
ca pe drojdie” în următoarele luni, 

„sondajele” vor arăta că e la „10-15%” încredere, chiar a doua zi după 
constituirea partidului, înainte chiar ca vestea despre formarea lui 
să fi ajuns la Briceni sau Giurgiulești. Așa cum s-a întâmplat și cu 
PAS-ul. Și moldovenii iar vor spune: „nda, tre să votăm doar cu cei 
care au șanse, că altfel nu reușim să dăm jios hoții șamd șamd”. Banii 
o să vină de la Berlin, ca și până amu. Da tu (generic vorbind) poți 
să stai și să albești la cap și să îmbătrânești și să te duci la groapa cu 
unionismul tău, că n-are „șanse” și „nu-i momentul” niciodată. Asta-i 
toată tactica. Și din păcate le reușește de 30 de ani.

Asta-i toată tactica

Marcela ȚUȘCĂ

Covidul a răpus un OM, un 
mentor, un coleg, un profesionist 

cu nume de aur în istoria sportului și a jurnalismului din Moldo-
va – Efim Josanu. El a avut brațele și sufletul deschis pentru tot ce 
înseamnă valoare... Să te primească cerurile la înălțimea pe care ai 
avut-o aici, pe pământ...

Ne-a părăsit 
Efim Josanu

Tatiana CHETRARI
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E C O L O G I E

Cine trebuie să plătească 
pentru gestionarea deșeurilor?

Singura linie de sortare a deșeurilor mixte 
din Chișinău s-a închis, iar acum toate 
gunoaiele municipiului ajung la gunoiștea 
de la Țânțăreni. Odată cu închiderea 

stației de sortare a deșeurilor, 200 de angajați 
și-au pierdut locul de muncă. Într-o scrisoare 
publică se invocă faptul că stația deschisă de „ABS 
Recycling” funcționa în pagubă, iar Primăria 
Chișinău, ca partener în proiectul lansat în 2017, 
nu i-ar fi susținut. 

Angajații „ABS Recycling” sor-
tau gunoiul manual, extrăgând 
12 tipuri de plastic reciclabil din 
deșeurile municipale, aruncate în 
tomberoanele gri, claie peste gră-
madă. Potrivit „ABS Recycling”, 
acestea reprezintă până la 15% din 
masa totală a deșeurilor sau 40% 
din volumul deșeurilor generate. 
Compania privată sorta gunoiul 
absolut gratuit, iar plasticul era 
reciclat, fiind cea mai mare fabrică 
de reciclare a plasticului din R. 
Moldova și cel mai mare produ-
cător de saci de plastic. 

Activitatea de sortare a deșeu-
rilor mixte a fost un proiect-pilot 
al „ABS Recycling”, la inițiativa 
Primăriei Chișinău, unde între-
prinderea și-a asumat un risc 
investițional. Proiectul s-a imple-
mentat pentru a reduce deșeurile 
înhumate la Ţânțăreni, inclusiv 
cele inflamabile, pentru a arăta 
capacitatea de sortare, morfolo-
gia deșeurilor, cantitățile reale de 
gunoi etc. Serghei Balica, directo-
rul „ABS Recycling”, susține că, 
„lunar, se cheltuie un milion și 
jumătate de lei, fără amortizarea 
utilajului”.

Directorul „ABS Recycling” 
afirmă că „n-a încasat niciun ban 
de la Primăria Chișinău, dar nici 
de la autoritățile centrale”. Ser-
ghei Balica spune că „la construc-
ția uzinei, pentru echipamentele 
de import, au fost amendați de 
stat pentru că au adus așa utilaj în 
țară”. Șeful „ABS Recycling” mai 

spune că, potrivit unui studiu de 
fezabilitate elaborat la comanda 
Primăriei Chișinău, ar fi nevoie 
de „260 de lei la o tonă de gunoi, 
bani care ar permite într-un an 
să se poată finanța dezvoltarea 
acestui proiect, astfel diminuân-
du-se cantitatea gunoiului de la 
Ţânțăreni”.

Gunoiul este o resursă 
ce trebuie valorificată

Balica susține că nu condi-
ționează tarife, dar vrea să lu-
creze cu autoritățile municipale. 
„Suntem gata la orice discuții, 
să cumpărăm echipament și să 
mărim cantitatea de deșeuri. Noi 
toți trăim într-o mare râpă și se 
cere un management al deșeu-
rilor pe care le producem noi 
toți”, a declarat Serghei Balica 
în cadrul unei conferințe de pre-
să. Totodată, Serghei Balica a 
anunțat că „ABS Recycling” va 
continua să activeze, reciclând 
doar plasticul colectat în con-
tainerele de plasă, amplasate 
de companie în mun. Chișinău, 
astfel invitând la muncă 30 de 
persoane din cele 200 care ur-
mează a fi disponibilizate. 

Din anul 2019, Legea deșeu-
rilor obligă autoritățile publice 
locale (APL) din R. Moldova să 
colecteze deșeurile și să le reci-
cleze. „Autoritățile publice locale 
din toată republica, vor ele sau 
nu vor, trebuie să-și creeze un 
sistem de colectare și sortare a 
deșeurilor. APL au două opțiuni: 
să găsească bani și să investească 
singure într-o instalație de sor-
tare și să acopere cheltuielile de 
operare. Investiția într-o linie de 
sortare e de circa 10 milioane de 
euro. Sau APL poate să concesi-
oneze acest serviciu unui agent 
economic. Pentru asta trebuie 
să se conformeze Legii privind 
achizițiile publice”, spune Iulia-

„Nu închidem ceva fără a oferi alternative”

na Cantaragiu, director adjunct 
al Centrului Național de Mediu. 

Serviciile de calitate costă

Potrivit Iulianei Cantaragiu, 
tariful plătit de cetățeni și agenți 
economici ar trebui să acopere 
toate cheltuielile de gestionare 
a deșeurilor: colectare, trans-
portare, sortare, eliminare. „Ca 
producător de deșeu, eu am res-
ponsabilitatea de a acoperi toate 
cheltuielile legate de acest deșeu 
pentru ca el să fie eliminat în for-
ma în care să nu aducă prejudiciu 
mediului. Să nu-l polueze. Asta e 
normal, așa cum plătesc pentru 
apă, energie electrică etc.”, con-
sideră Iuliana Cantaragiu. 

„Noi vrem servicii de calita-
te, dar în același timp, ele să fie 
gratis. Așa ceva nu există pentru 
că deciziile le iau autoritățile pu-
blice locale. Bineînțeles, se iau 
decizii politice. Politicienilor le 
este frică. N-au curajul să fixe-
ze un tarif conform cheltuielilor 
reale pe care le presupune acest 
serviciu. Din această cauză avem 
soluri poluate, ape poluate și aer 
poluat. Vina e a politicienilor că 
n-au curaj. Ieftin și bun nu exis-
tă”, spune Iuliana.

În opinia Iulianei Cantara-
giu, „cea mai gravă problemă e 
că aceste deșeuri se îngroapă la 
Ţânțăreni. Fără a scoate fracția 
care poate fi reciclată, care poate 
fi valorificată. Deșeurile organice 
n-au valoare economică. Îngropa-

rea la poligon are o limită, e ca în 
găleată. Nu poți arunca la infinit”.  

Soluțiile lui Ceban

Primarul de Chișinău, Ion 
Ceban, spune că angajații care 
au rămas fără serviciu ar putea 
fi angajați la Î.M. „Regia Auto-
salubritate”. Ion Ceban susține 
că „opțiunile care sunt formulate 
țin de următoarea natură: ori ne 
cumpărați cu aproximativ 200 de 
milioane de lei, asta e pretinsa 
investiție, ori ne plătiți 50 de mi-
lioane anual pentru ceea ce facem 
noi (n. r. – ABS). Ei își scot gunoa-
iele de care au nevoie, cum ar fi 
plasticul, și fac business din asta. 
Dacă nu-i rentabil, nu ne puneți 
pe noi, municipalitatea, în situ-
ația ca în fel și chip să încheiem 
contract cu dvs. sau să vă cum-
părăm”, a spus Ceban la ședința 
operativă a Primăriei Chișinău de 
luni, 25 ianuarie.  Edilul spune că, 
„cel mai probabil, va fi făcut un 
parteneriat public-privat, deși va 
fi de durară”. 

Gestionarea deșeurilor este 
o activitate neprofitabilă, care 
trebuie menținută de poluatori 
(cetățeni și agenți economici) și 
administrată eficient de autorită-
țile publice locale, afirmă Eugen 
Camenscic, expert de mediu. Eu-
gen mai spune că peste tot în lume 
sortarea deșeurilor e nerentabilă. 

Referitor la parteneriatul 
public-privat (PPP), Eugen Ca-
menscic notează că „e o inițiati-

vă bună. Dar PPP va fi dezvoltat 
în cel puțin trei-patru ani. Este 
nevoie de timp ca să dezvolți așa 
un parteneriat. Și închiderea sta-
ției de sortare este un non-sens. 
Nu închidem un spital în timp ce 
construim un alt spital”, explică 
Eugen. 

„Dacă vorbim despre costuri, 
de fapt, tariful pentru deșeuri nu 
trebuie să fie majorat pentru că a 
fost deja majorat. Dacă vă amintiți 
a fost introdusă așa-numita taxă 
pentru salubrizare. În lumea civi-
lizată, taxa pentru salubrizare este 
și pentru managementul deșeuri-
lor. Bani sunt și nu are rost să în-
chizi stația de sortare a deșeurilor. 
Consilierii municipiului Chișinău, 
la 13 august, au decis să fie în-
cheiat un contract de prestare a 
serviciilor de sortare a deșeurilor 
în Chișinău. Primarul trebuie să 
implementeze această decizie”, 
declară Eugen Camenscic. 

Precizăm că, în aprilie 2020, 
consilierii municipali au aprobat 
noua taxă pentru salubrizare în 
municipiul Chișinău, în mărime 
de 10 lei lunar de persoană, care 
se va achita o dată pe an, în luna 
noiembrie. Această taxă este cal-
culată lunar, dar achitată o dată 
pe an. Potrivit viceprimarului 
Inga Ionesii, taxa de salubrizare 
nu dublează taxa pentru evacuarea 
deșeurilor. Este o taxă sanitară 
care se achită pentru întreține-
rea orașului, pentru efectuarea 
salubrizării în parcuri, pe străzi, 
pentru amenajarea teritoriilor. 

În ultimele zile se atestă o creștere a 
cazurilor de COVID-19, ceea ce impune 
în continuare respectarea măsurilor 
restrictive, a anunțat secretarul de stat al 
Ministerului Sănătății, Tatiana Zatîc, în 
cadrul ședinței de Guvern.

Cele mai multe cazuri de infectare cu 
virusul SARS-CoV-2 sunt în municipiul 

Chișinău, regiunea transnistreană, Stră-
șeni, Ialoveni. Situația este mai bună la 
Dondușeni, Comrat, Ceadâr-Lunga, unde 
în ultima perioadă se atestă câte un caz de 
îmbolnăvire.

Și premierul în exercițiu Aureliu Ciocoi a 
îndemnat oamenii să poarte în continuare 
măști de protecție și să respecte regulile. 

El consideră că numărul cazurilor de 
îmbolnăvire este în prezent „acceptabil”.

„Numărul de noi infectări se menţine 
la un nivel acceptabil, însă trebuie să fim 
prudenţi, ca să nu permitem o creștere 
drastică a cazurilor de infectare”, a de-
clarat Aureliu Ciocoi.

În prezent, 6211 persoane urmează 

tratament împotriva COVID-19. În stare 
extrem de gravă sunt 226 de persoane, 48 
sunt la ventilație mecanică. Autoritățile 
spun că numărul cazurilor de deces este 
înalt: de la începutul îmbolnăvirii cu SARS-
CoV-2 în Republica Moldova au fost atestate 
3381 de cazuri de deces.

radiochisinau.md

Se atestă o creștere a cazurilor de COVID-19, ceea ce 
impune în continuare respectarea măsurilor restrictive 

Natalia MUNTEANU
Muncitor care sortează gunoiul la stația de sortare a „ABS Recycling”
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Cum sunt răpiți oamenii 
de către structurile ilegale 
de la Tiraspol

Peste două mii de persoane sunt în prezent 
condamnate sau reținute ilegal în stânga 
Nistrului. Fără acces la justiție și apărare 
corectă, regimul de la Tiraspol ține închiși 

mii de oameni. Printre aceștia sunt și persoanele 
răpite de pe malul drept al Nistrului. Ruslan 
Lomaca, locuitor al satului Poiana, localitate 
așezată pe mal de Nistru, a fost răpit în plină 
zi de structurile ilegale de forță din regiunea 
transnistreană. Totul s-a întâmplat pe 5 august, 
într-o zi de vară în care bărbatul împreună cu mai 
mulți prieteni, dar și cu fiica mai mică, au mers la 
râu să se odihnească.

Z O N A  D E  S E C U R I T A T E

Ruslan. De la data răpirii până în 
prezent rudele au transmis con-
stant în stânga Nistrului colete 
cu mâncare și haine.

În astfel de cazuri, trebuie 
sesizate urgent poliția 
și procuratura

Svetlana Chitaica, concubina 
lui Ruslan Lomaca: „Întrebăm ce 
e cu el, întrebăm de avocatul lui 
cum este el, dar spune că nu știe 
nimic, dar eu sunt cu trei copii 
acasă, nu pot lucra nimic, o săptă-
mână – în spital, două zile – acasă, 
copiii rămân și singuri câteodată, 
m-am săturat, singură cu lemnele, 
singură zi de zi, plâng, deja nu 
mai pot”.

Pavel Cazacu, avocat Pro-
mo-LEX: Avocații din stânga 
Nistrului nu pot fi numiți inde-
pendenți, observăm acest lucru 
din necontestarea actelor emise 
de aceste structuri pentru că în 
mod normal un avocat ar trebui 
să depună maxim efort pentru a 
apăra drepturile persoanelor.

Acasă pe Ruslan îl așteaptă trei 
copii minori, el fiind singurul care 
aducea un venit în familie. Răpi-
rea lui i-a lăsat fără unica sursă 
de existență.

„Aceasta este fiica mai mare, 
băiatul și fata mai mică, fata mai 
mică este copilul lui. Avem opt 
ani de când suntem căsătoriți și aș 
dori cât mai repede să se întoarcă 
acasă, e tare greu… cu trei copii, 
e tare greu, mai aducea bani, mai 
aducea una, alta, lucra.”

În acest an au fost răpiți 
trei moldoveni

Șansele ca el să se întoarcă aca-
să sunt tot mai mici cu fiecare zi în 
detenție, totuși implicarea activă 
a autorităților de la Chișinău în 
eliberarea persoanelor aflate ile-
gal în detenție ar putea schimba 
situația.

În 2020, au fost răpite mai 
mult de șapte persoane în stân-
ga Nistrului, acestea sunt doar 
cazuri care au fost făcute publice. 
Cert este că Ruslan Lomaca a fost 
furat în ziua în care un fost cola-
borator al miliției transnistrene a 
fost condamnat de către instanța 
din Republica Moldova la 15 ani 
de închisoare. În prezent, Ruslan 
împreună cu alți doi moldoveni 
răpiți în acest an se mai află în 
detenție ilegală.

ZdS: - Din august până acum 
nu ați vorbit niciodată?

Concubina: - Nu, nici nu știm, 
e viu sau mort, ce-i cu el, nimeni 
nu spune nimic…

Mama: - Măcar aș vrea să văd 
cum e. Nimeni nu mă informează, 
nu spune nimeni nimic.

Irina Tabaranu, pentru 
zonadesecuritate.md 

Mama lui Ruslan spune că cei 
din stânga Nistrului au transmis 
că „Ruslan iar cere un colet, dar 
să-i trimiteți ceva de îmbrăcat că 
e frig, era septembrie, deja era 
frig, cine știe cum era deținut, în 
ce subsoluri și deja i-am trimis. 
Și după aceea îi sun și îi întreb, 
spuneți-mi, vă rog, cum se simte 
el, are probleme cu inima, e bol-
nav, cum se simte și dumneaei îmi 
spune că e totul bine cu el, că este 
sub strajă, că merge la plimbare 
și e totul bine. Îi spun să îmi dea 
să vorbesc cu el să știu că e totul 
bine cu el, e viu, e mort, spune 
că nu e posibil să vorbiți cu el.”

