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A-politice

Vaccinul
adevărului
Mircea V. CIOBANU
Îl ascult pe un politician moldovean cu o carieră distinctă:
funcţii, onoruri, experienţă. O
temă insistent reluată e traseismul. Trădarea unor comilitoni,
care l-au înşelat, asociindu-se cu
adversarii. Trădarea şi minciuna
se îngemănează. Adevărul însă e
că şi el însuşi plecase anterior din
formaţiunea în care a făcut carieră. Aplicând „principiile” asupra
lui însuşi, deduci că îşi trădase şi
el tovarăşii. Nu mai poţi urmări
spectacolul şi schimbi postul. Dincolo urmăreşti un alt teatru: un
grup de polemişti discută despre
raţiunile (ne) votării premierului
desemnat.
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Ecologie

Comisia „Moldsilva” a stabilit că
lucrările „de reconstrucție ecologică
sunt efectuate în strictă corespundere
cu prevederile legislației”

Tăieri în
rezervație
ca în codru
Pădure tăiată cu o repeziciune demnă de o cauză mai nobilă,
la scurt timp după ce Guvernul Chicu a emis o decizie prin
care a anulat interdicția de tăiere a acesteia, lansată în an
electoral, de către Igor Dodon. În timp ce fostul președinte
s-a lăudat în repetate rânduri cu interzicerea tăierii
pădurilor, despre reluarea procesului de tăiere a acestora,
la scurt timp după pierderea alegerilor, nimeni nu a suflat
niciun cuvânt.
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Ai noștri în lume

„Mă simt un copil al
Pământului, însă nu uit
de unde am plecat”
Interviu cu Ana Basarabeanca, stabilită în Canada
Când a plecat de-acasă, acum cinci ani, a luat cu ea prosoape, ii,
un lăicer și multe cărți românești. Aceste lucruri, dar și legătura online pe care o are cu mama și surorile ei, îi alină dorul Anei
Basarabeanca (în acte Zelinschi), care azi este investigator de fraude financiare la una dintre băncile canadiene. Locuiește în Calgary,
Canada, împreună cu soțul, Oleg Zelinschi, și fiicele Ana și Alisa.
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Un fals
răspândit
repetat
în presă
Franța și UE o vor însoți
pe Maia Sandu în lupta
cu corupția din R. Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, promite că țara sa și
Uniunea Europeană o vor „însoți”
pe noua șefă a statului moldovean,
Maia Sandu, în eforturile sale de
a combate corupția în R. Moldova. „Vizita Dvs. nu este pentru noi
una întâmplătoare și corespunde
schimbării produse în Moldova”,
a spus Macron, care a primit-o pe
Maia Sandu joi, la Palatul Elysée.
Votul alegătorilor moldoveni din
luna noiembrie în favoarea Maiei
Sandu este „un mesaj formidabil de
speranță”, a subliniat el, în cadrul
unei declarații comune la Paris,
remarcând că este pentru prima

dată când un președinte al Franței
primește în vizită la Palatul Elysée
un președinte al R. Moldova.
Emmanuel Macron a mai spus
că Franța sa vrea să contribuie la
modernizarea infrastructurii din R.
Moldova, inclusiv a căii ferate, la
reformele din domeniul justiției și
bunei guvernări. Președintele francez a reiterat, de asemenea, că țara
sa sprijină suveranitatea și integritatea teritorială ale R. Moldova,
precum și reglementarea pașnică
a conflictului transnistrean, ca „un
element important pentru pacea și
securitatea europeană”.
La rândul său, Maia Sandu s-a

declarat onorată și a subliniat că
această vizită este foarte importantă, prin care speră să aprofundeze colaborarea dintre Franța și R.
Moldova, în beneficiul cetățenilor.
Ea a accentuat faptul că Franța este
printre primii zece investitori în
R. Moldova. „Am simțit solidaritatea Franței prin proiectele de
dezvoltare desfășurate în localitățile Republicii Moldova, ajutând
concetățenii mei să aibă condiții
mai bune de viață; simțim această
solidaritate prin sprijinul oferit
școlilor și profesorilor noștri”, a
precizat șefa statului.
V.V.

RACURSI

31 ianuarie 2021, Sanct-Petersburg. Protest în susținerea lui Alexei Navalnîi

Î

n săptămânalul „Literatura și arta” din 11
iunie 2020 a fost publicat articolul „Un
sinonim al libertății noastre – alfabetul
latin” semnat de redactorul-șef Nicolae
Dabija, care se referă la primul număr în grafie
latină apărut cu peste 30 de ani în urmă.

La editarea acelui număr din
15 iunie 1989 a luat parte tot colectivul redacției, inclusiv subsemnatul care a pregătit materiale pentru o pagină întreagă din
cele opt pagini ale săptămânalului, publicând trei schițe semnate
de Constantin Stere.
Pentru a ogoi protestele din
cadrul numeroaselor mitinguri
ale anului 1988, la care populația
adunată cu miile cerea insistent,
printre alte revendicări, revenirea la alfabetul latin, presa
oficială a dat publicității Hotărârea Prezidiului Sovietului
Suprem al RSS Moldovenești,
apărută la 26 ianuarie 1989 și
în „Literatura și arta”. Această
Hotărâre prevedea ca, în scopul
studierii opiniei publice, Consiliul de Miniștri al republicii
să desfășoare experimentul de
editare a unei părți a tirajului
săptămânalului „Literatura și
arta” cu folosirea grafiei latine.
În baza acestei hotărâri Guvernul
i-a permis redacției să traducă
în fapt experimentul respectiv.
Tot atunci, conform datelor de
arhivă, pentru realizarea experimentului citat mai sus, în baza
Dispoziției nr. 61 din 6 aprilie
1989, redacției i-a fost alocat un
fond suplimentar de salarii în valoare de 7300 de ruble.
Astfel, acțiunile privind pregătirea numărului în grafie latină
au fost cunoscute în prealabil nu
numai de colectivul redacției, dar
și de toți cititorii săptămânalului
„Literatura și arta”. Dar iată că
N. Dabija, neglijând în mod intenționat adevărul și inducând
în eroare o generație întreagă,
declară în articolul citat mai sus
că ediția de la 15 iunie 1989 a fost
pregătită în mare clandestinitate
și că despre acest lucru știau doar
câteva persoane.