Abia la aproape o lună de la 
răpire, atât autoritățile, cât și Aso-
ciația Promo-Lex au aflat despre 
cele întâmplate. Avocații asocia-
ției au început să facă demersuri 
pentru eliberarea lui Ruslan.

Pavel CAZACU, avocat Pro-
mo-LEX: „Imediat am făcut toate 
demersurile necesare către autori-
tăți, inclusiv către Federația Rusă, 
dar și către structurile de facto de 
la Tiraspol. Ulterior prima infor-
mație am primit-o de la organele 
de poliție care ne-au comunicat că 
pe fapta de reținere sau de răpire a 
fost deschis un dosar penal pe ar-
ticolul răpirea de către mai multe 
persoane. Ulterior am primit un 
răspuns și de la BPR care ne-a 
comunicat că Ruslan într-adevăr a 
fost răpit. În timpul perchezițiilor 
i-ar fi fost depistate 55 de grame 
de cannabis. Aici e interesant, la 
început el a fost reținut pentru 
pătrunderea ilegală pe teritoriul 
r. transnistrene, mai apoi, potrivit 
lor, la el au fost depistate aceste 
droguri.

Avocatul în acest dosar spune 
că nimic din ce i se impută lui 
Ruslan nu ar avea putere juridi-
că, deoarece pretinsele instanțe 

din stânga Nistrului nu sunt re-
cunoscute.

Cu cât mai târziu 
se reacționează cu atât 
mai mult scad șansele

„Cu părere de rău, rudele s-au 
adresat la noi mult prea târziu. 
De aceea, explicăm că, în mo-
mentul în care se întâmplă ceva 
ilegal sau abuziv, primul pas 
este de a reacționa imediat. Cu 
cât mai târziu se reacționează cu 
atât mai mult scad șansele de a 
recepționa un răspuns operativ 
și pozitiv în aceste situații. Cu 
regret, ei au așteptat pentru că 
li s-ar fi comunicat că Ruslan se 
află în carantină. Atâta timp cât 
reținerea a fost făcută de către 
structuri ilegale nerecunoscute în 
lipsa unui avocat, a unui observa-
tor independent ne este greu să 
credem acestor răspunsuri care 
vin de la Tiraspol.”

O altă greșeală în acest caz a 
fost faptul că rudele au transmis 
actul de identitate al bărbatului, 
crezând că îi fac bine.

„Faptul că a oferit acel bule-
tin doar a ajutat la efectuarea 
procedurilor legate de arestul 
ulterior. Tiraspolul a avut su-
ficient timp pentru a pregăti o 
pretinsă tactică în acest dosar. În 
astfel de cazuri abuzive, evident 
trebuie sesizate imediat autorită-
țile constituționale, organizațiile 
de profil, cum este și organizația 
noastră, este nevoie de sesizat 
biroul pentru reintegrare și, evi-
dent, poliția sau procuratura”, 
spune avocatul.

În tot acest timp familia a ținut 
legătura cu o persoană din stânga 
Nistrului, care ar fi fost avocatul 
bărbatului răpit, dar acesta mereu 
le spune că nu știe nimic despre 

Mama acestuia, Ludmila, spu-
ne că mersul la Nistru e ceva obiș-
nuit pentru localnicii din Poiana. 
Femeia își amintește cuvânt cu 
cuvânt, ultimul dialog din ultimele 
cinci luni cu fiul său: „Mamă, noi 
ne ducem la vale pe malul Nis-
trului, vom mai coace vreo doi 
pești. Îi spun: du-te, dar să nu 
stați mult”. 

Rudele nu au alertat 
autoritățile constituționale 
de la Chișinău

„Acum, stând acasă, ne sună și 
ne spune că, mamă, Igor cu Ruslan 
s-au dus pe partea cealaltă a Nis-
trului și spune că Igor a venit înot, 
dar Ruslan nu e. A povestit că din 
tufari au ieșit vreo patru băieți în 
maiouri și șorturi, cică unul l-a 
luat pe Ruslan, i-a întors/sucit 
mâinile la spate, l-a pus jos și au 
început a-l bate.

Într-un suflet, m-am dus plân-
gând, răcnind din deal până în 
vale m-am dus și: Ruslan, Ruslan, 
Ruslan…. nimeni. Nimic, niciun 
cuvânt. Am stat acolo de la ora 5 
la 6, 7, 8, ora 9, la fel nimic. S-a 
aprins un foc, eu din malul acesta 
strigam: Ruslan! Ruslan! nu răs-
punde nimeni… nimic. Măcar să 
fi spus: închide gura, nu striga că 
el, gata, nu mai e, nimeni nimic 
nu a răspuns.”

În cele din urmă, s-a aflat că 
Ruslan a fost reținut inițial pentru 
trecere ilegală a așa-zisei frontie-
re. Rudele bărbatului nu au alertat 
autoritățile constituționale de la 
Chișinău, fiind informate eronat 
că acesta ar fi fost reținut doar 
pentru a sta în carantină.

„Pridnestrovia are voie 
la noi, dar noi la ei, deloc”

„A trecut granița și trebuie ne-
apărat să îl pună în carantină. Ei, 
14 zile – 14 zile, nu e doamne fe-
rește dacă va sta două săptămâni. 
La ei e tare strict, nu știu de ce 
au așa legi, da uite toată vara din 
partea cealaltă vin și la cornari, și 
la ciuperci, și la pește, la odihnă 
vin! Iaca, Pridnestrovia are voie 
la noi, dar noi la ei, deloc.”

În dimineața de după reținere, 
concubinei bărbatului i s-a trans-

mis că urgent este nevoie de actele 
acestuia. Trimiterea actelor este o 
acțiune categoric nerecomandată 
în astfel de situații.

Svetlana Chitaica, concubina 
lui Ruslan Lomaca: „De acolo, de 
la Rașcov, au spus că trebuie să 
ducem buletinul acolo și noi ne-
am dus, acolo este o lotcă legală 
din partea cealaltă de Nistru, legal 
trece, și am strigat și l-au dat în 
partea cealaltă la oameni.

Dar de ce l-ați dat?

Așa l-au cerut, noi nu știam 
dacă trebuie să îl dăm sau nu, au 
spus că trebuie pașaportul lui.

Orice mijloc de transport al 
administrației separatiste din 
stânga Nistrului este ILEGAL. 
Transmiterea actelor de identitate 
structurilor ilegale de forță nu este 
recomandată. Aceste acțiuni din 
partea celor din stânga Nistrului 
cad sub incidența infracțiunii de 
uzurpare de calități oficiale.

După ce rudele au transmis ac-
tul de identitate, fără să fi știut 
unde și în ce stare se află Ruslan, 
femeile au fost informate de un 
avocat din stânga Nistrului că este 
nevoie să transmită un colet cu 
mâncare și haine. Deși acesta ar 
avea un avocat, oferit în stânga 
Nistrului, persoană care i-ar oferi 
servicii juridice, nu a avut nicio 
întâlnire cu rudele acestuia.

„Spune că este sub strajă, 
că merge la plimbare 
și e totul bine”

Ludmila Lomaca, mama lui Ruslan Lomaca, deținut ilegal de Tiraspol, în locul în care 
a fost răpit fiul ei. Foto: zonadesecuritate.md 

Ulterior

am primit un 
răspuns și de la 
BPR care ne-a 
comunicat că 

Ruslan într-adevăr 
a fost răpit. 
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În vreme de pandemie, 

Matei Vișniec a oferit 
consultații poetice la telefon

– Spuneți-ne vă rugăm, dragă Ma-
tei Vișniec, cum decurgeau discuți-
ile telefonice cu oamenii, în cadrul 
proiectului „consultații poetice”? 
Proiectul a demarat anul trecut în luna 

martie, în momentul când Franța a intrat 
într-o carantină dură: toate școlile au fost 
închise, la fel teatrele, cinematografele, mu-
zeele, cafenelele, restaurantele, majoritatea 
magazinelor, chiar și parcurile… Théâtre 
de la Ville a avut această idee luminoasă 
de a-i implica pe toți actorii (cred că erau 
în jur de 30) în această experiență unică: 
să citească poeme prin telefon. Doritorii se 
înscriau pe site-ul teatrului și indicau cam 
la ce ore puteau fi sunați. Succesul opera-
țiunii a fost imens, cererile au crescut… 
Fiecare actor își rezerva între 15 și 30 de 
minute pentru respectivele consultații po-
etice. A fost pus la punct de la bun început 
un scenariu: de fiecare dată când un actor 
suna pe cineva, începea prin a-l întreba 
unde se află, dacă este singur sau cu familia, 
cum suportă carantina, ce autori îi plac 
etc. Regizorul Emmanuel Demarcy-Motta 
a căutat apoi parteneri pentru a propune 
astfel de conversații și în limbi străine, nu 
doar în franceză. Așa s-a asociat cu Insula 
42, platformă culturală creată de Corina 
Șuteu în România, și în felul acesta am 
fost solicitat și eu să ofer câteva consultații 
poetice în limba română… 

– Cu ce vorbe, idei, îndemnuri re-
ușeați să le transmiteți interlocu-
torilor o doză de optimism? 
Anul trecut, în perioada celor șase săptă-

mâni de carantină dură din Franța, cred că 
era mai ușor să insufli optimism decât azi. 
Oamenii erau șocați de ceea ce se întâmpla, 
dar în același timp credeau că după caran-
tină viața va începe ca înainte, exista un 
orizont luminos imediat… Nu-și imaginau 
că după primul val de contaminări va urma 
apoi un al doilea, și un al treilea… În timp 
ce scriu aceste rânduri în Franța se vor-
bește despre iminența unei noi carantine, 
populația este pregătită psihologic pentru 
acest lucru. Nu știu dacă de data aceasta 
poezia ar mai putea avea un efect la fel 
de tonic, populația este prea deprimată… 
Anul trecut, însă, aceste consultaţii poe-
tice aveau un efect imediat, în orice caz 
toți interlocutorii mei au fost încântați. Eu 
însumi am fost destul de emoționat după 
respectivele discuții, în fiecare zi dădeam 
în jur de șase astfel de consultaţii, ceea ce 
însemna întâlnirea cu tot atâtea destine, 
situații speciale etc. Unii dintre oamenii 
cărora le-am citit poeme trăiau în România, 
dar alte solicitări au venit din Italia, din 
Belgia, din Marea Britanie…  

– Ce poezii le citeați interlocutori-
lor? Vă rugăm să menționați titluri 

și câteva versuri, pentru exemp-
lificare. 
Am citit din propriile mele poeme, din 

câțiva poeți ai generației 80, precum și din 
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Emil Bru-
maru... Aveam, de fapt, un fel de reperto-
riu cu poeme de diferite facturi, filozofice, 
erotice, ludice… Încercam, în orice caz, 
prin poemele alese să le ridic puțin moralul 
celor cu care vorbeam, să le dau încredere 
în ideea de dialog cultural, să-i îndemn să-și 
găsească oxigenul necesar depășirii acelei 
perioade și prin lecturi, prin descoperirea 
unor noi poeți…

Mă adaptam de fiecare dată, încer-
cam să aflu, de exemplu, dacă persoana 
respectivă știa ceva despre generația 
80, sau ce gen de poezie prefera… Sunt 
sigur că poezia poate avea uneori efecte 
terapeutice, că este capabilă să ne facă 
să călătorim cu gândul, să ne ajute la 
extinderea spațiilor de libertate inte-
rioară. În acest context de pandemie 
sugerez o întâlnire cu universul lui Ma-
rin Sorescu, al lui Emil Brumaru, al lui 
Mihai Ursachi… Sunt atâtea poeme care 
ne pot face să zâmbim inteligent și să 
ne detașăm de cotidian, care ne fac să 
uităm realitatea imediată opresantă. 
Va ofer un poem de-al meu în cele ce 
urmează, în speranța că va smulge câ-
teva zâmbete tandre:

Interviu cu poetul și dramaturgul Matei Vișniec, decorat cu Ordinul 
Național al Meritului în grad de cavaler al Franței

Un amplu catalog cu lucrări 
ale pictorului Anatol Danilișin a 
apărut în primele zile ale noului 
an, la editura Princeps din Chiși-
nău. Albumul conține peste 100 
de lucrări ale pictorului și a fost 
editat cu sprijinul Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării 
și al Direcției Cultură a Primăriei 
Municipiului Chișinău. Conceptul 
grafic ingenios, elegant îi aparține 
artistului plastic Vitaliu Pogolșa.

Editorul albumului Ioan Mâ-
născurtă semnează prefața, din 
care cităm: „Toate pânzele lui Ana-
tol Danilișin ne dau senzația de 
mișcare întreruptă, neterminată. 
Ce urmează? Explozie, implozie, 
cădere de frunze și toamnă ca start 
pentru înmugurirea din primăva-
ră, fulgerul care va lovi sau nu va 
lovi, icebergurile care cresc ca să 
se prăbușească sub propria greu-
tate, pasărea… și aceasta cu zborul 
niciodată terminat…”.

În album sunt incluse și 
comentarii privind creația picto-
rului, semnate de Petre Anghel, 
Andrei Vartic, Ștefan Popa-Popas, 
Nicolae Popa, Gigi Trif, Veronica 
Marinescu, Emilian Galaicu-Păun, 
Vladimir Bulat, Valeriu Babansky, 
Constantin I. Ciobanu, Leo Butna-
ru, Mihai Ștefan Poiată, Nicolae 
Dabija, Tudor Braga, Eleonora 
Brigalda. 

Potrivit regretatului Tudor 
Braga, „Anatol Danilișin este unul 
dintre cei mai autentici pictori de 
la noi în arta abstracției, după An-
drei Sârbu”.

Anatol Danilișin s-a născut pe 
22 mai 1960 în comuna Frasin, 
raionul Dondușeni. A absolvit Li-
ceul Republican de Arte Plastice 
„Igor Vieru” și Facultatea de Arte 
Plastice a Universității Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din Chiși-
nău. În 1997, a devenit membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici din R. 

Moldova. De-a lungul carierei sale, 
a vernisat peste 35 de expoziții 
personale în R. Moldova și peste 
hotare. De asemenea, a partici-
pat la zeci de expoziții de grup şi 
la mai multe tabere de creație. A 
expus în mari galerii de artă din 
Europa (în Franța, Austria, Ger-
mania, Italia, Lituania, Belgia, 
Finlanda) și i-au fost acordate 
premii naționale și internaționale.

Anatol Danilișin a fost invitat 
(în 2006 şi 2008) în capitala Fran-
ței la Cite Internationale des Arts. 
Tablourile artistului au intrat în 
patrimoniul unor muzee şi galerii, 
precum şi în colecții private din 
Canada, Austria, Elveția, Cehia, 
Spania, Portugalia, Ungaria, Co-
reea de Sud.

Albumul a apărut cu prilejul 
celor 60 de ani pe care i-a împlinit 
pictorul. Felicitări și la mulți ani, 
Anatol Danilișin!

Irina NECHIT

Scriitorul și jurnalistul român Matei 
Vișniec a fost decorat de președintele 
francez Emmanuel Macron cu Ordinul 
Național al Meritului în grad de cavaler 

al Franței. Potrivit „Decretului de decorare care 
a fost publicat în Jurnalul Oficial al Franței, 
propunerea a fost făcută de Ministerul pentru 
Europa și Afaceri Externe, iar alături de Vișniec 

a mai fost decorat și medicul român Radu 
Lupescu. Amintim că în primăvara anului 
2020, Matei Vișniec a participat la proiectul 
„consultații poetice”, organizat de Theatre de 
la Ville și de Insula 42. Solicitat de GAZETA 
de Chișinău, Matei Vișniec ne-a răspuns la 
câteva întrebări privind proiectul „consultații 
poetice”.

De o vreme ea mă hrănește 
numai cu mere

mere la micul dejun
mere la prînz
mere la cină
iar între mese, spune ea, e bine să mă-

nînci fructe
și îmi dă alte mere
nu că aș avea ceva împotriva simbolurilor
dar îmi este greu să pășesc pe mere
în fiecare dimineață la picioarele patului
descopăr un covor de mere
cum să cobori de la etajul trei cînd pe 

fiecare treaptă
ea a clădit mere pentru iarnă
în oraș autobuzele nu mai iau călători 

pentru că au 
de transportat tone de mere
iar magazinele care vînd mere s-au în-

mulțit
înfiorător
în fiecare vitrină în fiecare fereastră
nu vezi decît mormane de mere
ceva se întîmplă, vă spun, nu e bine
între timp am devenit atît de lent
încît nici nu mai apuc să mănînc un măr
îl aleg pe cel mai roșu, pe cel mai frumos
dar pînă să-l duc la gură
mi-l ia Eva
și i-l dă lui Adam 
– Frumos poem! Vă mulțumim 

pentru răspunsuri și vă urăm un 
an cât mai bun!

Interviu de Irina Nechit

Poetul, dramaturgul, jurnalistul 
Matei Vișniec a fost decorat 

cu Ordinul Național al Meritului în grad 
de cavaler al Franței

Un album al lui Anatol Danilișin 
a apărut la început de an
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„Peste 20 de ani, nu își va 
mai aminti nimeni de mine”

Extrem de activ, „conduc și 
astăzi mașina”, bărbatul înalt de 
1,90 de metri, născut la Cluj Na-
poca în 1936, continuă să încân-
te spectatorii care umplu sălile 
teatrelor până la refuz pentru a-l 
vedea în piesa „Străini în noapte”. 
Un privilegiu pentru toți cei care 
au șansa să fie contemporani cu 
marele actor. Și de care cât mai 
mulți trebuie să profite, după cum 
chiar Piersic a spus, „atât cât mai 
trăiesc, și vreau să trăiesc mult”. 
Legenda filmului și teatrului ro-
mânesc, care a debutat în cinema-
tografie acum 64 de ani cu filmul 
„Ciulinii Bărăganului”, a oferit 
un interviu aparte pentru site-ul 
realitatea.net, în care a răspuns 
unor întrebări „mai altfel”. 

- Cristian Otopeanu: Dom-
nule Florin Piersic, ce mai 
faceți, ce planuri aveți?
Florin Piersic: Bună seara și 

mulțumesc. În primul rând, am 
un plan pentru viitor, să trăiesc 
mai bine și mai mult. Nu pot să 
sar în sus că am o sută și optzeci 
și patru de ani, dar mă bucur că 
sunt sănătos, că am ajuns la aceas-
tă vârstă și pot să spun că, încă, 
iubesc, ador profesia asta nobi-
lă pe care o fac. Nu întâmplător 
m-am făcut actor sau am hotărât 
să fac Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică. 

- Apropo, cum ați decis să 
faceți această meserie?
Am ajuns aici printr-o întâm-

plare, zic eu. La Cluj, venind o co-
misie de verificare a aptitudinilor, 
colegii mei de liceu m-au împins 
acolo să spun o poezie pe care o 
spusesem la liceu, la sfârșitul cla-
sei a XI-a, când era o serbare, o 
întâlnire cu profesorii, cu colegii 
mei din Liceul de băieți numărul 
3 din Cluj și, neapărat, cu părinții, 
care erau în număr mare acolo. 
Și acolo am spus o poezie care se 
numea și se numește „Nebuna”, de 
George Coșbuc. Datorită acestei 
poezii, colegii mei m-au împins la 
acest examen la Cluj, de verificare 
a aptitudinilor. Veneau comisii în 
orașele mari din România, apoi 
urma examenul definitiv din Bu-
curești, care era eliminatoriu.

Eu am fost ales atunci, la Cluj, 
de această comisie condusă de ac-
trița Elena Negreanu, care m-a 
iubit foarte tare și m-am prezentat 
la București zicând că dacă m-au 
ales la Cluj, poate am o șansă să 
reușesc și la București. Ceea ce s-a 
și întâmplat și am făcut această 
profesie.

Nu vreau să mă opresc, pentru 
că m-ați întrebat ce planuri am. 
Zilele acestea am fost la Viena, 
mâine mă duc la o emisiune a lui 
Mihai Gâdea, după care vineri plec 
la Londra, unde am un recital care 
se cheamă „Florin Piersic – nu 

întreba câți ani am”. Cu toate că 
lumea cam știe că încă sunt la a 
treia tinerețe. 

În rest, aș putea să fac un fel de 
bilanț... Am fost la Chișinău, invi-
tat la un fel de minune, ca să spun 
așa, o întâlnire care se numea... 
„Români de pretutindeni”, îmi su-
flă soția mea, care este lângă mine 
și care ascultă ceea ce îți spun ție, 
Cristi Otopeanu, și celor care ne 
ascultă. Și m-am dus acolo, am 
fost excepțional primit de mii de 
români, veniți și din România, 
iar eu, ca invitat, vă dați seama 
că am fost destul de bucuros. Eu 
iubesc două cuvinte: bucurie și 
speranță. Eu sunt, pe lângă nați-
onalitatea română pe care o am, 
și sunt mândru că sunt român, 
mergând de atâtea ori în Repu-
blica Moldova, am fost făcut și 
cetățean al Republicii Moldova, 
cu pașaport. Chiar președintele 

Moldovei a venit la București și 
mi-a înmânat acest pașaport de 
cetățean al Republicii Moldova 
și, în plus, tot ca o surpriză, am 
fost făcut Artist al Poporului al 
Republicii Moldova. Deci aveam 
toate motivele să mă duc acolo 
pentru a nu știu câta oară.

Am mai avut destule spectacole 

Florin Piersic a împlinit pe 27 ianuarie 2021 
vârsta de 85 de ani. E considerat de mulți 
cel mai iubit actor român, supranumit în 
tinerețe Alain Delon de România.

Interviu cu actorul Florin Piersic

cu piesa „Străini în Noapte”, adusă 
de la Paris de maestrul Beligan, 
acum 11 ani, pentru mine. Și, de 
atunci, o tot joc. O joc de 11 ani cu 
casa închisă. Apoi, am spectacol la 
Teatrul Național din București cu 
această piesă, apoi plec în turneu 
prin țară. Deja, aproape toate bi-
letele sunt vândute. Deci, lumea 
vine la teatru. 

În rest, sunt bucuros pentru că 
reușesc să merg înainte și să am 
speranță. Mă bucură faptul că mă 
întâlnesc cu atâta tineret care vine 
la „Străini în Noapte” și că tinerii, 
care nu au mai fost la teatru, vin 
și îmi spun: „V-am văzut pe scenă 
și ne-a plăcut că sunteți aproape 
de noi. Că pe ecran vă tot vedem”.

- Este un privilegiu inclu-
siv pentru cei tineri să aibă 
șansa să vă vadă jucând în 
continuare...
Nu este niciun privilegiu. Poate 

cei care ne ascultă vor fi specta-
torii mei. Asta vreau. Să fiu sănă-
tos... Pentru mine, întâlnirea cu 
publicul este cel mai frumos lucru 
pe care îl trăiesc acum și pe care 
l-am trăit toată viața.

- Spuneți-mi, vă rog, de-
rulând filmul vieții înapoi, 
ce anume ați schimba, daca 
ați avea posibilitatea?
Atât aș schimba, dacă poți să 

mă crezi. Aș da orice ca să mă mai 

întâlnesc cu părinții mei. A fost, 
poate, cea mai tristă poveste din 
viața mea faptul că am pierdut-o 
pe mama și l-am pierdut pe tata. 
Sincer să fiu cu tine și cu cei care 
mă ascultă, când am recitat prima 
dată poezia lui Adrian Păunescu, 
„Repetabila povară”, ei erau în 
sală. Și eu am avut senzația atunci 
că sunt atât de emoționați, iar ei 
erau în lacrimi când am spus-o, 
încât am spus „O să o mai spun 
de multe ori (n.red. poezia „Re-
petabila povară”)”. Nu am știut 
că va veni o zi când va trebui să 
o recit, dar ei nu vor mai fi acolo. 

- Ce părere aveți despre 
faptul că, uneori, din pă-
cate, lumea își amintește 
de marile valori fix atunci 
când se duc?
Exact... Vrei să îți spun ceva? 

Întrebarea ta este și un răspuns. 
Exact așa este. Oamenii își amin-
tesc de cei care sunt valoroși, din 
păcate, sau încep să vorbească cât 
de cât, numai după ce ei nu mai 
sunt. Întrebarea ta este foarte fru-
moasă. Tu, Cristi, ai răspuns deja 
la asta. Acesta este adevărul. Își 
amintesc după ce ei nu mai sunt.

- O întrebare mai delica-
tă, dar totuși v-o adresez. 
Cum credeți că își va amin-
ti lumea de dumneavoastră 
peste 20-30 de ani?
(râzând) Ce întrebare... Cică 

este delicată. Nu este delicată. 
Ce să își amintească? Peste 20 
de ani, nici nu vor ști, probabil, 
că a existat un actor și un om pe 
care îl chema... Soția mea, care 
este lângă mine, spune că nu este 
adevărat. Eu spun că peste 20 de 
ani nu o să își mai amintească ni-
meni. Îmi pare rău că trebuie să 
îți spun asta.

Nu îmi face plăcere să spun 
asta, dar am colegi, prieteni, par-
teneri de toate vârstele și constat 
că din ce în ce mai puțin sunt po-
meniți. Poate ai observat și cei 
care ascultă această convorbire 
dintre noi doi realizează că eu, 
tot timpul, încerc să îi pomenesc 
pe cei care mi-au făcut bucurii, 
care mi-au fost aproape sau parte-
neri, oameni care au fost alături de 
mine și s-au dus. Mă doare foarte 
tare. Mă doare sufletul când mă 

gândesc că au rămas atât de pu-
țini... Eu nu i-am uitat și ei există 
în sufletul și în mintea mea.

- Aveți o memorie extraor-
dinară, care este secretul?
Nu este extraordinară, dar 

așa, cât de cât. Eu cred că asta 
este o chestiune din gene, adică 
din naștere. Am avut doi părinți 
minunați, probabil că moștenesc 
ceva de la ei. Ca să ne amuzăm... 
Eu când mă duc cu mașina unde-
va, nu pun muzică în mașină. Nu. 
Spun poezii. Spun poezii ca să îmi 
amintesc. Spun un text dintr-o 
piesă, spun piesa întreagă. Și asta, 
recunosc, m-a învățat maestrul 
Radu Beligan. El mi-a spus: „Flo-
rine, dragă, există o gimnastică 
a minții. Iar asta nu o poți avea 
decât dacă mereu spui texte pe 
care le știi, poezii pe care le știi, 
iar eu știu sute de poezii... Creierul 
tău trebuie să lucreze tot timpul”.

- Conduceți încă?
Da, sigur, bineînțeles. Sigur că 

conduc. Îmi face plăcere. Adevărul 
este că mi-a plăcut întotdeauna, 
din clipa în care am avut prima 
mea mașină, primită cadou, de 
atunci conduc. Pentru că îmi 
place.

- Din ce an conduceți?
Îmi aduc aminte că în 1970 am 

primit prima mea mașină. În 1966, 
am făcut un film la Cluj cu Jean 
Marais, se chema „Șapte băieți și o 
ștrengăriță”. După aceea, am ple-
cat în turneu la Viena. Iar acolo, 
o mare admiratoare, o doamnă 
care mă iubea foarte tare, a spus: 
„Am o situație excepțională și uite, 
mașina asta, Ford Capri Consul 
315, pe care o are Roger Moore în 
filmul „Sfântul”, ți-o dau ție. Și... 
nebun am fost... Fără să am carnet 
de conducere, fără nimic, m-am 
suit în ea și am venit cu ea de la 
Viena la București. Apoi mi-am 
luat carnetul de șofer, am înscris 
mașina și, încet, încet, cu o rată 
mai mică, mai mare, am plătit-o 
și am avut prima mea mașină. 
Dragule, știi că eu vorbesc mult, 
dar mi-a făcut plăcere, acum te 
las, că este târziu. Să ne vedem 
sănătoși la teatru!

SURSĂ: Realitatea.net
AUTOR: Cristian Otopeanu

Nu îmi 

face plăcere să 
spun asta, dar am 

colegi, prieteni, 
parteneri de toate 
vârstele și constat 

că din ce în ce 
mai puțin sunt 

pomeniți.
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Dușmanii puterii sovietice   
Basarabia împotriva comunismului 

Cine a susținut și a așteptat ocupația Ba-
sarabiei de către URSS în 1940 și în 1944? 

Răspunsul la această întrebare îl găsim 
tot în documentele sovietice. Cum se spune 
pe la noi, „pasărea pre limba ei piere”! 

Cine au fost totuși luptătorii 
pentru instaurarea puterii sovieti-
ce în Basarabia? 

În Arhiva organizațiilor social-politice 
ale RM (fosta Arhivă a CC al PCM), alături 
de alte documente, se păstrează și un fond 
arhivistic deosebit de important, intitulat 
„Colecția de documente privind mișcarea 
ilegală comunistă din Basarabia, 1900-
1975”, care în limbaj arhivistic are cifrul: 
F.50, adică fondul nr. 50. 

În respectivul fond, în inventarul nr. 6, 
alături de alte dosare de arhivă, se păstrează 
și dosarele personale ale celor care au luptat 
ilegal în Basarabia împotriva autorităților 
române pentru  instaurarea puterii sovietice 
în Moldova. Consider oportun de a prezenta 
stimatului nostru cititor această listă de 
dosare  personale, respectând ordinea și 
numele conform originalului (sursa citată, 
pag. 3-6). 

23 Abramovici Șail Moiseevici
24 Arm Augusta Șulimovna
25 Avramescu Idas Iontelevna
26 Averbuh Șeindel Leibovna
27 Baadji Nicolai Antonovici
28 Bernard Raiss
29 Brodscaia Dvoira Zaharovna
30 Britva Liuba Aronovna
31 Bruhis Srul Pinhusovici
32 Budeștscaia Ester Isacovna
33 Bujor Iosif Aronovici
34 Boguslavschii Iacov Tovievici
35 Boguslavscaia Pesea Iacovlevna
36 Vigdorcic Lazari Ioilovici 
37 Vainberg Niuchi (Beniamin)Marcovici
38 Vainștok Lia Isacovna
39 Vișcanțan Polia Efimovna
40 Grinman Isaac Iosifovici
41 Gudis Lev Șmilovici 
42 Galigfarb Abram Isacovici
43 Grimberg Fira Izrailevna
44 Gerștein Haim Srulevici
45 Diner Etea Iacovlevna
46 Escanazi Ilia Iosifovici
47 Erlih Marc Semionovici
48 Zighelibaum Abram Marcovici
49 Zeigher Simon Volfovici
50 Kriper Moisei Grigorievici
51 Crivoruc Haia Gherșevna
52 Constantinovschii Ilia Davâdovici 
53 Crivoruc Ion Moiseevici

54 Kaț Adolf Iosifovici
55 Chellerman Dmitrii Mihailovici
56 Coifman Iacov Buruhovici
57 Codresca Ivan Dmitrievici
58 Lempert Fișeli Șlemovici
59 Lobel Solomon Moiseevici
60 Lupan Andrei Pavlovici
61 Ler Betea Iosifovna
62 Mozeș Evghenii Ignatievici
63 Morghenștein Izraili Marcovici
64 Meguș Tuba Abramovna
65 Oighenștein Mihail Nicolaevici
66 Oighenștein Lev Nicolaevici 
67 Ormos T. J.
68 Pastar Zisea Leibovici
69 Petrov Petr Ivanovici
70 Ralli Valter Marcovici
71 Reidiboim Rahili Isacovna (Zelicovna)
72 Reievici Iacov Moiseevici
73 Rosman Lupa Beruhovici
74 Rosman Erna Abramovna
75 Rabinovici Faiga Ianchelevna
76 Romanenco Nicolai Nicolaevici
77 Raievici Iacov Moiseevici 
78 Sinitifcher Fridl Moiseevici 
79 Scvorțov Mihail Iacovlievici (numele 

adevărat – Leibovici Izrail Abramovici)
80 Slepenciuc Fiodor Andreevici
81 Toma Soripin – Toma Solomonovici
82 Fihman (Mucinic)Riva 
83 Farștein David Rafailovici
84 Faerștein Raisa Gherșcovna
85 Ţucherman Mare Borisovici
86 Cernei Semion Fedorovici 
87 Cioclo Mordco Ghidalevici
88 Șveiț Dvoira Ghedalievna
89 Șehter Roza Borisovna

Nu voi comenta, e clar și așa cine pândea 
porțile țării ca în momentul potrivit să le 
deschidă dușmanului! 