Fiind șocat de această noutate
ieșită din comun, la 25 septembrie 2020, am publicat în „Gazeta de Chișinău” articolul „Deale grafiei latine”, în care, făcând
trimitere la documente oficiale și
prezentând un șir de dovezi argumentate, am demonstrat că cele
relatate de N. Dabija constituie
un fals absolut răspândit în presă.
Reacționând la acest material, N. Dabija publică în ziarul
său „Literatura și arta” din 17
decembrie 2020 un material
calomnios, plin de neadevăruri.
Cel mai neobișnuit lucru este că
autorul nu se referă deloc la subiectul principal prin care i s-a
reproșat că afirmația sa privind
clandestinitatea este o invenție
care nu corespunde realității, că
numărul de pomină din 15 iunie
1989 a fost pregătit de întregul
colectiv al redacției.
Negăsind în articolul „De-ale
grafiei latine” nici un motiv de
care s-ar putea agăța pentru a
combate cele scrise, autorul recurge la cel mai josnic procedeu
– atacul la persoană și defăimări
fără substrat factologic, care
lezează onoarea și demnitatea
subsemnatului –, insinuări demne de Judecătoria Buiucani din
municipiul Chișinău.
O întrebare firească: va avea
curajul N. Dabija să recunoască
precum că şi-a atribuit pe nedrept
rolul de erou al grafiei latine declarând de câteva ori în mass-media că primul număr în alfabet
latin al săptămânalului „Literatura şi arta” din 15 iunie 1989
a fost tipărit de dânsul în mare
clandestinitate? Sau va continua
să creadă că minciuna răspândită
repetat în presă devine adevăr?
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Comisia „Moldsilva” a stabilit că lucrările „de reconstrucție ecologică sunt efectuate în strictă corespundere
cu prevederile legislației”

Tăieri în rezervație ca în codru

P

erau marcați. Am văzut copaci
buni tăiați, și copaci uscați, de
care nu s-au atins. Eu am depus
o plângere la CNA și PG”, a mai
spus Vasile Costiuc.

ădure tăiată cu o repeziciune demnă de
o cauză mai nobilă, la scurt timp după
ce Guvernul Chicu a emis o decizie
prin care a anulat interdicția de tăiere
a acesteia, lansată în an electoral, de către Igor
Dodon. În timp ce fostul președinte s-a lăudat în
repetate rânduri cu interzicerea tăierii pădurilor,
despre reluarea procesului de tăiere a acestora,
la scurt timp după pierderea alegerilor, nimeni
nu a suflat niciun cuvânt.

Svetlana COROBCEANU
Deciziile care au scandalizat
opinia publică prin defrișările
din Rezervația științifică „Plaiul
fagului” au fost luate în prag de
sărbători. Pe 22 decembrie 2020,
Guvernul Chicu a emis Hotărârea nr. 958, care prevede planul
„de recoltare a masei lemnoase”
pentru o perioadă de cinci ani,
2021-2025. Decizia este contrasemnată de ministrul Agriculturii,
Ion Perju.
Peste o săptămână, la 29 decembrie, Agenția „Moldsilva” a
eliberat autorizația care prevede
volumul și suprafața care poate
fi defrișată, inclusiv în Rezervația științifică „Plaiul fagului”,
cu scopul „reconstrucției ecologice” a rezervației. Peste încă
trei săptămâni opinia publică a
fost martoră la scandalul în care
activistul Vasile Costiuc, lider al
partidului „Democrația Acasă”, a
descins noaptea în rezervație și a
filmat suprafețe mari de pădure
hăcuită – copaci seculari, potrivit
lui Costiuc, stejari, goruni, frasini
și chiar tei. Tot acolo se afla și un
microbuz pe care pădurarul, ajutat de câțiva bărbați, îl încărca în
toiul nopții cu bușteni. Văzând că
sunt filmați, aceștia au fugit, iar
pădurarul l-a agresat pe Costiuc
în încercarea de a-l determina să
nu-l filmeze.
„Ca vandalii au pornit tăierile
pe când oamenii mai sărbătoreau
Crăciunul pe stil vechi și alte sărbători. Ei spun că o fac în scop de
igienizare, dar am văzut copaci
tineri, sănătoși, porțiuni mari defrișate. E, totuși, o rezervație științifică, mediul academic trebuia
să-și spună cuvântul, nu tăietorii
de lemne”, a declarat Costiuc. „Sau obișnuit să activeze în tăcere.
Iar eu i-am deranjat, și azi sunt
amenințat cu judecata”, a mai
spus acesta, cu referire la reprezentanții Agenției „Moldsilva”.
Interdicția lui Dodon,
dezlegarea lui Chicu
Decizia adoptată pe 22 decembrie de Guvernul Chicu vine

după ce, la 13 martie 2020, ministrul Agriculturii, Ion Perju, a
emis un ordin privind sistarea
oricăror tăieri planificate în pădurile din subordinea Agenției
„Moldsilva”. Perju a luat această
decizie la indicația președintelui
de atunci. „Trebuie oprită tăierea și noi vom urmări aceasta.
Este o sarcină pentru ministrul
Agriculturii. Domnule Perju, dacă
nu opriți „bespredelul” de acolo,
că vindeți la dreapta și la stânga
lemnele, o să zburați împreună cu
șeful de la „Moldsilva”, a declarat
Igor Dodon pe 21 februarie în cadrul emisiunii sale „Președintele
răspunde”. Ministrul Agriculturii
s-a conformat, iar Igor Dodon s-a
lăudat ulterior în repetate rânduri
că a interzis tăierea pădurilor.
Decizia de reluare a acestui
proces a fost adoptată pe 22 decembrie 2020 de Guvernul Chicu,
fără ca reprezentanții guvernului
să explice necesitatea reluării tăierilor.
„Prin ordinul din 13 martie, ministrul Agriculturii a sistat toate
tipurile de lucrări silvico-tehnice
în fondul forestier de stat, fapt
care înseamnă că au fost interzise
toate tipurile de tăieri. Am o întrebare către Ministerul Agriculturii:
care au fost necesitățile de anulare
a acestui ordin și de ce nu a fost
informată societatea despre acest
fapt?”, a declarat Vitalie Marinuță. Președintele Partidului Verde
Ecologist a depus un demers la
Ministerul Agriculturii în care a
solicitat răspuns la aceste întrebări și explicații privind procesul
de defrișare din rezervație.
Scăpați în pădure
Scandalul de la „Plaiul Fagului”
a fost comentat și de deputatul
Platformei DA, Chiril Moțpan,
care a menționat că a fost sesizat
că au început tăierile nu doar în
această rezervație științifică, ci și
în pădurile din Călărași, Căpriana
și Strășeni. „Se pare că între Căpriana și vama Leușeni pădurea
se rărește pe zi ce trece. Mai multe
persoane au observat și camioane
pline cu bușteni mari de stejari
seculari care trec sistematic prin
zona satului Pănășești. Este datoria noastră să identificăm ce
se întâmplă și să legăm firele,
ca să vedem spre cine conduc”,
a declarat deputatul, precizând
că va discuta această problemă
și în cadrul Consiliului Suprem
de Securitate.
„Solicit autorităților să ia toate