Ai scris scrisori – în Siberia!

Aparatul represiv sovietic a făcut multe 
victime printre oamenii care încercau să 
lupte, să opună rezistență ocupanților so-
vietici. Sunt mii de cazuri când, în urma 
unei vorbe, a unui cuvânt spus sau scris 
împotriva regimului sovietic, omul era bă-
gat la închisoare pentru mulți ani. Cenzura 
sovietică controla tot. Ea hotăra ce cărți 
pot fi citite de cetățeni și ce cărți să fie 
interzise, ce fel de muzică să asculte, ce 
filme să privească etc.

Pentru a-i depista pe „dușmanii poporu-
lui” cenzura sovietică supunea unui control 
riguros și corespondența poștală atât civilă, 
cât și militară. Pentru confirmare vă propun 
un fragment al unui document de arhivă:

„SECRET
 Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a 

RSSM din 15 noiembrie 1945, a fost con-
damnat conform art. 54-10 alin. 2 al CP al 
RSSU la 10 ani de detenţie în LCM (Lagăr 
de Corecţie prin Muncă – n.a.) și 5 ani de 
privare de drepturi.

 CELAC IACOV CONSTANTINOVICI, 
anul nașterii 1915, originar din satul Bu-
tarovca, raionul Soroca, RSSM, fără de 

În toate perioadele istorice, majoritatea comunităților 
minoritare (ruși, ucraineni, evrei etc.) din Basarabia 
au fost pe poziții diametral opuse față de populația 
românească autohtonă. În majoritatea cazurilor 

acestea au făcut front comun pentru a impune interesele lor 
asupra majorității naționale. Şi de fiecare dată au învins! Au 
învins majoritatea românească, deoarece de partea celor în 
minoritate era puterea sovietică cu toate componentele sale: 
armată, închisori, KGB, spitale de psihiatrie și alte instituții 
ale unui stat totalitar.

partid, studii – 4 clase, din ţărani mijlo-
cași, până la arestare a lucrat ca miliţi-
an în secţia de miliţie a judeţului Soroca, 
RSSM.

 CELAC a fost condamnat pentru fap-
tul că în anul 1945 a scris câteva scrisori 
cu conţinut antisovietic și le-a expediat 
prin poștă fraţilor săi, Dumitru și Grigore, 
care făceau serviciul militar în Armata 
sovietică. Acest lucru se confirmă prin 
mărturia condamnatului CELAC și prin 
probe materiale. 

 Astfel, urmează de confirmat că CE-
LAC a comis infracţiunea prevăzută în 
art. 54-10 alin. 2 al CP al RSSU și a fost 
condamnat corect.”

După arestări și deportări, 
s-a instaurat Frica

Probabil că cititorul a observat că re-
spectiva persoană nu a participat la acți-
uni active, deschise, împotriva sistemului 
de ocupație sovietic. Doar și-a exprimat 
o opinie personală pe care a împărtășit-o 
fraților săi. Adică cenzura, prin tot felul 
de metode draconice, ținea orice familie 
sub un control riguros, chiar și familiile 
milițienilor. 

După arestările și deportările masive 
sovietice din 1940-1941 și 1948-1949, în 
casele oamenilor s-a instaurat Frica. Frica 
de armele și baionetele rusești, frica de 
necunoașterea limbii ruse – omul se temea 
că nu va ști ce să-i răspundă nacialnicului 
(șefului – n.n). Pe oameni a pus stăpânire 
frica paralizantă că mâine-poimâine vor fi 
arestați și duși în Siberia, că în orice mo-
ment pot veni ocupanții sau slugoii lor din 
raion sau din sat pentru a le confisca calul 
din grajd, vaca din ocol sau ultima bucățică 
de la gura copiilor. 

Zilnic sau cel puțin săptămânal, din dife-
rite localități dispăreau fără urmă oameni, 
familii întregi, preponderent din cei mai 
activi și buni gospodari. Averea acestora 
era confiscată de stat sau, de multe ori, era 
împărțită între cei care trebuia să îndepli-
nească această procedură.

Persista și teama că vor fi trădați de rude, 
prieteni, vecini, pentru că au fost membri ai 
unui partid politic din România sau au avut 
vreo funcție la primărie în cadrul statului 
unitar român.

Cine a „spart capul” lui Lenin?

Atmosfera psihologică încordată și fri-

ca – acestea erau instrumente sovietice 
sigure și verificate încă în 1937 în Rusia. 
În localitățile basarabene se instalase o 
frică reciprocă a unuia față de celălalt. 
Cu toate acestea au fost multe exemple de 
nesupunere, de rezistență, de luptă împo-
triva statului agresiv și totalitar sovietic.

Unele forme de luptă erau individuale 
și modeste, altele – de dimensiuni mai 
mari și mai bine organizate. Unul din 
luptătorii aceștia „i-a spart capul” lui 
Lenin. Mai corect spus – bustul înteme-
ietorului și conducătorului statului sovie-
tic, care era amplasat în centrul satului 
(chiar de la prima ocupație sovietică din 
1940, apoi cea de-a doua, din 1944, exista 
o tendință propagandistică de a înălța 
în fiecare localitate câte un monument 
sau, cel puțin, un bust lui Lenin, Stalin și 
câte un monument al soldatului sovietic, 
pentru noi și din banii noștri, ca să nu 
uităm niciodată cine ne este stăpânul). 
Dar să vedem fragmentul documentului 
cu pricina:

„SECRET
 Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a 

RSSM din 20 august 1952, a fost condam-
nat conform art. 54-10 alin. 1 și art. 69-I 
alin. 1 ale CP al RSSU la 10 ani de detenţie 
în LCM și 5 ani de privare de drepturi,

 GUZGAN GRIGORII FIODOROVICI, 
anul nașterii 1906, originar și locuitor al 
satului Hăsnășenii Mari, raionul Bălţi, 
RSSM, moldovean, cetăţean al URSS, fără 
de partid, studii – 3 clase, colhoznic, că-
sătorit, în anii 1935-1937 a fost membru 
al partidul cuzist.

 GUZGAN G.F. a fost condamnat pentru 
faptul că în anii 1947 – 1950 făcea agitaţie 
antisovietică în rândul locuitorilor din 
satul Hăsnășenii Mari. În anul 1947 în 
incinta sovietului sătesc a spart bustul 
fondatorului PCUS și Statului sovietic, 
răspândea calomnii la adresa URSS, l-a 
ameninţat cu răfuiala fizică pe președintele 
sovietului sătesc, Ţurcan Sofia, și pe pre-
ședintele colhozului, Barbaroș, în legătură 
cu activitatea lor în sat. 

 Infracţiunea comisă de GUZGAN a fost 
denunţată prin depoziţiile martorilor: 
TENER I.A., RUSSU S.G., CIOFU L.I., SÎR-
BUŞCA A.I., ŢURCAN S.I. și BARABOŞ V.I. 
(p. d. 212-216).  

 Astfel, GUZGAN a fost recunoscut vi-
novat conform art. 54-10 alin.1  al CP al 
RSSU și a fost condamnat corect.” 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

 A N T I - P R O P A G A N D Ă

Dezinformare: Perioada 
sovietică a fost una benefică 
pentru Republica Moldova

Dezinformare

Publicația de limbă rusă 
„Argumentî i factî” amintește 
că pe 3 ianuarie a fost ziua 
de naștere a lui Ivan Bodiul, 
prim-secretar al Partidului 
Comunist din RSS Moldo-
venească în perioada anilor 
1961-1980. Autorul susține 
că, deși acestuia i s-a reproșat 
faptul că a persecutat inte-
lectualitatea locală și mulți 
oameni de creație au fost 
nevoiți să plece din Moldo-
va, lucrurile trebuie privite 
prin comparație, că „mulți, 
oprimați de Bodiul, au creat 
cele mai bune lucrări anu-
me în timpul administrației 
acestuia și au devenit celebri 
în toată lumea”. Publicația 
scrie că „Produsul intern 
brut al Republicii Moldova, 
după 30 de ani de indepen-
dență, a ajuns doar la nivelul 
de 70% față de 1989, că într-o 
perioadă similară de timp, 
după cel mai cumplit război 
și foamete, potențialul său 
economic a crescut de peste 
50 de ori” și că acesta ar fi 
fost inclusiv meritul lui Bo-
diul și al multora dintre cei 
pe care i-a promovat. „Oame-
nii își amintesc asta. Poate 
de aceea Moldova a devenit 
prima și singura republică 
post-sovietică în care alegă-
torii i-au readus pe comu-
niști la putere. Și meritul 
nu a fost al lui Voronin, ci 
al politicienilor care distrug 
Moldova de 30 de ani, însă 
nu pot distruge tot ceea ce 
a fost creat sub conducerea 
lui Bodiul. Cred că numai 
pentru aceasta trebuie să i 
se ridice un monument lui 
Ivan Ivanovici...”, conchide 
autorul.  

Realitate

CONTEXT: Ivan Bodiul 
(1918-2013) s-a născut în regiunea 
Nicolaev, Ucraina, într-o familie 
de țărani, etnici moldoveni, iar în 
1946 a fost trimis pe linie de par-
tid în RSSM, unde a deținut mai 
multe funcții. A fost prim-secretar 
al CC al PC din RSSM din 1961 

până în 1980, când a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri din URSS. RSSM a be-
neficiat de o susținere economică 
din partea Moscovei, în special 
datorită legăturilor cu Brejnev, el 
însuși fost prim secretar al PC din 
RSSM; soția lui Bodiul a fost dac-
tilografa și – după cum se zvonea 
în epocă – amanta lui Brejnev.  

Ivan Bodiul a promovat o po-
litică locală dură, de deznațio-
nalizare și rusificare metodică a 
populației din RSSM, distrugând 
tot ce însemna cultura națională, 
persecutând scriitorii, oamenii de 
cultură, profesorii (rectorii Tes-
temițanu, Rădăuțanu), studenții, 
intelectualii care îndrăzneau să-
și exprime identitatea româneas-
că. A alungat din Moldova cele mai 
importante talente – pe scriitorul 
Ion Druță, regizorii Emil Loteanu, 
Ion Ungureanu, care au promovat 
în operele lor tradițiile și valorile 
naționale. 

El a contribuit la colonizarea 
masivă a RSSM. Pe timpul admi-
nistrației lui Bodiul au fost aduse 
sute de mii de cadre, „specialiști”, 
din alte republici sovietice, cei mai 
mulți ruși, care ocupau cele mai 
bune posturi, funcții, locuri de 
muncă și beneficiau de aparta-
mente acordate de stat. Ar fi de 
notat, în acest context, că toți 
prim-secretarii PC din RSS Mol-
dovenească – Salagor, Brejnev, 
Gladki, Serdiuk, Bodiul, Grossu, 
au fost originari din RSS Ucrai-
neană și doar ultimii doi au fost 
localnici – Petru Lucinschi (1989–
1991) și Grigore Eremei (1991).

Și după declararea indepen-
denței Republicii Moldova în 1991, 
elitele comuniste moderate au 
reușit să gestioneze tranziția și 
și-au continuat carierele în diver-
se înalte funcții guvernamentale 
sau parlamentare (fostul preșe-
dinte Lucinschi, fostul președin-
te Voronin, fostul președinte al 
Parlamentului, Dumitru Diacov, 
ș.a.), promovând discursuri suve-
raniste, acumulând capital politic 
prin stimularea nostalgiei pentru 
epoca sovietică.

Liderul PCRM, Vladimir Vo-
ronin, și cel al PSRM, Igor Do-
don, i-au adus omagii fostului 
nomenclaturist sovietic Ivan 
Bodiul. Acesta a fost decorat de 

Presa de la Chișinău afiliată Kremlinului 
romanțează trecutul sovietic, ale cărei 
„realizări” sunt promovate prin diverse 
formule – filme despre eroii Marelui 

Război pentru Apărarea Patriei, emisiuni de 
divertisment, interviuri. Acest gen de mesaje, 
gândite pentru toate fostele republici ale URSS, 
sunt emanate de la Moscova și rolul lor este 
acela de a menține populația din spațiul post-
sovietic ancorată în lumea rusă, prin întreținerea 
nostalgiei pentru trecutul sovietic.

președintele Vladimir Voronin, 
în 2003, cu Ordinul Republicii 
Moldova, cea mai înaltă distincție 
de stat. A fost elogiat și de liderul 
PSRM, Igor Dodon, în 2018, la 
100 de ani de la naștere.

Decorarea acestuia a fost de-
nunțată de Uniunea Scriitorilor. 
„Consiliul Uniunii Scriitorilor 
consideră că gestul decorării 
acestui personaj politic monstru-
os semnifică o legitimare oficia-
lă a vechiului regim sovietic de 
ocupație, acțiune care face parte 
din campania de restaurare a 
practicilor totalitare, de reluare 
a experimentelor antinaționale 
și antiumane, promovate de I.I. 
Bodiul. Acest gest constituie o 
jignire adusă tuturor victimelor 
regimului totalitar comunist și 
un afront la adresa celor care au 
luptat pentru instaurarea demo-
crației și pentru independența 
RM. Ordinul Republicii își pierde 
semnificația sa simbolică și va-
loarea morală, drept pentru care 
un grup de scriitori decorați cu 
această distincție renunță la ea”. 
Este vorba de Mihai Cimpoi, Va-
sile Vasilache, Vladimir Beșleagă 
și Ion Hadârcă, care au renunțat 
atunci la „Ordinul Republicii” în 
semn de protest.

Electoratul din Republica 
Moldova este divizat aproape în 
jumătate între simpatizanți ai par-
tidelor proeuropene și prorusești 
(Partidul Comuniștilor condus de 
Vladimir Voronin, ulterior Parti-
dul Socialiștilor condus de Igor 
Dodon, un discipol al liderului 
PCRM). Acestea din urmă au ex-
ploatat denumirile și simbolurile 
comuniste sovietice – secera și 
ciocanul, steluța roșie, drapelele 
roșii, sărbătorile sovietice – 9 mai, 
Ziua Victoriei și alte mituri sovie-
tice, dar și nostalgia pensionarilor 
sărăciți după „pâinea de 16 copeici 
și salamul de două ruble”.

Nostalgia pentru trecutul so-
vietic este caracteristică popula-
ției născute după anii 50 (după 
război, foamete, deportări) care a 
trăit în condiții relativ prospere în 
contextul sovietic (loc de muncă 
asigurat, școală gratuită, medicină 
gratuită), în condițiile unei pro-
pagande puternice, a unei prese 
controlate, fără legături cu lumea 
exterioară.

Nostalgia după trecutul sovietic 

este încurajată cu dibăcie de re-
gimul de la Kremlin. Liderul rus 
Vladimir Putin a declarat chiar că 
cea mai mare catastrofă a seco-
lului 20 a fost prăbușirea URSS. 
Nostalgia ca fenomen politic face 
parte din propaganda de justifica-
re a existenței URSS, menținerea 
fostelor republici sovietice în lu-
mea rusă, deculpabilizarea regi-
mului sovietic.

NARAȚIUNI: 1. Moldovenii 
au trăit mai bine în timpul Uni-
unii Sovietice. 2. Moldova a în-
florit și s-a dezvoltat industrial 
doar datorită puterii sovietice. 3. 
Comunismul a fost benefic pen-
tru Moldova, iar Independența a 
sărăcit populația. 4. Democrația 
a adus numai rău moldovenilor. 
Politicienii democrați au distrus 
Moldova. 5. Oamenii și-au do-
rit întoarcerea comuniștilor la 
putere. 6. Binele făcut de liderii 
sovietici nu va putea fi distrus 
niciodată, iar aceștia merită să 
le fie ridicate monumente.

OBIECTIV: Acest gen de arti-
cole au scopul de a ține populația 
din spațiul post-sovietic ancorată 
în lumea rusă, prin glorificarea 
perioadei sovietice și inducerea 
nostalgiei față de trecutul sovietic.