Anchetă inițiată
de „Moldsilva”

Conducerea
Agenției „Moldsilva” a organizat miercuri o
conferință în cadrul căreia a anunțat rezultatele
preliminare ale anchetei inițiate pe 26 ianuarie, la
Rezervația „Plaiul Fagului”.
Comisia a stabilit că lucrările „de reconstrucție
ecologică sunt efectuate în strictă corespundere cu
prevederile legislației, cu aplicarea tăierilor care
au drept scop regenerarea pădurii din sămânță”, a
anunțat responsabilul Agenției, Ghenadie Grubâi. El
a mai precizat că toate lucrările au fost coordonate cu
autoritățile competente de mediu și cu reprezentanții
Grădinii Botanice Naționale „Alexandru Ciubotaru”.
Responsabilii Agenției au mai anunțat că au efectuat
un studiu pentru a afla care este volumul solicitat
de lemn în RM. Primăriile au prezentat o cerere
de 1 800 000 de metri cubi. Posibilitatea recoltării
anuale din fondul forestier al RM e de circa 1 300
000 metri cubi. Doar 10-12% sunt utilizate în
procesul de lucru, restul e pentru foc.

măsurile pentru a nu admite distrugerea acestor elemente esențiale ale ecosistemului prin neglijență
sau ignorarea problemei. Situația
ecologică din RM și așa este dezastruoasă”, a spus Chiril Moțpan.
Prezent în Rezervația „Plaiul
Fagului”, Nicolae Munteanu, inginer-șef al Agenției „Moldsilva”, a
menționat că aici sunt planificate
tăieri pe o suprafață de două ha
„cu scopul de regenerare”. „Dacă
se va stabili că e încălcată legea,
persoanele responsabile vor fi
trase la răspundere”, a declarat
funcționarul. Totuși, acesta a evitat să precizeze că defrișările pe
suprafața de două hectare sunt
planificate pe parcursul unui an,
nu în trei săptămâni, așa cum au
fost surprinse în imaginile video
porțiuni mari tăiate în rezervație.
La solicitarea noastră, Anton
Gălușcă, care figurează în calitate
de colaborator științific pe site-ul
rezervației, a menționat că nu e la
curent cu defrișările care au loc.
„De obicei, tăierile au loc pentru
tratamentul pădurii, pentru a asigura o continuitate. Vârsta medie
a copacilor trebuie să fie de 82 de
ani. Acolo sunt și copaci de 120130 de ani. Sunt procese naturale
de înlăturare a pomilor afectați

de dăunători”, ne-a spus colaboratorul științific. La întrebarea
dacă a fost solicitat să participe la
selecția copacilor, el a recunoscut
că nu a fost la fața locului.
Șeful rezervației și pădurarul, spitalizați
După izbucnirea scandalului,
pădurarul David Gheorghe a
anunțat că e în spital și a deconectat telefonul.
Am încercat să aflăm și opinia
directorului rezervației, Ștefan
Deleanu. La întrebarea ce suprafață de pădure a fost defrișată, Deleanu ne-a informat că e la spital
și nu poate vorbi. „Copacii au fost
marcați încă cu doi ani în urmă.
Nu vă pot spune exact ce suprafață a fost defrișată. „Moldsilva” a
inițiat o anchetă și ei vor răspunde
la toate întrebările la finalizarea
ei”, a spus Deleanu.
Nici șeful rezervației nu ne-a
spus, dar nici în comunicatul
emis de Rezervația „Plaiul Fagului” nu se spune niciun cuvânt
despre proprietarul microbuzului
încărcat cu lemne în toiul nopții
și dacă achiziția era legală. „Un
copac secular de stejar costă în jur
de o mie de euro. Nu toți copacii

În urma acestui scandal,
Agenția „Moldsilva” a anunțat
că a format două comisii de anchetă conduse de Petru Rotaru,
șef al Direcției fond forestier, arii
protejate și regenerarea pădurii,
și Iulian Mamai, specialist principal, direcția fond forestier, arii
protejate și regenerarea pădurii,
care urmează să examineze acest
caz până la 3 februarie.
„Rezultatele comisiilor de anchetă vor fi examinate detaliat
în cadrul ședinței Consiliului
Director, cu toate consecințele
administrative corespunzătoare
pentru personalul silvic care se
va face vinovat”, se arată într-un
comunicat emis de Agenția „Moldsilva”.
„În rezervații nu se intră
cu fierăstrăul”
În același timp, fostul ministru
al Mediului, Valeriu Munteanu, a
declarat că în rezervațiile științifice nu se intră sub nicio formă cu
fierăstrăul. „Conform articolului
27 din Legea privind fondul ariilor
naturale protejate de stat, în Rezervația științifică „Plaiul Fagului”
sunt interzise orice fel de defrișări. Nu poate fi folosit toporul
ori fierăstrăul mecanic sub nicio
formă. Copacii uscați și rupți sunt
lăsați la pământ. Dacă tăierile au
avut loc, atunci responsabilii din
cadrul rezervației sunt pasibili de
pedeapsă penală.”
Totodată fostul ministru precizează că, potrivit art. 25 al aceleiași legi, în rezervațiile științifice
sunt permise lucrări de regenerare şi reconstrucţie ecologică,
efectuarea măsurilor de profilaxie veterinară şi sanitară, tăierile de igienă, de îngrijire şi de
regenerare a pădurilor, precum
și alte activităţi ce nu contravin
sarcinilor rezervaţiei, aprobate
de consiliul ei ştiinţific şi coordonate cu autoritatea centrală
pentru mediu.
„În aceste condiții, poate fi verificat foarte ușor de către inspectorii de mediu, care au calificarea
necesară în acest sens, unde au
fost realizate lucrările de tăiere,
cine le-a realizat, în baza căror autorizații și care a fost trasabilitatea
lemnului. Emoțiile inflamate ale
responsabililor surprinși în toiul
nopții în proces de transportare a
lemnului pot trăda anumite activități cu o transparență redusă și cu
o acoperire legală îndoielnică, dar,
păstrând prezumția de nevinovăție, responsabilii din domeniul
mediului trebuie să răspundă în
maxim 24 de ore, timp suficient, la
întrebările legitime pe care le-au
pus oamenii”, a mai spus Valeriu
Munteanu.

4

ECONOMIE

GAZETA de Chișinău

Banca
Națională face
apel către
cetățeni să
nu divulge
nimănui datele
cardului
bancar

Într-un comunicat remis presei BNM subliniază că orice informație cu privire la cardurile
bancare este una privată și nu
trebuie comunicată nimănui, nici
chiar reprezentanților băncilor.
Avertizarea vine în contextul unor
mesaje false difuzate pe aplicațiile de comunicare precum Viber,
WatsApp, Telegram etc. în numele
băncii centrale. Banca Națională
atenționează că asemenea mesaje
sunt emise de impostori care încearcă să obțină de la persoane
neinițiate datele referitoare la
cardurile bancare.

Prețul
petrolului
continuă
să crească
În ultimele cinci zile, prețul petrolului la bursele internaționale a
crescut cu peste 5% şi a urcat la 58
de dolari barilul (marca Brent) pe
3 februarie. De la începutul anului
aurul negru s-a scumpit cu circa
10%. Tendința de creștere a cotației petrolului se menține deja
de trei luni și de la începutul lunii
noiembrie 2020, când un baril
de petrol marca Brent costa 38,6
dolari, țițeiul s-a scumpit cu peste
75%. Aceste evoluții se datorează și amânării cu o lună, de către
OPEC, Rusia şi alţi producători,
a majorării producţiei de petrol
începând cu luna februarie 2021.

Pentru
combaterea
COVID în
R. Moldova au
fost alocate
900 de
milioane de lei
Cea mai mare parte – peste 862
de milioane – a fost direcționată
din fondul de bază pentru servicii
medicale de diagnostic şi tratament al persoanelor cu COVID-19,
precizează Compania Naţională de
Asigurări în Medicină. Din suma
respectivă, aproape 11 milioane de
lei îi reprezintă banii destinați testării la COVID-19, iar peste 327 de
milioane – suplimentul de 100%
la salariul de funcţie acordat cadrelor medicale antrenate în lupta
contra noului coronavirus. Alte
peste 37 de milioane de lei au fost
alocate pentru achiziționare de
teste, măști de protecție, mănuși.
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CFM, tot mai
aproape de colaps

C

alea Ferată a Moldovei, cândva una din
întreprinderile prospere ale statului,
suportă pierderi majore, iar angajații
nu primesc salarii deja de patru luni.
Conducerea actuală a întreprinderii dă vina pe
criză economică și pe managementul prost al
întreprinderii de până la ei. La rândul lor, unii
deputați spun că situația de la CFM amintește
scenariul privatizării unor întreprinderi de stat
care, după ce au fost aduse în prag de faliment,
au fost vândute pe nimic.

Ion CHIȘLEA
Angajații CFM nu și-au primit
salariile de patru luni. Datoriile
CFM față de angajați se apropie
de 70 de milioane lei.
Potrivit lui Ion Zaporojan, președintele Federației Sindicale a
Feroviarilor, CFM nu are bani
pentru salarii din cauza unei datorii față de bugetul de stat. Aproape
șapte mii de angajați ai întreprinderii nu și-au primit salariile din
septembrie, iar suma totală a datoriilor salariale depășește 60 de
milioane de lei.

în custodie CFM, au raportat că
datoriile totale ale întreprinderii
sunt de 459 de milioane de lei,
inclusiv datorii la salarii de 69 de
milioane de lei.
Potrivit vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari,
activele întreprinderii valorează
circa două miliarde de lei, însă
cifra exactă nu o cunoaște nici APP
și nici administrația CFM. „Administratorul întreprinderii nu

nicipal PSRM, dar și vicedirectorul pentru securitate, Serghei
Dodon, rudă cu ex-președintele.
Niciunul din ei, până a ajunge
în aceste funcții, nu a avut vreo
tangență cu transportul feroviar.
Slusari: Situația este
agravată premeditat
Potrivit lui Slusari, după
schimbarea conducerii întreprinderii, la Kiev a fost reluat un
proces judiciar împotriva CFM de
la care se cere încasarea a 70 de
milioane de euro. Dacă procesul
va fi pierdut, întreprinderea va deveni insolvabilă. O altă problemă
veche a companiei o reprezintă
furturile de motorină.
„După audieri mi-am întărit
suspiciunea că multe procese
distructive care au loc în cadrul
CFM sunt organizate premeditat,
că întreprinderea rămâne vacă de
muls pentru niște grupări crimi-

rarea împrumuturilor și obținerea
de noi finanțări. Nu se știe ce se
ascunde după această formulare
evazivă de „noi finanțări”, însă
capacitatea întreprinderii de a
depăși această situație este sub
semnul întrebării.
Plan de restructurare
de 13 miliarde de lei
În 2018, Centrul de Politici
și Reforme (CRP) a elaborat un
studiu, potrivit căruia CFM ar
avea nevoie de nu mai puțin de
646,3 milioane de euro (aproape
13 miliarde de lei) pentru investiții în reabilitarea infrastructurii
feroviare, modernizarea materialului rulant și reînnoirea parcului
vagoanelor de marfă și călători.
O parte din aceste fonduri ar putea veni dintr-un împrumut acordat
de BERD și BEI în valoare de 102
milioane de euro și un grant de cinci
milioane de euro acordat prin in-