DEBUNKING: Regimul to-
talitar comunist a fost denunțat 
de comunitatea internațională și 
de către istorici drept unul cri-
minal, represiv și inuman și a 
fost condamnat de majoritatea 
statelor europene. Acesta a co-
mis acte de genocid și crime îm-
potriva umanității prin teroare, 
deportări, înfometare, represiune 
politică, deznaționalizare în toa-
tă fosta URSS, inclusiv pe terito-
riul actualei Republici Moldova, 
ocupat în 1940 în urma Pactului 
Molotov-Ribbentrop și declarat 
ilegal Republică Sovietică Soci-
alistă Moldovenească. Unul din 
exponenții acestui regim a fost 
și Ivan I. Bodiul, prim-secretar 
al Partidului Comunist din Repu-
blica Sovietică Socialistă Moldo-
venească, în perioada 1961-1980.

Autorul scrie că economia 
RSSM a crescut de 50 de ori după 
perioada grea de după un război, 
dar omite să spună despre sărăci-
rea populației de către noua pute-
re sovietică, exact în acea perioa-
dă, prin deposedarea țăranilor de 
averile lor și foametea organizată, 

care a decimat populația locală 
(cel puțin 200 de mii de morți în 
1946-47), despre deportările a zeci 
de mii de familii din Basarabia 
care au fost duse în Siberia în timp 
ce casele și bunurile le-au fost na-
ționalizate. Colhozurile sovietice 
au fost organizate în baza averilor 
țăranilor moldoveni care au fost 
deposedați de pământuri, inventar 
agricol, case, animale, unelte, pro-
duse etc. În acea perioadă, Bodiul 
era deja dislocat în RSSM. El a 
deținut funcția de prim-adjunct 
al comisarului poporului pentru 
agricultură din Sovietul de Mi-
niștri, perioada 1946-1948.

În perioadă sovietică, toate 
bunurile îi aparțineau statului, 
nimic nu le aparținea oameni-
lor, inclusiv apartamentele din 
orașe. Privatizările locuințelor 
în favoarea populației s-au făcut 
după declararea independenței.

De asemenea, autorul nu spune 
în ce măsură a beneficiat popu-
lația locală de bunurile produse 
în RSSM, care erau destinate/
transportate în alte republici so-
vietice, în special în Rusia, și nici 
despre puterea de cumpărare a 
populației. Doar elitele regimului 
comunist beneficiau de mașini, 
vacanțe și aveau acces la marfă 
calitativă. Publicația nu amintește 
nici de faptul că populația care a 
depus banii în Banca de economii, 
administrată de stat, practic a fost 
furată odată cu prăbușirea URSS.

Autorul scrie că produsul in-
tern brut al Republicii Moldova, 
după 30 de ani de independență, 
a ajuns doar la nivelul de 70% față 
de 1989, dar omite faptul că PIB 
a scăzut doar într-un singur an – 
1992 – cu 30 %, acela fiind anul în 
care a avut loc războiul de la Nis-
tru, susținut de Federația Rusă. 
Regiunea transnistreană a fost 
cea mai industrializată în timpul 
sovietic, acolo fiind concentrată, 
în mod strategic, cea mai mare 
parte a industriei RSSM. În 1990, 
această regiune realiza 40% din 
produsul intern brut și 90% din 
producția de electricitate. După 
războiul din 1992, Chișinăul nu 
mai controlează această regiune 
secesionistă, pe teritoriul căreia 
staționează ilegal fosta Armată a 
14-a a URSS.

SÂMBURE DE ADE-
VĂR: Mandatul lui Bodiul în 
fruntea CC al PC din RSS Moldo-
venească coincide cu perioada de 
industrializare intensivă a Uniunii 
Sovietice. RSSM într-adevăr a be-
neficiat de o susținere economică 
din partea Moscovei, în special 
datorită legăturilor lui Bodiul 
cu Brejnev, Secretar General al 
PCUS, conducătorul efectiv al 
Uniunii Sovietice. Acesta fusese 
anterior, în perioada 1950-1952, 
prim-secretar al PC din RSS Mol-
dovenească.

https://www.veridica.ro
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S Ă N Ă T A T E

Consumul de acizi grași ome-
ga-3 este extrem de important 
pentru organism, deoarece aces-
ta are nevoie pentru producerea 
de molecule numite eicosanoide 
care ajută sistemul imunitar, pul-
monar, cardiovascular și endo-
crin să funcționeze corespunză-
tor. Omega-3 este un tip de acid 
gras polinesaturat, iar deficitul 
de omega-3 poate duce la efecte 
negative asupra sănătății.

Piele uscată și iritată

Dacă organismul tău duce lipsă 
de acizi grași omega-3, primul loc 

în care vei observa acest lucru va fi 
pe piele. Aceasta devine sensibilă, 
uscată și chiar te poți confrunta cu 
apariția acneei. Omega-3 îmbună-
tățește integritatea barierei pielii 
și previne pierderea hidratării.

Deficitul de omega-3: Depresia
Grăsimile omega-3 sunt com-

puși esențiali pentru creier deoa-
rece au efecte antiinflamatorii și 
neuroprotectoare. Astfel, acestea 
pot trata bolile neurodegenerative 
precum Alzheimer, demența și 
tulburările bipolare. Numeroase 
studii au demonstrat o legătură 
între nivelul scăzut de omega-3 și 
creșterea incidenței de depresie.

Deficitul de omega-3: semne și simptome

Dieta de 1000 de calorii nu e 
deloc ușor de urmat și este indica-
tă doar pe termen scurt, când vrei 
să scapi rapid de câteva kilograme 
în plus.

Dieta de 1000 de calorii pe 
care ți-o propunem reușește să 
înglobeze maximum de nutrimen-
te admise, fără a se abate de la 
simplitate, gust și sănătate.

Chiar și așa, nu este cazul să 
urmezi acest regim pentru mai 
mult de o săptămână, iar asta nu 
doar din cauză că vei rămâne fără 
substanțele nutritive de care ai 
nevoie, ci și pentru că organis-
mul tău se va adapta unei situații 
de foame extremă, ceea ce îți poate 
crea probleme serioase.

Cu alte cuvinte, va începe să 
încetinească mecanismele funcți-
onale pentru a reține cât de multe 
calorii poate. Când te afli în cursul 
unui program de slăbit, ai nevoie 
de un trup sănătos, viguros, care 
să reușească să ardă cât mai multe 
calorii (mai ales în cazul în care 
alternezi dieta cu exercițiul fizic).

Experții dieteticieni reco-
mandă scăderea în greutate cu 
aproximativ o jumătate de 
kilogram săptămânal, atunci 
când vine vorba despre slăbit 
sănătos. Organismul trebuie să 
fie activ și în formă, nu împins 

la înfometare! Dacă acționezi 
contrar, întreg efortul tău se va 
dovedi contraproductiv.

Chiar dacă dieta de 1000 de 
calorii te poate scăpa de 1-2 kilo-
grame într-o săptămână, nu uita 
că este o dietă care nu trebuie 
urmată pe termen lung!

Dieta de 1000 de calorii – 
exemplu de meniu

Iată în ce constă dieta de 1000 
de calorii:

Băuturile permise sunt: apa, 
ceaiul negru, cafeaua (fără za-
hăr) și sucul de fructe natural.

Întreg meniul conține alimente 
care însumează 1000 de calorii, 
60 de grame de proteine, 145 de 
grame de carbohidrați și 21 de 
grame de grăsimi.

Mic-dejun
- sandviș cu banană (făcut din 

2 felii subțiri de pâine din cereale 
integrale și o banană mică)

- 200 ml de suc de portoca-
le proaspăt stors

Gustare de dimineață
- 100 g de iaurt degresat (opți-

onal, se pot adăuga câteva stafide)

Prânz
- o baghetă micuță din cereale 

integrale umplută cu 70 g de ton 
(conservat, fără grăsime) și 10 g 
de maioneză degresată

- salată făcută din 50 g lăptuci, 
50 g de ardei capia și 10 g de cea-
pă verde

Gustare de după-amiază
- 28 g de cereale cu fructe 

deshidratate

Cină
- 70 g de piept de pui la grătar
- 80 g de cartofi gătiți la abur, 

cu un pic de lapte degresat (30 
de ml)

- 60 g de broccoli (gătit la abur 
sau rumenit la cuptor, stropit cu 
ulei de măsline)

- 50 g de morcovi

Seară
- o porție de ciocolată cal-

dă degresată
Urmând dieta de 1000 de ca-

lorii, femeile vor slăbi în jur de 
1-2 kilograme, iar bărbații vor 
scăpa de 1,5 până la 3 kilograme, 
în funcție de înălțime, greutatea 
de început și nivelul de activita-
te fizică. Pentru majoritatea per-
soanelor însă, acest regim nu este 
recomandat pentru mai mult de 
o săptămână, pentru că are ca re-
zultat încetinirea metabolismului!

Dieta de 1000 de calorii – 
exemplu de meniu pentru o zi

Omega-3 este un tip de acid gras 
polinesaturat, iar deficitul de 
omega-3 poate duce la efecte negative 
asupra sănătății. Iată 5 semne de care 

să ții cont.

Ochi uscați

Grăsimile omega-3 joacă un rol 
esențial pentru sănătatea ochilor, 
inclusiv menținerea hidratării și 
îmbunătățirea producției de la-
crimi. Din acest motiv se recoman-
dă suplimentele cu omega-3 pentru 

a ajuta la ameliorarea sindromului 
de ochi uscați. Printre simptome 
se numără disconfortul ochilor sau 
chiar dificultățile de vedere.

Durerile articulare

Durerile articulare sunt co-

Care sunt cele mai eficiente remedii 
pentru dinții galbeni

Dinții galbeni sunt o 
sursă de disconfort și jenă 
în majoritatea relațiilor 
interumane și îți afectează 
negativ și imaginea de sine.

De ce se îngălbenesc din-
ții? Motivul e unul simplu, și 
anume faptul că nu te speli 
pe dinți după ce consumi 
cafea sau ceai. Sau pentru 
că fumezi!

Mai sunt și alte cauze, 
pe care le detaliem mai jos 
cu ajutorul dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog cu experiență în 
chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie.

La originea dinților galbeni există numeroase cauze, nu tot timpul 
ușor de identificat. De exemplu, chiar și o persoană meticuloasă și 
care are o igienă orală riguroasă poate observa pete galbene inestetice 
pe dinți.

Igiena orală incorectă, pe lângă faptul că favorizează în mod clar 
formarea cariilor, poate fi și cauza dinților galbeni. Mai mult, trebu-
ie să luăm în calcul că și înaintarea în vârstă favorizează o alterare 
cromatică a dinților, a căror culoare tinde adesea să se estompeze de 
la galben pal la maroniu.

Și tutunul, în toate formele sale (țigări, tutun de mestecat), afectează 
dinții. Combinația „dinți galbeni-fumător” este deja cunoscută.

Există nenumărate cauze ale pătării dinților. Dantura poate fi afec-
tată și de pete albe, dar și de unele negre.

Zonele albe de pe dinți pot provoca atât o schimbare a culorii smalțul 
dinților, dar și modificări în forma dinților, cu riscul slăbirii acestora 
până la leziuni sau fracturi, sporind astfel, prin urmare, hipersensibi-
litatea. Petele albe sunt de obicei un simptom al deteriorării smalțului 
cauzat de cariile dentare sau fluoroza dentară.

Petele negre, în schimb, sunt cauzate de procese cariogene la un 
stadiu avansat, însoțite de o îngrijire orală incorectă și consumul 
obișnuit și excesiv de țigări și a substanțelor acide, cum ar fi alcoolul 
sau băuturile răcoritoare, afirmă dr. Nasser.

Vestea bună? Este posibil să scapi de dinții galbeni! Există multe 
remedii puse la dispoziție de medicii stomatologi și igieniștii dentari 
pentru a combate îngălbenirea dinților și a-i albi:

 Albirea cu laser;
Albire profesională – albirea profesionala cu peroxid de hidrogen 

la 35-38% sau cu bicarbonat de sodiu, care trebuie efectuată de me-
dicul stomatolog;

 Stilou de albire – un remediu ideal de aplicat acasă;
 Remedii naturale (bicarbonat, lămâie, salvie, acid malic);
 Aplicarea măștilor personalizate din silicon moale care conțin 

un agent de albire, cum ar fi peroxidul de carbamidă;
 Benzi de albire și adezive pe bază de agenți de albire, care trebuie 

aplicate timp de 30 de minute, de două ori pe zi, timp de 14 zile.
  Pentru a preveni îngălbenirea dinților, se recomandă întotdeauna 

o igienă dentară minuțioasă zilnică: utilizarea periuței de dinți și a 
pastei de dinți de cel puțin două ori pe zi și ața dentară o dată pe zi, iar 
o dată la 6-12 luni, trebuie apelat și la o îngrijire dentară profesională.

O dietă bogată în cafea, băuturi colorate și bomboane gumate re-
prezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale dinților galbeni.

mune odată cu înaintarea în 
vârstă. Această afecțiune este 
asociată osteoartritei, iar câ-
teva studii au arătat de-a lun-
gul anilor că suplimentele cu 
omega-3 ajută la  reducerea 
durerilor articulare și crește-
rea forței.

Deficitul de omega-3: 
Schimbări la nivelul 
părului

Pentru că omega-3 ajută la 
menținerea hidratării părului, 
aceasta ajută și la menținerea 
unui păr sănătos. Schimbările 
texturii, integrității și densității 
indică un nivel scăzut de omega-3 
în organism. Dacă te confrunți 
cu căderea părului sau simți că 
acesta s-a subțiat și este mai uscat, 
suplimentele cu omega-3 pot fi 
de ajutor.

De ce se îngălbenesc dinții 
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M. Tentea și 
C. Daroczi, 
aur la CM de Bob

Atleții români Mihai Tentea și 
Ciprian Daroczi au cucerit pe 22 
ianuarie curent medaliile de aur 
la Campionatul Mondial în proba 
de bob-2, la categoria Under-23. 
La competițiile ce au avut loc în 
orașul St. Moritz, Elveția, în lupta 
pentru titlu ei i-au devansat pe 
letonii Davis Kaufmanis/Ivo Dans 
Kleinbergs și pe rușii Viaceslav 
Popov/Egor Griaznov. De aseme-
nea, în cadrul acelorași întreceri 
Tentea și Daroczi au cucerit bron-
zul la U-26, fiind întrecuți de ger-
manii Hans Peter Hannighofer/
Christian Roeder și de elvețienii 
Michael Vogt/Sandro Michel.

Alonso și 
Barichello, pe 
locul 2 la curse 
virtuale de F-1

Dublul campion mondial de 
Formula 1, spaniolul Fernando 
Alonso, a făcut echipă cu un alt 
pilot celebru de F-1, brazilianul 
Rubens Barichello, în cadrul cur-
sei virtuale pentru profesioniști 
de la Daytona (Florida, SUA), 
desfășurată timp de 24 de ore. În 
mod surprinzător, ei s-au situat 
pe locul 2 în jocul iRacing, devan-
sând gameri cu mare experiență în 
domeniu. De asemenea, la cursă 
a participat campionul mondial 
în IndyCar, Tony Kanaan, însă 
pentru el competiția s-a dovedit 
a fi prea istovitoare, brazilianul 
fiind nevoit să abandoneze. 

T. Worley s-a 
impus la slalomul 
uriaș 
de la Kronplat

Tessa Worley a câștigat la 
26 ianuarie a.c. Cupa Mondială 
de schi alpin, impunându-se în 
proba feminină de slalom uriaș 
de la Kronplatz (Italia). Astfel, 
reprezentanta Franței a obținut 
al 14-lea succes în carieră, învin-
gând în cadrul unei etape de Cupă 
Mondială după o pauză de doi 
ani. Elvețianca Lara Gut-Behrami 
a urcat pe treapta a II-a a podiu-
mului de premiere, locul III re-
venind italiencei Marta Bassino. 
De menționat că în clasamentul 
general al Cupei Mondiale pe pri-
ma poziție se situează o atletă din 
Slovacia, Petra Vlhova (cu 883 
de puncte în palmares), ea fiind 
urmată de elvețianca Michelle 
Gisin (783 p.) și de Lara Gut-
Behrami (747 p.).

Este maestru al sportului la 
judo și maestru al sportului de 
clasă internațională la sambo, ar-
bitru de categorie internațională, 
conferențiar universitar, doctor în 
pedagogie, deținătoare a Medaliei 
„Meritul Civic”. Numele ei este 
inclus în cartea „500 de persona-
lități ale orașului Bălți” și în Enci-
clopedia „Femei în Moldova”. Din 
anul 2006 este lector, iar din 2009 
până în prezent – șefa Catedrei 
de probe sportive individuale la 
Universitatea de Stat de Educație 
Fizică și Sport. 