De ce nu se achită salariile
„Din cauza pandemiei, s-a diminuat transportul de pasageri și
de mărfuri, banii sunt insuficienți.
Serviciul Fiscal a acordat facilități
întreprinderii „Calea Ferată” – în
lunile iulie, august și septembrie,
i-a permis să nu plătească impozite și prestații sociale. Dar situația
nu s-a îmbunătățit și, din această
cauză, s-a format o datorie mare
față de bugetul de stat, Fiscul a
pus sechestru pe conturile întreprinderii și a retras mijloacele
financiare, pentru a acoperi datoriile. Toți banii care ajung pe
conturile CFM sunt preluați de
Fisc”, a precizat Zaporojan pentru
NewsMaker.
Potrivit Serviciului Fiscal, datoria CFM față de bugetul de stat
depășește suma de 23,5 milioane
de lei și s-a format din cauza neplății impozitelor pentru octombrie și noiembrie.
Pentru a stinge datoria, Serviciul Fiscal a blocat unele conturi
ale CFM și a acoperit parțial datoria întreprinderii față de buget,
au spus cei de la Fisc, infirmând
însă că ar fi pus sechestru pe conturile ei.
Datorii de 460 de milioane
și active neînregistrate
Situația de la CFM a ajuns pe
agenda comisiilor parlamentare.
În cadrul audierilor în Comisia
Economie, Buget și Finanțe, reprezentanții Agenției Proprietății Publice (APP), cea care are

a putut prezenta nici aproximativ
cifra terenurilor și clădirilor care
sunt gestionate de Calea Ferată
și care nu sunt utilizate în procesele tehnologice. Grav este că
întreprinderea dispune de mii de
hectare de terenuri care nu sunt
delimitate și înregistrate ca proprietate a CFM. Cum sunt folosite
aceste terenuri și cine obține venituri din exploatarea lor, poate
înțelege orice școlar”, scrie Slusari
pe pagina sa de Facebook.
CFM este
gestionată de apropiații
lui Dodon
Slusari spune că nu a primit
de la APP un răspuns plauzibil la
întrebarea de ce timp de 14 luni
compania este administrată de
un director interimar, coleg de
facultate al lui Dodon, fără experiență în domeniu, asistat de un
consilier municipal socialist și o
rudă a lui Igor Dodon.
Este vorba despre directorul
interimar, Andrian Onceanu, coleg de facultate cu Igor Dodon,
prim-vicedirectorul CFM, Vitali
Mucan, care este și consilier mu-

nale sub acoperire politică și că
nicio structură guvernamentală
nu încearcă să oprească falimentul
entității”, constată vicepreședintele Parlamentului.
Întreprinderea propune
un plan de redresare
După o săptămână de la audieri, Consiliul de Administrație al
întreprinderii a venit cu un plan
de redresare. Potrivit acestuia,
până la sfârșitul lunii februarie, vor fi lichidate restanțele la
plățile salariale. Urmează a fi
vândut metalul uzat, materialul
rulant cu termen de exploatare
expirat, imobile și alte active,
precum și acțiuni în alte companii. De menționat că CFM deține
pachete de acțiuni în mai multe
instituții financiare: Moldasig,
Moldindconbank, MAIB, Alliance
Insurance Group, dar și în băncile
falimentare Banca Socială, Banca
de Economii și Investprivatbank.
Pentru a optimiza costurile, întreprinderea planifică suspendarea unor rute suburbane și locale
de pasageri, reducerea numărului
de stații de cale ferată, restructu-

termediul Facilității de Investiții
pentru Vecinătate (NIF Grant).
Acesta ar trebui să vină însă
la pachet cu un program intens
de restructurare și optimizare a
CFM, care presupune, în cel mai
optimist scenariu, că din 2022
compania va dispune de fonduri
proprii pentru dezvoltare. În scenariul pesimist, compania va dispune de fonduri pentru dezvoltare
abia după 2031.
Autorul studiului, Alex Damian, expert asociat CRP, este însă
sceptic în ce privește capacitatea
întreprinderii de a face față ambelor scenarii. „Prognoza CFM
trebuie citită într-o cheie critică și
cu o ușoară reticență căci vorbim
de o companie care și-a planificat investiții de 1,7 miliarde de
lei în perioada 2014-2016 pentru
reabilitarea liniilor de cale ferată și a reușit să investească mai
puțin de 55 de milioane de lei,
deci 3,3% din suma prognozată”,
spunea acesta în momentul elaborării studiului. După cum au
evoluat lucrurile în următorii doi
ani, vedem că CFM nu mai este
aptă măcar să achite salarii, nu
să și investească în reabilitare.
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Cine din moldoveni ar putea să ajungă judecător în instanţa europeană

Patimi pentru CEDO

V

ictoria Dianei Scobioală în concursul
pentru desemnarea unui judecător din
partea Republicii Moldova s-a vehiculat
în anumite cercuri din breasla
judecătorească înainte de a începe concursul
şi chiar înainte de formarea Comisiei pentru
selectarea candidaţilor. După ce directoarea
de la Institutul Naţional al Justiţiei a ieşit
în finală împreună cu foştii colegi Vladimir
Grosu şi Nicolae Eşanu, discuţiile privind
presupusa aranjare a concursului în favoarea
Dianei Scobioală au avansat, suspiciunile fiind
alimentate şi de unele scandaluri care au avut loc
pe durata desfăşurării concursului.

Julieta SAVIȚCHI
Cu mai bine de o lună înainte de a da start concursului, în
culisele justiţiei moldoveneşti
se vehicula că Diana Scobioală
este preferata administraţiei
prezidenţiale a lui Igor Dodon
pentru desemnarea de judecător
la CEDO şi că ar fi fost promovată
de cumătrul ei, Nicolae Posturusu, şeful administraţiei prezidenţiale.
Scenariu în culise
Prima parte a presupusului scenariu prevedea ca în comisia de
concurs să fie incluse mai multe
persoane care să acorde cel mai
mare punctaj pentru Diana Scobioală. Astfel, în final, să fie desemnaţi trei candidaţi, printre care şi
Diana Scobioală. O altă parte a
scenariului urma să fie acţiunile
de lobby în instituţia de la Strasbourg, astfel încât să fie aleasă
anume Diana Scobioală dintre
cei trei finalişti ai concursului.
Misiunea respectivă ar fi revenit
fostului judecător al CEDO, Mihai Poalelungi, şi şefei Misiunii
diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană,
Corina Călugăru, ambii fiind în
relaţii amicale cu Diana Scobioală.
Totodată, miza ar fi fost pusă
şi pe criteriul de gen. Diana
Scobioală, fiind singura femeie
din cei trei candidaţi, cei de la
Strasbourg urmând să o aleagă
anume pe ea.
Acest scenariu ar fi fost elaborat şi regizat de Posturusu, care,
pe lângă interesul de a promova
în instanţa europeană o persoană
din anturajul său, ar fi avut misiunea din partea lui Igor Dodon
de a nu admite să ajungă la CEDO
o persoană care nu-i este loială.
Instituirea comisiei
şi scandalul Abraham
Hotărârea de Guvern privind

instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul
de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost
semnată de către premierul de
atunci, Ion Chicu, şi ministrul
Justiţiei, Fadei Nagacevschi, la
30 noiembrie 2020.
Iniţial, în componenţa Comisiei au fost incluşi Nagacevschi
Fadei, Feldman Ian, președinte
al Consiliului pentru prevenirea
discriminării, avocatul poporului, regretatul Cotorobai Mihai,
agentul guvernamental la CEDO,
Rotari Oleg, judecător la Curtea
Constituţională, procurorul general, Stoianoglo Alexandr, Chișcă-Doneva Tamara, judecător
al Curții Supreme de Justiție,
Motuzoc Angela, președinte al
Consiliului Superior al Procurorilor, Leucă Gheorghe, secretar
de stat al Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene,
Ploșnița Emanoil, președinte al
Uniunii Avocaților, Cojocaru Violeta, doctor în drept, Pavlovschi
Stanislav, ex-judecător la CEDO,
Lifari Viorica, șef al Departamentului lingvistică germanică de la
Universitatea de Stat din Moldova. Ulterior, în Comisie sunt
incluşi deputaţii Vasile Bolea şi
Dinu Plângău, în locul lui Stoianoglo este inclus adjunctul său,
Mircea Roşioru, Mihai Cotorobai este înlocuit cu preşedinta
interimară a Consiliului Superior
al Magistraturii, Luiza Gafton,
expertul în politică externă, politica europeană și administrație
publică, Iulian Groza, şi Nicolae
Cheleş, preşedintele Consiliului
Naţional al Tineretului din Moldova, şi profesoara universitară
Mariana Timotin.
Pe ultima sută de metri de
exercitare a mandatului de preşedinte, Igor Dodon l-a numit
în Comisie pe Pavel Abraham,
un general controversat din România, despre care presa a scris
că a fost implicat în acţiuni de
spionaj, tranzacţii dubioase, protecţionism şi corupţie. Conform
scenariului, Abraham urma să fie
pe post de artilerie grea pentru
promovarea candidatului agreat
de echipa din umbră a lui Dodon.
La 14 ianuarie, președinta Maia
Sandu l-a retras din componența
Comisiei pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la
CEDO pe Pavel Abraham. Olesea

Stamate, consiliera Maiei Sandu
în domeniul justiției, a anunţat că el a fost retras din „cauza
unor dubii rezonabile cu privire la
integritatea acestuia”. În locul lui
Abraham a fost desemnată Viorica
Puică, o magistrată incomodă sistemului pentru poziţia sa față de
integritatea judecătorilor.
Înlocuirea lui Abraham a
provocat o reacţie dură din partea lui Fadei Nagacevschi şi a
deputaţilor socialişti. Nagacevschi a declarat că Maia Sandu
nu este în drept să-l retragă pe
Abraham şi că doar acesta decide
dacă rămâne sau nu în Comisie.
„Nu este decret. Este o scrisoare
semnată de către doamna Sandu,
unde se spune că se dispune. „A
dispune” se face fie pe ordin, fie
prin decret, trebuie să existe un
act administrativ, dar scrisoarea
nu este un act administrativ. Prin
scrisoare poți să oferi indicații
consilierilor prezidențiali, administrației prezidențiale, nu și
Guvernului Republicii Moldova.
Eu aștept un ordin sau un decret”,
a argumentat Nagacevschi.
Întrunită în prima şedinţă, la
23 ianuarie, Comisia a decis în
favoarea lui Abraham.
Cumătrismul
Un alt scandal legat de componenţa Comisiei ţine de judecătoarea Curţii Supreme de Justiţie,
Tamara Chişcă-Doneva. Imparţialitatea acesteia ca membră
a Comisiei a fost pusă la îndoială – că este cumătră cu fosta
sa colegă de la CSJ, Iulia Sârcu,
mama Dianei Scobioală. Tamara
Chişcă-Doneva a declarat pentru
Ziarul de Gardă că acest fapt nu
va influenţa deciziile sale.
Fadei Nagacevschi este cumătru cu Vladislav Gribincea, un alt
aspirant la funcţia de judecător
la CEDO. Ultimul i-a cerut lui
Nagacevschi să se abţină de la
evaluarea sa, dar ministrul nu a
dat curs solicitării cumătrului.
Limba franceză,
„probă de foc”
La prima şedinţă a Comisiei
au fot excluşi din cursă Ion Cojo-

cari şi Roman Zadoinov. Ultimul,
un avocat stabilit de câţiva ani
în SUA, s-a afirmat ca un bun
cunoscător al legislaţiei CEDO
după ce a câştigat mai multe dosare în instanţa europeană. Totodată, Zadoinov trece printr-o
experiență dură pentru a obţine
licenţa de avocat în SUA. Motivul
neadmiterii lui Zadoinov la proba
interviului a fost că unii membri
ai Comisiei au pus problema că în
CV-ul și dosarul său nu se indică
cunoașterea limbii franceze.
Vladislav Gribincea, avocatul
care a reprezentat cele mai multe
din dosarele pierdute de Republica Moldova la CEDO, a fost
criticat de unii internauţi pentru
că nu cunoaşte aprofundat limba
franceză, iar Fadei Nagacevschi a
făcut referire la aceste critici în
răspunsul oferit mai multor internauţi care s-au arătat nedumeriţi de faptul că Gribincea nu se
numără printre cei trei finalişti.
Punctul 17, alineatul 3 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului
național pentru desemnarea candidaților pentru suplinirea postului
de judecător la Curtea Europeană din partea Republicii Moldova
prevede că vor fi admiși candidații
care „cunosc la nivel avansat una
din limbile oficiale ale Consiliului
Europei – engleza sau franceza și,
de asemenea, posedă cel puțin o
cunoaștere pasivă a celeilalte limbi, astfel încât să poată contribui
eficient la activitatea CtEDO”.
Gribincea şi Zadoinov vorbesc
fluent engleza, dar nu cunosc la
fel de bine franceza. Diana Scobioală vorbeşte fluent franceza,
predă în franceza, dar mai puţin
cunoaşte engleza.
Cum a fost oferit punctajul
Diana Scobioală a primit cel
mai mare număr de puncte, 104,
de la Fadei Nagacevschi, Oleg Rotari, Tamara Chişcă-Doneva, Angela Motuzoc, Emanuil Ploşniţă
şi Violeta Cojocaru. Cel mai mic
punctaj, 86, i l-a oferit Luiza Gafton. Controversatul Pavel Abraham i-a dat Dianei Scobioală 101
puncte, cel mai mare punctaj faţă
de ceilalţi candidaţi. Cu o sută de