A știut să-și aleagă 
prioritățile

Veți întreba de ce a reușit? Răs-
punsul ar fi unul simplu: carac-
terul puternic, dar și priceperea 
de a-și alege prioritățile. A știut 
să delimiteze strict și clar ce este 
important în viața ei, una aglo-
merată, plină de antrenamente, 
competiții, deplasări, fel de fel 
de evenimente și multiple studii, 
participări la seminare și simpozi-
oane științifice în țară și peste ho-
tare. Angela Polevaia-Secăreanu 
a știut și știe să facă lucrurile în 
ordinea importanței lor. Asta este 
chezășia succeselor sale. Dar iată 
unele momente semnificative din 
firul vieții depănate de însăși pro-
tagonista acestor rânduri.

Un început promițător

„M-am născut la Bălți, într-o 
familie de muncitori. Eram patru 
copii. Frații Leonid și Vasile, eu 
și sora mai mică, Diana. Primul 
meu sport a fost gimnastica ar-
tistică. Dar într-o bună zi, fratele 
mai mare Leonid, care practica 
lupta sambo la Școala sportivă 
„Boris Petuhov”, îmi zise: „Știi 
că au început să caute fete pentru 
o grupă de judo? Poate încerci și 
tu?”. Curioasă din fire, am accep-
tat, deoarece eram foarte agilă, 
energică, dinamică, dornică de 
mișcare, de parteneri de între-
cere. Și, sinceră să fiu, rigorile și 
austeritatea care sunt cerute de 
gimnastică mă cam plictisisiră, 
mă puseseră în niște chingi rigide, 
ca să spun așa. 

M-am prezentat la selecția 
pentru judo. Aveam nouă ani, dar 
eram atât de firavă, încât păream 
mai mică. Antrenorul Vladimir 
Mațaev, om înalt, masiv, m-a pri-

vit de sus în jos, zicându-mi: „Ești 
slăbuță de tot. Te prezinți la anul”. 
Exact peste un an, în septembrie, 
am venit iarăși la Școala sporti-
vă a Asociației Sportive Benevole 
„Moldova”, de lângă stadion. Sec-
ția de judo pentru fete însă fusese 
între timp transferată în cu totul 
altă parte. Se afla la Combinatul 
de produse de panificație. Am gă-
sit-o. La Combinatul acesta lucra 
mama mea. Când m-a văzut acolo, 
s-a arătat cam surprinsă... 

Sala era de fapt un subsol mic, 
folosit cândva drept loc de stocare 
a pâinii. Nu existau nici vestiare, 
nici camere de duș, iar o pânză 
dispusă vertical pe un fir metalic 
dădea spațiului delimitat un as-
pect de încăpere. Dar ne simțeam 
bine acolo. Oricum, era sala noas-
tră. Ne antrenam cu bucurie, însu-
șeam tainele acestui sport. Și veni 
prima competiție mai serioasă, 
prin ’87 – Campionatul Moldovei, 
rezervat cadeților, tineretului și 
seniorilor. Am evoluat în prima 
categorie de vârstă, la cadeți, și 
tot în prima categorie de greutate, 
40 kg, deși aveam vreo 38. Am 
reușit să ajung în finală. O finală 
care mi s-a întipărit în memorie 
pentru totdeauna. 

Eram stresată, mă copleșeau 
emoțiile. De cum a apărut pe ta-
tami adversara mea, m-am năpus-
tit asupra ei cu atâta înverșunare 
și încrâncenare, încât spectatorii, 
surprinși de îndrăzneala mea, au 
început să mă susțină. Sala se 
încinsese. Era plină de rumoare. 

Un destin 
împletit 
cu vocație

Trăiește omul o viață și, ajuns la bătrânețe, 
nu prea are lucruri importante realizate 
pe parcursul acesteia. Cauza ar fi lipsa de 
claritate a scopurilor propuse, a clipelor 

trăite. De altfel, viața nu se măsoară cu lungimea 
anilor, ci cu densitatea acestora. Acest lucru se 
referă din plin la Angela Polevaia-Secăreanu. 
La 45 de ani, dânsa se poate considera un om 
împlinit: atât în plan familial, cât și sub aspect 
strict individual. 

Până la urmă, lupta am pierdut-o, 
însă din cauza emoțiilor mari nici 
nu am înțeles de ce. Dar nu m-am 
întristat deloc. Mi-a plăcut foarte 
mult atmosfera. La final, și antre-
norul m-a încurajat, spunându-mi 
că am efectuat toate acțiunile ce se 
impuneau în mersul luptei. „Pen-
tru început e bine”, a conchis el. 
Mi-a plăcut și premiul. Un ceas 
deșteptător, primul meu cadou 
la început de cale. 

Așa am prins pofta de lupte, de 
întreceri. Atât Vladimir Mațaev, 
cât și cei la care m-am antrenat 
după el, Serghei Lipchin, Nicolai 
Lâceaghin, mi-au pus baza teh-
nico-tactică, dar mai întâi cea 
coordinativă, gândirea logică în 
regim de viteză. Asta m-a ajutat 
să cresc valoric. 

Primul trofeu internațional

În 1992, după absolvirea școlii 
medii, am venit la Chișinău. Am 
devenit studentă la INEFS. Cum 
în judo-ul feminin existau proble-
me, am decis să fac sambo. Sub 
conducerea lui Iracli Valișvili, a 
fraților Ivan și Semion Kurdov, 
discipoli ai marelui Andrei Doga, 
am reușit în scurt timp să scot 
rezultate destul de bune. Debutul 
la primul meu concurs major in-
ternațional, Campionatul Mondial 
de sambo de la Minsk din 1992, 
s-a încununat cu două medalii: 
argintul la cadeți, bronzul la ti-
neret și o Cupă, trofee de care 
mă leagă neuitate amintiri”, își 

încheie firul gândurilor Angela 
Polevaia-Secăreanu.

La cele menționate de marea 
sportivă vom adăuga alte succe-
se de răsunet obținute de ea la 
nivel internațional: două titluri 
supreme la Campionatul Mondial 
al Studenților, un buchet întreg 
de medalii de argint și de bronz 
la toate edițiile CM și CE, desfă-
șurate în perioada 1992-1998. A 
cucerit aceste înălțimi prin cuget, 
muncă și caracter, calități care 
i-au permis distinsei performere 
să reușească și pe tărâmul didac-
tico-științific. De la acea primă 
distincție, o medalie de argint 
la Forumul tinerilor savanți din 
Ucraina din 2013 de la Lvov, ea a 
ajuns la lucrări solide publicate în 
reviste științifice dintr-o serie de 
țări: România, Belarus, Ucraina, 
Polonia, Lituania, Rusia... 

Îi place să lucreze alături de 
colegii de la Catedra de probe 
sportive individuale, cu studenții, 
cu micuții care fac primii pași în 
judo. Are multe proiecte de viitor. 
S-a afirmat pe multiple planuri, 
fiindcă, cum zicea marele Ernest 
Hemingway, „Sportul te învață să 
câștigi cinstit, sportul te învață 
să pierzi cu demnitate, sportul te 
învață totul – te învață viața!”. 
Aceste adevăruri se potrivesc întru 
totul când vine vorba de solida 
carieră sportivă și științifică a 
Angelei Polevaia-Secăreanu. 

Sergiu BUSUIOC,
Pavel BRĂDESCU
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T U T T I - F R U T T I

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.

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

„Te caut”, care conține mesajele 
celor care se află în aceeași situ-
ație ca și tine. Nu uita, orice zi e 
importantă și frumoasă dacă o 
trăiești din plin alături de omul 
drag. 

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

Te  c a u t !

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)

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

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

29.01 „Hamlet în sos picant” 
după Aldo Nicolaj, ora 18.00.

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

31.01 „Dosarele Siberiei” de 
Petru Hadârcă, ora 18.00.

03.02 „Storcătorul de fructe” 
de Ilia Cilaki, ora 18.30.

04.02 „Cântec de leagăn” de 
Dumitru Matcovschi, ora 18.00.

Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”

29.01 „Capra cea bună, Lupul 
cel rău, Iedul cel mic și cumătra 
caprei”, ora 18.30.

30.01 „Iubirea la proști” de 
Francis Veber, ora 18.30.

31.01 „Arta conviețuirii” de 
Yasmina Reza, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă 
și Balet „Maria Bieșu”

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

Teatrul Geneza Art
30 – 31.01 „Mâncare pentru mon-

ștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
02.02 „Gardenia” de Elżbieta 

Chowaniec, ora 19.00.

03 – 04.02 „Cutia neagră” de 
Philippe Bologna și Paolo Costella, 
ora 19.00.

Teatrul Național „Satiricus. 
I. L. Caragiale”

29.01 „Nunta” de Anton P. Ce-
hov, ora 18.30.

30.01 „Doctor de femei” de 
Georges Feydeau, ora 18.30. 

31.01 „HAMLET cursa de șoa-
reci” de William Shakespeare, ora 
18.30.

Teatrul Republican 
„Luceafărul”

29.01 „A patra dimensiune” 
după L. Lunari, ora 18.30.

30.01 „Flori de mină” de S. 
Csaba, ora 18.30.

31.01 „Tequila boom” după N. 
Simon, ora 18.30.

Spectacole pentru copii:
31.01 „Magie de Crăciun”, vers. 

scenică I. Jitari, ora 12.00.

Teatrul Republican de 
Păpuși „Licurici”

31.01 „Cenușăreasa” după Fra-
ții Grimm, 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.
30.01 „O întâmplare cu un 

metranpaj” de A. Vampilov, ora 
19.00.

Sala cu Orgă
04.02 Recital de muzică voca-

lă – soprana Valentina Naforniță 
și pianistul Marcel Lazăr, ora 
18.00. 

05.02 Legenda artei corale. Ca-
pela 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

10.02 Concert Simfonic – Pa-
siuni și muzică în stil latino. Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii 
Naționale, prim-dirijor – Mihail 
Agafița. Soliști: Sergiu Mușat 
(clarinet), Petru Haruță (trom-
petă), Eugen Negruța (acordeon), 
Viorica Agafița (vioară), Andrei 
Iurcu (trompetă), Cristina Scar-
lat, Geta Burlacu, Ksenya Niko-
ra, Aurel Chirtoacă. Dansatori: 
Dumitru și Galina Tanmoșan, 
ora 18.00.

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:
– Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?
– Da, avem, de care doriți?
– Păi, aveți de mai multe feluri?
– Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.
– Bineînțeles că doresc una de azi!
– Reveniți, vă rog, peste două zile!

– Iubi, sunt grasă?
– Deloc, dragoste, ești doar pregătită pentru iarnă!

Măi tătică… bun și virusu’ ăsta la ceva!
Tătă lumea îi sănătoasă, că nu mai are nime’ cu-

rajul să se vaiete de vreo durere!
 
– Ieri am găsit-o pe nevastă-mea cu un ungur 

în pat.

– Și ce i-ai spus?
– Păi, ce să-i spun? Eu sunt român, nu știu un-

gurește!

Sunt bărbați care calcă pe bec, dar sunt și femei 
care ard toată instalația.

Când unui bătrân indian i-au fost explicate avan-
tajele trecerii la ora de vară, acesta a răspuns:

– Doar Omul-Alb poate să creadă că dacă taie un 
capăt din pătură ca să și-l coase la celălalt, va avea 
pătura mai lungă.

– Mami, când erai copil, te ducea bunica la psi-
holog?

– Sigur, mă consilia bunicul cu cureaua. O ședință 
pe lună era destul.

A f i ş
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Viața familială pare a fi 
un vulcan în zilele de luni 
și marți, iar „erupția” este 
iminentă. Miercuri și joi, va 
trebui să iei decizii, dar nu 
o face din punct de vedere 
financiar deoarece nu este 
o perioadă propice pentru 
cheltuieli. Atunci când ești 
pus în postura de a face ale-
geri în detrimentul propri-
ei persoane, o vei face cu 
ușurință.

Atunci când vine vorba 
de familie, ajungi să recu-
noști că nu te mai dedici ca 
altădată planurilor pe care 
le ai stabilite împreună cu 
cei dragi. Poate sună copilă-
resc, însă tot ceea ce trebuie 
să faci în această perioadă 
este să îți dai voie să simți. 
Ești blocat în esența anu-
mitor întâmplări de care ai 
avut parte și încă acționezi 
prin prisma lor.

Emoțiile tale sunt com-
plet dezorganizate. Cari-
era are și ea de suferit de 
pe urma instabilității tale 
emoționale. Evenimentele 
care au loc în viața ta nu te 
fac decât să crezi din ce în 
ce mai mult în tot ceea ce 
reprezintă eșecul. Intuiția 
se pare că „lucrează” la cote 
maxime în aceste zile.

Se pare că orice nou gând 
pe care îl ai se încadrează 
într-o manieră perfectă în-
tr-o părticică a vieții tale! 
Fiind înconjurat mai mereu 
de persoane cu experiență 
de viață, înveți constant 
cum să privești totul cu mai 
multă maturitate, indife-
rent de provocări. 

Încearcă să treci cât 
de ușor poți peste zilele 
de luni și până joi, atunci 
când energia ta intelectuală 
va crește dramatic și vei fi 
capabil să analizezi într-un 
mod fidel toate lucrurile din 
jurul tău. Chiar dacă firea 
ta emoțională pare puțin 
rigidă spre sfârșit de săp-
tămână, tot vei fi capabil să 
înțelegi prin ce trec persoa-
nele care-ți sunt apropiate. 

Te „scalzi” într-o atmo-
sferă destul de tensionată, 
mai ales la începutul săp-
tămânii. Așteaptă-te ca din 
această cauză interacțiunile 
cu ceilalți să fie și ele la fel 
de tensionate. Miercuri și 
joi le vei petrece în apropi-
erea unei persoane care te 
înțelege așa cum ai tu ne-
voie să o facă. Weekendul 
este programat pentru cei 
din familie.

Trăiești într-o continuă 
agitație emoțională din ca-
uza insecurității. Trebuie să 
încerci să îți dai seama ce 
anume îți dorești de la cel 
de lângă tine sau de la pri-
eteniile pe care le-ai legat 
în timp. Așteptările pe care 
ajungi să le proiectezi asu-
pra celor din jur, în primul 
rând, îți fac rău ție. 

Astrele te provoacă să îți 
exersezi tot mai mult sta-
rea de armonie interioară. 
Abilitatea de a te conecta 
cât mai des și autentic la 
propriul sine și propriile 
emoții te poate ajuta să 
scazi nivelul de stres pe care 
îl resimți zi de zi. Prieteniile 
adevărate din viața ta sunt 
comori pe care le prețuiești 
mai mult decât orice.

Te concentrezi pe propria 
„vindecare” și încerci să fii 
mai creativ în ceea ce priveș-
te acest proces. Ai nevoie de 
reușită în acest sens pentru 
a nu te pierde în amalgamul 
emoțional pe care îl trăiești în 
prezent. Anumite relații sau 
legături emoționale merită o 
a doua șansă. Trebuie să fii 
precaut cu privire la alegerile 
pe care urmează să le faci.

Tot ceea ce urmează să 
trăiești în plan sentimental 
se anunță a fi fabulos. Un 
Pluto destul de prezent în 
viața ta va reuși să te echi-
libreze din punct de vedere 
emoțional. Limitele rigide 
impuse în raport cu anu-
mite aspecte își pierd din 
contur odată ce starea de 
armonie se instalează în 
viața ta.

Bazează-te pe prieteni. In-
diferent de ceea ce ți se întâm-
plă, vor fi acolo pentru tine 
și-ți va fi foarte ușor să le ceri 
ajutorul. Tu și partenerul de 
viață sunteți pe aceeași lungi-
me de undă în zilele care ur-
mează. Amândoi veți comuni-
ca cu ușurință ceea ce simțiți 
sau ceea ce vă nemulțumește. 
Este un pas important pentru 
relația voastră.

Ai nevoie de momente de 
introspecție pentru a reuși 
să îți dai seama care sunt 
resursele interioare de care 
dispui în momentul prezent 
pentru a trece peste pro-
vocări. Această săptămână 
este importantă pentru tine 
deoarece vei reuși să ieși 
mult mai mult din zona de 
confort. Această acțiune îți 
aduce multe împliniri.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Gheorghe nu era, de fapt, un 
om prost. Era cuminte și cumse-
cade. Îl luase lumea de nebunul 
satului pentru că nimănui nu i-a 
întors vreodată cuvântul. Zicea 
cutare că e așa, bine, așa rămânea. 
Era chipeș, curățel îmbrăcat și bun 
la suflet, dar uite că nicio fată din 
sat nu voia să se ducă după el.

Căsnicie fără 
culoare și gust 

Povestea noastră începe de 
când Gheorghe împlinise 32 de 
ani. În toamna aceea, în satul lor 
venise o doctoriță tânără, nemări-
tată. Să zici că era frumoasă la cei 
27 de ani pe care-i avea ar fi fost 
o minciună, pentru că Chilina – 
nume nemaiîntâlnit prin părțile 
celea – avea o față comună. Parcă 
toate trăsăturile îi erau frumoase, 
dar, luate la un loc, nu-ți trezeau 
niciun interes.

Primarul i-a găsit tinerei gazdă 
chiar în mahalaua lui Gheorghe. 
Vrei, nu vrei, dar se întâlneau la 
fântână, schimbau vorbe, ochea-
de și s-au plăcut. Chilina nu știa 
atunci că Gheorghe nu se bucura 
de nume bun în sat, deși bărba-

tul se trăgea din gospodari și era 
șoferul inginerului cadastral din 
raion. Tânăra a început să iasă 
împreună cu Gheorghe la plim-
bări lungi pe șleah, la luncă sau 
la iaz pe înserate. Se duceau și la 
clubul din satul vecin. Unde ar 
mai fi putut merge în altă parte, 
dacă până la centrul raional erau 
vreo 30 de kilometri? Uite așa i-a 
văzut satul o toamnă și o primă-
vară. Nu s-a mirat prea mult când 
s-au căsătorit.

Schimbarea la față 
a lui Gheorghe

Vă spuneam că Gheorghe era 
om blajin. Orice i-ar fi spus ne-
vasta pentru el era lege. Se mai 
supăra femeia uneori. Ea ar fi do-
rit să aibă altfel de căsnicie. Să 
știți dumneavoastră că femeilor – 
chiar dacă nu vor să recunoască – 
le plac bărbații ațoși, mâncărurile 
picante și amanții focoși. Nimic 
din toate astea nu avea Gheorghe 
al Chilinei. Pornea ea jocurile de 
iubire în pat, încerca să arate mai 
aprigă la petreceri, dar Gheorghe 
mai mult sprijinea pereții sau șe-
dea pe scaun cu babele. 

Cu toate astea, Chilina i-a năs-
cut lui Gheorghe doi copii – băiat 
și fată. Căsnicia lor însă nu avea 
nici gust și nici culoare. Era lân-
cedă și plină de năduf. Chilina era 
uneori în stare să bage cuțitul în 
bărbatul ei ca să vadă dacă are pic 
de sânge în el sau apă îi curge prin 
vine… Dar nu putea să-l schimbe, 
așa era firea omului. Pe toate le 
lăsa la voia întâmplării.

Când au pornit femeile de la noi 

Cine iubește și lasă...

spre țări străine, Chilina noastră 
s-a înscris ca medic într-o acțiune 
umanitară în Iordania. Gheorghe 
a deschis gura pentru prima dată 
în cei șapte ani de căsnicie: „Dar 
cu copiii cum rămâne, Chilină?”. 
„Ai să-i îngrijești tu pentru că sunt 
și ai tăi”, i-a replicat femeia. Nu 
s-a împotrivit bărbatul, poate că, 
în sinea lui, s-a supărat. S-a în-
tâmplat asta prin 1998. De atunci, 
Gheorghe n-a primit nici veste și 
nici bani de la nevastă-sa.

În 2004, cineva i-a adus o 
scrisoare de la Chilina: „Te rog 
să mă ierți, să mă ierte și copiii, 
dar nu mă mai întorc în Moldova. 
Divorțează, nu am nimic împotri-
vă. Să vă ferească Dumnezeu de 
rele”. Femeia care i-a adus răvașul 
era de la Bălți. L-a îndemnat să 
divorțeze: „Chilina are pe cineva 
acolo. A născut și un copil între 
timp. Mata ești tânăr și te mai poți 
însura încă o dată”. 

Satul râdea de nebunul de 
Gheorghe. Acum a intrat din 
nou în gura lumii. Pe cât era de 
liniștit și cuminte, de la o vreme 
s-a schimbat definitiv. A înce-
put să bea. Trepăda la barul din 
marginea satului cât îi ziulica de 
mare. Copiii, lăsați de capul lor. 
Cel mai mic împlinise deja 12 ani. 
Cristinica, fata tatei, cum îi spu-
nea Gheorghe, era studentă la un 
colegiu din Chișinău. Și bărbatul 
împlinise 50 de ani. Unde să te 
mai însori la vârsta asta, mai ales 
Gheorghe?

Din nou 
în gura lumii

Într-o zi, s-a dus la socri și 
i-a rugat să aibă grijă de copii, 
deoarece s-a hotărât să plece la 
Moscova. „Cristina se mărită mâi-
ne, poimâine, băiatul se duce la 
carte și acolo trebuie bani. Ai grijă, 

mamă, să nu se întâmple ceva cu 
ei.” Și dus a fost…

La început, le telefona din când 
în când, apoi tot mai rar dădea 
de știre. Însă pe adresa soacră-sii 
trimitea cu regularitate bani. Co-
piilor nu le lipsea nimic, afară de 
căldura părintească. Și iată că, 
într-o toamnă, Gheorghe s-a în-
tors din Rusia cu o tătăroaică cu 
cinci copii, unul mai mic decât 
celălalt. I-a fost milă de nevasta 
ceea care se zbătea din greu să-și 
ridice odraslele. A luat-o cu el în 
Moldova. Avea de gând să divor-
țeze și s-o ia de nevastă.

Tânără și harnică, tătăroaica 
ceea. În scurt timp, o cunoștea 
tot satul. Peste puțin timp, Ghe-
orghe a divorțat și s-a însurat cu 
Tatiana. Nu trăiau mai rău decât 
alții. Și Gheorghe devenise mai 
îndrăzneț. Nu se mai închidea în 
sine când cineva mai obraznic îl 
lua peste picior. Nevasta asta a 
lui nu permitea să se vorbească 
de rău în prezența ei despre băr-
batu-său, își apăra familia ca o 
cloșcă. Poate de aceea copiii din 
prima căsnicie au acceptat-o cu 
ușurință. Tatiana nu uita nici 
de unul dintre copii. Tuturor le 
făcea zilele de naștere. Când îi 
cumpăra unuia de-al ei ceva, nu 
uita nici de copiii lui Gheorghe. 
Era mai tânără decât acesta cu 
15 ani.

Toate bune și frumoase. S-ar fi 
părut că vânt rece n-o să-i atingă 
niciodată. Dar, în 2006, Chilina 
s-a întors din Iordania. „Nebunul” 
și de data asta n-a dezamăgit sa-
tul… O întreagă poveste pe care 
o să v-o spun altă dată.
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Lidia BOBÂNĂ
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Frumuseți
Soția mea cu care-mpart o casă
Decât vecina-mi pare mai frumoasă,

Primul furt 

Ion Portofel, cu toate că era col-
hoznic ca și alții, niciodată nu fura 
măcar un pai, fapt pentru care era 
urât de toți colegii de lucru. Însă 
bietul om, văzând cum alții cară 
acasă de se spetesc chiar și ziua în 
amiaza mare, de la o vreme nu mai 
rezistă ispitei și se hotărî, dacă 
nu să fure, apoi să ia și el acolo... 
măcar o sacoșă de mere din livada 
colhozului.

Când se îngâna ziua cu noaptea, 
luă o sacoșă și porni spre livadă. 
Odată ajuns, se uită la stânga și 
la dreapta, apoi se contopi cu po-
mii. Cu inima la gură, prinse a 
rupe mere, alegându-le pe cele 
mai mășcate. Îl mustra conștiin-
ța, însă marea dorință de a duce 
acasă ceva pe gratis îl mâna îna-
inte: s-a convins și el, în sfârșit, 
că numai așa îți poți face viața 
mai frumoasă.

Și, cum își căuta omul de treabă 
și de gândurile lui, numai ce aude:

– Bă! Lasă merele și ieși din 
livadă! Hătu-ți!...

Paznicul, Gavril Ciotu, om șol-

tic de felul lui, strica nuci verzi 
lângă colibă și, din când în când, 
dacă nu-i era gura ocupată, striga 
câte ceva la întâmplare, așa, ca să 
fie! Exact așa și acum.

Lui Ion Portofel i se muiară 
picioarele și se lăsă pe iarbă.

– E-e! Totuna te-am văzut! 
Gata, mâine ești chemat la câr-
muire! Bietul om mai nu leșină. 
Din ochi i se scurse pe obraz o 
lacrimă pe care nici nu avu pu-
teri s-o șteargă. Plin de disperare, 
printr-un efort neomenesc, se coși 
încet de la pământ și se cotili spre 
casă împleticind picioarele.

În noaptea aceea nu închise un 
ochi tot imaginându-și cum îl vor 
chema mâine la cârmuire și-l vor 
scoate în prăjină. Se poate una ca 
asta?! El, om cinstit… 

Spre ziuă, îi veni un gând mai 
acătării: să se ducă singur la câr-
muire și să-și recunoască vina, 
oricum ar fi, dar vina sincer recu-
noscută este pe jumătate iertată.

Cu acest gând salvator, se scu-
lă dis-de-dimineață și fu primul 
suflet care a apărut la cârmuire 
decum se lumină de ziuă.

Când apăru președintele, Ion 

Portofel îl salută de la distanță 
și insistă să i se acorde un pic de 
atenție. În cabinet mai să cadă 
în genunchi, însă se stăpâni și 
recunoscu dintr-o răsuflare, că, 
din greșeală, a furat o jumătate 
de sacoșă de mere, pe care e gata 
s-o restituie statului, numai să 
fie iertat.

Președintele râse ca de unul 
prost și-l pofti să părăsească ca-
binetul fără nici o grijă. Ion epa 
atât de fericit, că nu se putea opri 
din „mulțumesc” nici pe scări, nici 
în fața cârmuirii, spunând „mul-
țumesc” și la găinile de pe drum, 
până acasă. 

Buna dispoziție, însă, ținu 
numai până spre seară, căci, în 
amurg, îl întâlni pe Gavril Ciotu, 
paznicul, care căta la dânsul cu 
ochii pe dos. Acela îl opri pe Ion 
și prinse a-l beșteli în două cu 
înjurături:

– Ce-ai făcut, măi, cap pătrat!? 
Cu ce ți-am greșit eu, de te-ai dus 
la președinte și te-ai lăudat că ai 
furat?! Din cauza ta am fost dat 
afară din paznic… Hătu-ți!

Valeriu BULAT

P r o z ă  s c u r t ă

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Dragi cititori, vă reamintim că, săptă-
mânal, vom publica o fotografie sau o altă 
imagine pe care vă propunem să o comen-
tați. Vă oferim astfel prilejul să vă exercitați 
puterea de imaginație și de duh, știind că 
cititorul nostru este unul dintre cele mai 
elevate.

Textul, care trebuie să fie cât se poate de 
scurt, maximum 20 de cuvinte, îl puteți ex-
pedia 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.

Iată comentariile la poza publicată în ediția trecută:
„Dacă lasă coasa, mergi cu ea până și în iad!”, Silviu Cărăuș, 

Chișinău; „O aștept să se întoarcă cu fața înspre popor…”, Vladimir 
Untilă, Chișinău; „Testul paharului cu apă. Dacă mai vezi partea 
goală, mai ai o șansă”, Gheorghe Cojoc, Leova; „Fundul gol al sărăciei 
după atâtea guvernări nesătule!...”, Elena Grigor, Chișinău; „Vine 
moartea cu coasa la partidul socialiștilor”, Liviu Zagrencu, Chișinău; 
„O Mata Hari moscovidă, scăpată din torba lui Ivan Turbincă”, 
Mitrofan Prisăcaru, Râșcani. 

Vă invităm să comentați imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Raliere
Eu la Mizil n-am fost nicicând,
Dar ca s-o văd pe Julieta,
Sunt gata azi să fac naveta
Doar pentru-a prinde-un loc în rând.
 
Unul chefliu, 
ce uită de soție
Declar că te iubesc ca la-nceput,
Și asta îți voi spune-o orișicând,
Aseară mă gândeam să te sărut,
Dar la beție ce nu-ți vine-n 
gând?...
 

Luați aminte!
Să ai multe bogății,
Lucruri scumpe și, firește,
Bani cu sutele de mii – 
Asta hoțul îți dorește!
 
Spre cunoștință 
celibatarilor
Știe chiar și un copil
Adevărul constatat:
În acest oraș Mizil
Vii holtei, pleci însurat...

Nicolae MEREACRE

E p i g r a m e  m e n ț i o n a t e  l a  F e s t i v a l u l            
„ R o m e o  ș i  J u l i e t a  l a  M i z i l ”

F a b u l ă  ( d u p ă  E s o p )Iar când lipsește dânsa, 
bat-o vina,

Observ cât de frumoasă e vecina.

Doamne de societate
Mai avem femei cinstite-n lume,
Tare lăudate, azi şi ieri,
Izvorăște bunul lor renume,
Din tăcerea multor cavaleri.

Între activiști
Eu admir democrația,
Mi-a mărturisit soția,
Când am prins-o c-un bărbat
Liberal şi democrat.

Mândrele de altădată
Fost-au tinere, iubite
Şi cu fustele boțite;
Astăzi fustele-s călcate,
Numai ele-s şifonate!

Teodor POPOVICI

G â n d u r i  r ă z l e ț e

 Mai luăm și noi ca toată lumea câte-un șpriț. Specificul național 
este că la noi apa se bea a doua zi.

 Inscripție pe ușa unei băi pentru femei: Cele rele să se spele!
 Oooo, ce de-a măgari sunt astăzi pe cal!
 Există o lege a compensării: nevăzătorul are mirosul mai bun, cel 

fără obraz – mâinile mai lungi.
 Eeeeh, ce mult aș vrea să miroase de la mine ca de la un cadavru 

politic.
 În arborele genealogic al sitei de mătase s-a găsit, totuși, și o coadă 

de câine.
 Esența nu poate fi la suprafață, gândi filosofic Eva și-și puse o frunză.
 Operații de schimbare a sexului au fost efectuate și în Evul Mediu. 

Nu degeaba strămoșii noștri foloseau atât de des fraza: S-a dus bou 
și a venit vacă.

 Patru ture la cazane, cum să fie dracul alb?
 În iad, după nuntă, nevasta devine a dracului.
 Căpcăunul se îndreptățea în instanță: Ei, cum să nu-l mănânci pe 

om dacă-i bun ca pâinea cea caldă?
Vlad PAOMI

Tăietorul de lemne 
și arborele 

Un tăietor de lemne
Într-o pădurice
A doborât un arbore
Și hai să îl despice.
Lucra îndemânatic și cu spor,
Având de partea sa un mare ajutor –
Mai multe pene ascuțite,
Chiar din făptura pomului cioplite.
Tulpina, evident, se-mpotrivea
Când pana ascuțită în trupu-i o simțea 
Și constata cu-ndurerare
Că suferința cea mai mare
Nu i-o aduce apriga secure,
Ci penele sunt cauza torturii,
Căci ele, din ființa-i făcând parte,
I-au devenit acum dușmani de moarte.
MORALA:
Cel care de-al său neam își bate joc, 
Nu va avea nici el, în veci, noroc!