puncte l-a apreciat Abraham pe
Nicolae Eşanu, fostul consilier al
lui Ion Chicu. Cu mult mai puţin i-a plăcut lui Abraham Vlad
Gribincea, pe care l-a apreciat cu
78,5 puncte.
Diana Scobioală:
„Am muncit mult
ca să ajung aici”
Diana Scobioală, care, din
2015, execută funcţia de directoare a Institutului Naţional al
Justiţiei, respinge acuzaţiile că
concusul ar fi fost trucat în favoarea sa şi că ar fi fost promovată
de gruparea afiliată lui Dodon:
„Prima dată aud. Cum poţi să
aranjezi şi să falsifici un astfel de
concurs? Totul a fost transparent,
au fost publicate înregistrările
video cu prestaţiile concurenţilor.
Părerea mea este că ar fi fost mai
bine dacă interviurile ar fi fost
difuzate direct on-line”.
Directoarea de la INJ a recunoscut că este cumătră cu Nicolae Posturusu şi că mama sa e
cumătră cu Tamara Chişcă-Doneva. „Mama a botezat unul din
copiii doamnei Chişcă-Doneva, a
fost cu mai bine de 20 de ani în
urmă. Şi Nagacevschi este cumătru cu Gribincea. Dar nu a fost
influenţat concursul. Cu Posturusu suntem prieteni încă de când
lucram la Ministerul Justiţiei,
i-am botezat unul din cei doi
copii. Să botezi un copil este un
gest frumos. Nu a avut nimic Posturusu cu concursul. Cu Corina
Călugăru suntem doar în relaţii
de colaborare instituţională. Mă
cunosc practic cu toţi membrii
comisiei şi cu foştii concurenţi.
Doar pe Pavel Abraham l-am văzut pentru prima dată. Pentru
mine nu era o problemă dacă era
în Comisie Viorica Puică cu care
ne cunoaştem personal. Eu am
fost sigură de cunoştinţele mele”,
ne-a declarat Diana Scobioală.
Directoarea INJ ne-a mărturisit că şi-a făcut singură cariera,
fără ca să fie ajutată de cineva:
„Am început în 1998, în calitate
de simplu lector la Facultatea de
Drept. Au trecut peste 20 de ani,
nu am avut o carieră-fulger. Am
muncit mult ca să ajung aici”.
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Vânătoarea de şoferi
în Chişinău
Cine pierde şi cine câştigă

D

upă ce Primăria Chişinău şi poliţia au
declarat toamna trecută război celor
care parchează ilegal, mii de şoferi
ale căror maşini au fost evacuate
forţat au fost puşi în situaţia să achite sume
impunătoare pentru serviciile de evacuare şi de
parcare specială prestate de o firmă din Ialoveni,
iar taxele pentru serviciile impuse depăşesc
amenda.
Julieta SAVIȚCHI
În timp ce autorităţile au impus restricţii severe pentru a-i
disciplina pe conducătorii auto
să nu parcheze neregulamentar,
nu a fost soluţionată şi problema
parcărilor în Chişinău, mai mulţi şoferi fiind nevoiţi să încalce
legea şi să plătească agentului
economic pentru serviciile prestate. Totodată, mai mulţi şoferi
reclamă abuzuri din partea agenţilor constatatori care ar dispune
neîntemeiat ridicarea mijloacelor
de transport şi transportarea la
parcarea specială.
„Din zece maşini,
au ales-o doar pe a mea”
Ana N., o şoferiţă din Chşinău,
a lăsat maşina la o parcare improvizată pe bulevardul Ştefan ce
Mare şi Sfânt, în faţa Universităţii
de Medicină. „Locul este printre
copaci, între carosabil şi trotuarul
destinat pietonilor. Erau vreo zece
maşini parcate acolo şi am parcat
şi eu alături. Nu era niciun indicator şi am parcat şi eu. Trebuia
să intru la un interviu de angajare şi nu am văzut altă parcare în
apropiere”, ne povesteşte femeia.
Ana spune că a stat la interviu
aproape o oră, iar când s-a dus la
locul unde parcase, celelalte maşini
erau, în afară de a ei: „Am crezut
că mi-au furat-o şi am apelat la
poliţie. Poliţiştii mi-au zis să mă
adresez la Inspectoratul Naţional
de Securitate Publică, acolo m-au
redirecţionat la direcţia patrulare
şi în cele din urmă am aflat că maşina mea a fost dusă la parcarea
specială de la Truşeni şi pot să rezolv problema doar cu agentul constatator care a dispus evacuarea”.
Ana a fost nevoită să apeleze
la serviciile unui taximetrist, să-şi
ia mai întâi copilul de la şcoală,
apoi să plece acasă după bani, apoi
la agentul constatator. Acesta a
amendat-o cu 1500 de lei şi i-a
dat permisiunea în scris să-şi ia
maşina. „Am achitat jumătate din
amendă, aşa cum este prevăzut, în
termen de trei zile. Apoi am luat
un taxi şi m-am dus la Truşeni.
Acolo a trebuit să mai achit 800 de
lei pentru serviciile de evacuare şi
încă 64 de lei pentru câteva ore de
parcare. Dacă mai adaug serviciile
pentru taxi, m-a costat 2000 de
lei, o sumă considerabilă pentru
mine. Eu am umblat repede şi nu