Valentin PORTAS
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Luni, 1 februarie

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 Gala umorului. Prima parte
12.00 Gala umorului. Partea a 2-a
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
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 cu chef 
Alex Petricean
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, ep. 7
19.23 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: Drumul supravieţuirii
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, ep. 7
01.35 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.00 Film: Drumul supravieţuirii
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.10 Film: În fiecare zi mi-e dor de 
tine
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.40 Filler Engleză la minut
09.50 Poate nu ştiai
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 Serial: Pistruiatul
15.45 Filler Engleză la minut
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: Măcelarul 90’
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 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 La datorie
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
12.00 Chişinău: ieri şi azi
12.15 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Medalion muzical
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Film Botez
01.00 Chişinău: ieri şi azi
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Vector european
03.25 Reporter pentru sănătate
03.45 Magia naiului
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Trei prieteni aventuroşi - Petre-
cere în Mullewapp
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Lumea secretă a ursuleţului 
Benjamin
14.30 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului

16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
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
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 Nume de cod: Spionul de 
noiembrie
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Film Ultimul samurai
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 Carter, zis Uraganul
12.00 Patrula
13.00 Lupta’n bucate
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 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Carter, zis Uraganul
01.00 Asfalt de Moldova
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 Albumul Naţional
07.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 15
08.45 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIŞI
11.00 Teleshopping
11.30 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIŞI
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 506
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 14
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 509
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 16
21.00 Film: AVENTURI ÎN LAS 
VEGAS
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, 2 februarie 

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 dumneav-
oastră
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 REVIZIE TEHNICA
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 România veritabilă Editia 4, 
sez. 3
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
Mol, Etapa 9: Dunarea Braila - CSM 
Bucuresti
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9

22.10 Telecinemateca Mai tare ca 
diavolul
23.55 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.35 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.00 Revizie tehnica
06.05 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.40 Filler Engleză la minut
09.50 Poate nu ştiai
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 Serial: Pistruiatul
15.45 Filler Engleză la minut
16.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL etapa 9
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!
01.00 Iarna amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.15 Cuvintele credinţei
11.45 Medalion muzical
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Magia naiului
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric
00.25 Musafirul
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Cei trei purceluşi
09.35 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Benjamin şi leii de la circ
14.30 Curiosul George

15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie la şcoala prinţeselor
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
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
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 Las Fierbinţi
22.00 Film Crank: Tensiune maxima
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
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 Carter, zis Uraganul
12.00 Ora Expertizei
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 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Carter, zis Uraganul
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

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

Național

06.00 Vouă

06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 16
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 507
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 15
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 510
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 17
21.00 Film: MOARTEA LUI OSCAR 
GRAND
22.45 Film: AVENTURI ÎN LAS 
VEGAS
00.30 Nebuni de iubire
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 3 februarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
MOL-Etapa 9 -Gloria Bistrita-Magura 
Cisnadie
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga Florilor 
MOL- Etapa 9 -Dunarea Braila-CSM 
Bucuresti
16.30 #Creativ
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 dumneav-
oastră
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 România veritabilă Editia 5, 
sez. 3
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Convieţuiri
16.55 Vorbeşte corect!
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor, etapa 16
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 
1, ep. 8
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Moştenirea clandestină
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.10 Telecinemateca Mai tare ca 
diavolul
03.45 MAI aproape de tine
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Adevăruri despre trecut
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.40 Filler Engleză la minut
09.50 Poate nu ştiai
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 Serial: Pistruiatul
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15.45 Filler Engleză la minut
16.00 România… în bucate
16.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor etapa 16
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Copiii Parisului
23.20 #NuExistaNuSePoate!
00.20 Câştigă România!
01.20 Film: Copiii Parisului
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
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
12.00 F/d
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 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Pur şi simplu
21.50 Chişinău: ieri şi azi
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 Butonul roşu
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Incredibila poveste a perei uriaşe
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă

15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Trei prieteni aventuroşi - Petre-
cere în Mullewapp
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
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
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 Cod rosu la Londra
23.00 Film Pradator
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa

02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Carter, zis Uraganul
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 Carter, zis Uraganul
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Patrula
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. 17
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 508
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 16
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 511
20.00 Film: CRIME JUSTIFICATE
22.00 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
00.00 Film: MOARTEA LUI OSCAR 
GRAND
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 4 februarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor Etapa 16 - Dinamo Bucures-
ti-CSM Fagaras
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor Etapa 16 - Potaissa Turda-Po-

litehnica Timisoara
16.30 Fan urban
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
00.20 Discover România
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 dumneav-
oastră
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul Romaniei
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Akzente
16.55 Vorbeşte corect!

17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculin Liga Zim-
brilor, etapa 17
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Antones-
cu Docudrama
23.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 
1, ep. 9
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Moştenirea clandestină
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.10 Serial: Fantomele fiordului, ep. 8
03.05 Eu pot!
03.55 Discover România
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 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.40 Filler Engleză la minut
09.50 Poate nu ştiai
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 Serial: Pistruiatul
15.45 Filler Engleză la minut
16.00 România… în bucate
18.00 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Adevărul despre mama
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă România!
00.45 Film: Adevărul despre mama
02.10 România… în bucate
03.10 Telejurnal
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 Svitanok
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 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Pur şi simplu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii

15.45 Erudit cafe
16.25 Concert solo. N. Ciubotaru
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Prin muzică în Europa
00.35 Fii tânăr!
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Poveste cu dinozauri
09.50 Talking Tom şi prietenii lui
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie la şcoala prinţeselor
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 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
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
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
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 Las Fierbinţi
22.00 Film Misiune pe MS One
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
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 Carter, zis Uraganul
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
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 Carter, zis Uraganul
01.00 Asfalt de Moldova
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
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 509
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 17
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 512
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 16
21.00 Film: AŞTEPTÂND UN BE-
BELUŞ
23.00 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 5 februarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor Etapa 17 - Dinamo Bucures-
ti-CSM Focsani
12.35 Descriptio Moldaviae
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga 
Zimbrilor Etapa 17 - Steaua Bucures-
ti-Potaissa Turda
16.30 Cooltura
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
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul Romaniei
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, ep. 8
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: Escadronul 303
23.00 #creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din 
spatele cărţilor, ep. 8
01.35 Serial: Fantomele fiordului, ep. 9
02.30 Film: Escadronul 303
04.10 Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.40 Filler Engleză la minut
09.50 Poate nu ştiai
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 Serial: Pistruiatul
15.45 Filler Engleză la minut
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
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 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
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 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 Art-club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Bună seara!
03.35 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Trei prieteni aventuroşi - Petre-
cere în Mullewapp
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Incredibila poveste a perei uriaşe
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
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22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
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
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 Românii au talent
23.30 Film Ice man - ultimul meci
01.00 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Carter, zis Uraganul
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 Carter, zis Uraganul
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
06.00 Zerodoi pe TV

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. 16
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 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. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 510
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 18
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 513
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 17
21.00 Film: PRIMĂVARA BOBO-

CILOR
22.45 Film: CRIME JUSTIFICATE
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 6 februarie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.40 Destine ca-n filme
12.30 Portret-In memoriam Stefan 
Iordache
13.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Identitate Basarabia
15.00 Festivalul Lucretia Ciobanu
17.00 Gari de poveste
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Mostenirea clandestina
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Faleze de nisip
00.35 Identitate Basarabia
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Faleze de nisip

03.35 Cap Compas
04.00 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mostenirea clandestina

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. 6
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 Izolati în România
17.35 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: Burebista
23.35 Dosar România
00.35 Profesioniştii…
01.35 Dosarele extratereştrilor
02.15 Film: Burebista
04.35 Meteo
04.40 Telejurnal Sport
05.30 Izolati în România
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: Renegatul
21.50 Serial: Hotel imperial
22.50 Distractiile lui Cazacu
23.25 Zile cu stil
00.20 Film: Renegatul
02.00 Serial: Hotel imperial
02.55 Descălecaţi în Carpaţi
03.20 Sport
04.00 E vremea ta!
04.15 Serial: Strop şi balonaş
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
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
15.00 Respiro
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film În timp
23.00 Ştirile (rus.)
23.30 Ştiri Externe
23.55 Zapovednik
00.10 Concert în Europa
01.00 Bună dimineaţa
02.45 La noi în sat
03.30 Reporter pentru sănătate
03.55 Ştiri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie În Secretul Zânei
09.20 Barbie în Printesa Insulei Magice
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.40 Eu şi Mia
12.30 Curiosul George
13.30 Cei trei purceluşi
14.30 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
23.10 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
00.21 Masha şi melodiile ei
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
02.21 Masha şi melodiile ei
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
04.21 Masha şi melodiile ei
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 Dragoste şi literatura
14.05 Film Ace Ventura: detec-
tivu’lu’peste
16.05 Teleshopping
16.20 Film Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Captain Marvel
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Sully: Miracolul de pe raul 
Hudson

03.00 Film Dragoste şi literatura
04.40 Film Ace Ventura: detec-
tivu’lu’peste

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Descopera
09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Carter, zis Uraganul
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 Carter, zis Uraganul
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 511
07.45 Teleshopping
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
14.45 Film: PRIMĂVARA BOBO-
CILOR
16.30 Film: AŞTEPTÂND UN BE-
BELUŞ
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 514
20.00 Scumpă mamă unde eşti
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 7 februarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 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 Festivalul Lucretia Ciobanu
22.50 Discover România
23.00 Film: Pădureanca
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Pădureanca
03.50 Discover România
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Rugby Europe România - Belgia
17.30 # Creativ Bogdan Georgescu - 
vicecampion mondial la prajit cafea
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo

19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Lăutarii altfel
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.40 Cooltura
03.10 Lumea azi
03.40 Meteo
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Petmania, ep. 6

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Atac în bibliotecă
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: Şantaj
22.10 Film: La căderea nopţii 103’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Atac în bibliotecă
02.45 Cronici Mediteraneene
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 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
11.35 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
20.00 Concert Orchestra Mugurel
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.35 Ştirile (rus.)
22.40 Film Reginele
23.30 Zapovednik
23.45 Purtătorii de cultură
00.15 Tezaur
00.45 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.35 Musafirul
04.05 Chişinău: ieri şi azi
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie în Printesa Insulei Magice
09.30 Barbie În Secretul Zânei
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.40 Eu şi Mia
12.30 Curiosul George
13.30 Incredibila poveste a perei uriaşe
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
23.10 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi melodiile ei
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi melodiile ei
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi melodiile ei

05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Film Povestea lui Jackie 
Robinson
13.00 Teleshopping
13.15 Film Spiritul adolescentei
15.00 Gusturile se discuţă
16.45 Teleshopping
17.00 Film Vinerea trasnita
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Alba ca zapada şi Razboini-
cul Vanator
23.15 Film Mad Max: Drumul furiei
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Povestea lui Jackie 
Robinson
04.10 Film Alba ca zapada şi Razboini-
cul Vanator

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 Carter, zis Uraganul
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 Carter, zis Uraganul
02.30 Patrula
03.30 Renegat
04.00 Ora de Ras

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 512
07.45 Teleshopping
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. 515
20.00 Film: TOTAL ÎNDRĂGOSTIT
23.45 Start show România
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Unuia care se laudă că are două facultăți

Cu două facultăți făcute,
N-ai spune vrute și nevrute,
De-ar fi să ai în orice zi
Şi facultatea de-a gândi. Gheorghe BÂLICI

A mai completat 
o filă în cartea vieții

cu oamenii dragi alături, singu-
rătatea cu propriile gânduri este 
minunată și, mai ales, construc-
tivă”, ne-a comunicat cântăreața.

Nicoleta a primit numeroase 
felicitări din partea celor apropiați 
și a recunoscut pe rețele că urările 
de bine i-au făcut ziua specială.

,,Îmi doresc, în primul rând, 
sănătate mie și celor dragi! Îmi 
doresc mai multă bunătate la 
oameni, mai multă compasiune, 
mai multă umanitate. Iar pe plan 
profesional, îmi doresc să reușesc 
să-mi reiau activitatea în muzică 
și să revenim la normalitate pe 
cât se poate”, a menționat artista.

De asemenea, Nicoleta a accen-
tuat cele mai importante aspec-
te din viața ei, de care are multă 
grijă: ,,Sănătatea fizică și mintală 
– pe principiul ,,mens sana in cor-
pore sano” (o minte sănătoasă în-
tr-un corp sănătos). Ființele dragi 
din viața mea: oameni și animale 
de companie. Timpul meu cu mine 
și timpul cu oamenii iubiți. Pasi-
unile și hobby-urile mele”.

Deși activitatea interpreților a 
fost limitată în perioada pandemi-
ei, Nicoleta Nucă și-a bucurat ad-
miratorii cu melodii noi. Cele mai 
recente producții muzicale lansate 
sunt: ,,Lasă-mă”, în colaborare 
cu interpretul Pasha Parfeni, și 
,,Ultima oară”.

Octavian GRAUR

Bernie Sanders, bucuros 
că fotografia sa va strânge 
milioane de dolari 
în scopuri caritabile

Senatorul american Bernie 
Sanders, fotografiat la ceremo-
nia de învestitură de miercuri a 
președintelui Joe Biden în timp 
ce purta o pereche de mănuși cu 
un singur deget și aruncând o pri-
vire încruntată din spatele măș-
tii sanitare, într-o imagine care a 
făcut imediat furori pe internet, 
s-a declarat duminică bucuros că 
ar putea contribui la strângerea 
a milioane de dolari în scopuri 
caritabile, informează Reuters.

Provocând amuzament la nivel 
global după ce a devenit virală, 
imaginea a fost editată în contexte 
dintre cele mai surprinzătoare: 
mănușile lui Sanders atingând 
mâna lui Dumnezeu din pictura 
lui Michelangelo care decorează 
Capela Sixtină, senatorul demo-
crat ajutând-o pe Demi Moore să 
modeleze lut la roata ceramică în 
celebra scenă din filmul ‚’Ghost’’ 
sau Sanders fiind prezentat ală-
turi de participanții la Conferința 

de la Ialta din Al Doilea Război 
Mondial, în 1945, așezat alături de 
prim-ministrul britanic Winston 
Churchill, președintele american 
Franklin Roosevelt și liderul so-
vietic Iosif Stalin.

”Sunt convins că senatorul 
Sanders s-ar fi îmbrăcat exact 
la fel și la propria ceremonie de 
învestitură’’, a scris un internaut 
pe Twitter. 

Agerpres

Apariție rară – o veveriță 
albă, observată într-un 
parc din Anglia

Îndrăgita interpretă Nicoleta 
Nucă și-a marcat la 26 ianuarie 
cea de-a 27-a aniversare, aflân-
du-se într-o vacanță la Poiana 
Brașov. Admiratorii, colegii de 
breaslă și prietenii acesteia i-au 
transmis numeroase felicitări și 
urări de bine prin intermediul 
rețelelor sociale.

Contactată de GAZETA de Chi-
șinău, Nicoleta ne-a vorbit despre 
lecțiile pe care le-a învățat în ul-
timul an; de asemenea, ne-a spus 

ce își dorește ea cu adevărat, în 
contextul zilei sale de naștere.

,,În acest an am învățat că totul 
în viață este imprevizibil și că, deși 
îmi fac planuri, nu mereu planu-
rile mele corespund cu planurile 
lui Dumnezeu pentru mine. Am 
învățat să iau mai multe lucruri 
,,ca atare”, să merg cu valul și să 
mă bucur mai mult de lucrurile 
mici. Am învățat că liniștea și 
confortul casei sunt printre cele 
mai de preț lucruri și că, chiar și 

O veveriță albă – o raritate în 
lumea animalelor şi reprezentând 
un exemplar care suferă de albi-
nism – a fost observată recent în-
tr-un parc din comitatul Sussex 
din Anglia, a anunțat agenția de 
presă PA, citată de DPA.

Deși veverițele sunt animale 
obișnuite în Anglia, exemplarele 
albe reprezintă o raritate, întrucât 
doar o veveriță din 100.000 se 
naște cu albinism, potrivit sta-
tisticilor dintr-un raport publicat 
în 2010.

Albinismul este o maladie ge-
netică rară, provocată de o mu-
tație ce determină absența mela-
ninei – pigmentul care colorează 
pielea, părul şi ochii –, rezultatul 
fiind că aceste animale au pielea şi 
blana albă, iar ochii lor sunt roșii.

Din cauza blănii şi pielii albe, 
animalelor care suferă de albinism 
le lipsește camuflajul natural şi 
devin astfel o pradă mai ușoară 
pentru prădători.

Gena care determină albinis-
mul nu este una dominantă, ceea 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

ce înseamnă că urmașii exempla-
relor albinoase pot avea pielea şi 
blana în culorile obișnuite pentru 
speciile lor.