am plătit prea mult pentru parcarea specială, unde costă 12 lei
pentru o oră”, a precizat şoferiţa.
Evacuarea automobilelor,
doar în cazuri speciale
Procedura de evacuare a automobilelor este prevăzută în
Regulamentul privind modul de
ridicare, transportare, depozitare
şi restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional, aprobat de Guvernul
Filip la 18 iunie 2018.
Evacuarea mijlocului de transport se face dacă conducătorul a
fost înlăturat de la conducere, mijlocul de transport este ridicat și
nu poate fi predat proprietarului,
staționarea acestuia poate genera
pericol pentru interesul public;
a fost lăsat într-un loc interzis
pentru parcare; este necesară
identificarea proprietarului.
Întâi fac, apoi gândesc
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, s-a manifestat în repetate
rânduri ca un luptător cu cei
care parchează neregulamentar.
Deşi a declarat război şoferilor
nedisciplinaţi, în capitală nu au
fost amenajate locuri de parcare,
pentru a le asigura condiţii ca să
nu încalce legea. Amintim că în
toamna anului 2019, când se angajase în cursa pentru fotoliul de
primar, Ceban a promis alegătorilor că va amenaja în fiecare an cel
puţin 4000 de locuri de parcare.
Abia la un an de la lansarea
promisiunilor, după ce a fost pornită vânătoarea celor care parchează ilegal, în urma presiunilor
şoferilor, Ivan Ceban a anunţat că
a început să caute soluţii pentru
amenajarea parcărilor.
Cine strânge smântâna
Iniţial, Regulamentul prevedea
ca parcările speciale să fie gestionate de către întreprinderea
de stat Serviciul de pază al MAI.
Această prevedere a fost supusă
criticilor de către unii experţi pe
motiv că ar discrimina sectorul
privat şi au solicitat intervenţia
Consiliului Concurenţei. Sub aceste presiuni, Regulamentul a fost
modificat, ca agentul economic
pentru prestarea serviciilor de
evacuare şi parcare specială să
fie ales prin licitaţie.

Tenderul a fost desfăşurat de
către Inspectoratul General de
Poliţie în august 2020. În concurs s-au angajat două firme,
Magda-Tur SRL şi Custodis SRL.
Una din condiţiile impuse pentru a participa la licitaţie a fost
completarea unui formular special
cu prețurile pentru serviciile de
ridicare, transportare și depozitare a mijloacelor de transport. În
consecinţă, Custodis SRL a fost
eliminată din concurs pentru că
nu a indicat în formular prețul
pentru evacuarea şi parcarea motocicletelor. Astfel, Magda-Tur,
care are printre fondatori un fost
ofiţer de poliţie, a câştigat licitaţia
în afara concurenţei.

tenţiile pecuniare la Poliţie. „Noi
am prestat serviciul, am suportat
cheltuieli. Nu am ridicat automobilul din capul nostru, dar la indicaţia poliţiei. Aşa că nu purtăm
răspundere pentru aceasta”, ne-a
argumentat angajatul.
O altă poziţie o are Inspectoratul Naţional Securitate Publică.
„Din contul statului pot fi returnate doar amenzile. Nu poate statul
să returneze şi încasările firmei.
Dacă i s-a oferit posibilitate să
aibă venituri, trebuie să-şi asume
şi nişte cheltuieli”, ne-a declarat
Natalia Golovco, ofiţerul de presă
al instituţiei.

Cine restituie prejudiciul în
cazul evacuărilor ilegale

Avocatul Victor Panţâru susţine că evacuarea automobilelor
parcate ilegal este o experienţă
europeană, mecanismul este unul
corect, problema constă în implementarea acestui mecanism.
Apărătorul consideră că o parte de
vină o poartă conducătorii auto,
care s-au obişnuit să parcheze neregulamentar, iar o parte, autoritățile, care nu au asigurat capitala
cu locuri de parcare. Cât priveşte
returnarea prejudiciului pentru
serviciile de evacuare şi parcare,
în cazul când se constată definitiv ilegalitatea procesului-verbal,
aceasta ţine de competenţa agentului economic: „Există riscurile
în afaceri şi întreprinderea trebuie să le prevadă. În asemenea
cazuri, trebuie să dispună de un
fond special”.
Un alt avocat, Iurie Sorochin,
consideră că cei care evacuează
ilegal mijloacele de transport riscă dosare penale. „Este cunoscut
faptul că la întocmirea procese-

Procesele-verbale întocmite
de poliţişti pentru parcarea în
locurile interzise pot fi contestate în instanţă şi anulate în cazul
constatării abuzurilor. Dacă petiţionarul are câştig de cauză, toate
cheltuielile suportate urmează să-i
fie restituite. Pentru restituirea
mijlocului de transport nu este
obligatorie achitarea amenzii,
în schimb este obligatoriu să fie
achitate taxele pentru serviciile
prestate forţat de către agentul
economic.
La telefonul indicat pe pagina
web a Companiei Magda-Tur ne-a
răspuns un bărbat care s-a prezentat „dispecer”. L-am întrebat dacă
întreprinderea ne va returna cheltuielile pentru că am obţinut în instanţă anularea procesului-verbal
privind parcarea ilegală. Bărbatul
de la celălalt capăt al receptorului
ne-a îndemnat să adresăm pre-

Ce spun avocaţii

lor-verbale de către poliţie deseori
sunt admise abuzuri. Se vehiculează că ar exista o înţelegere între
agentul economic şi unii şefi de
la poliţie privind evacuarea a cât
mai multe mijloace de transport
şi plasarea lor la parcarea specială. Nu pot să confirm fără probe
acest lucru, dar este cert că în cazul constatării de către instanţă
a evacuării ilegale, cei implicaţi
riscă dosar penal pentru răpirea
mijlocului de transport şi violare
de domiciliu.
Legislaţia prevede ca domiciliu
orice loc unde persoana îşi petrece majoritatea timpului, inclusiv
biroul de serviciu şi mijlocul de
transport. O lege adoptată de parlament prevalează asupra unui
regulament aprobat de guvern. În
cazul anulării procesului-verbal,
returnarea prejudiciilor se face
printr-o procedură simplificată,
în baza unei ordonanţe judecătoreşti. Din contul statului urmează să fie achitată amenda, iar din
contul agentului economic, banii
încasaţi pentru evacuare şi transportare”, a precizat a apărătorul.
Iurie Sorochin susţine că cei
care s-au ales cu procese-verbale pentru parcare ilegală sunt în
drept să atace în instanţă municipalitatea. „Întreţinerea drumurilor se face din contul contribuţiilor achitate de posesorii de
mijloace auto. Faptul că administraţia publică locală nu le pune la
dispoziţie parcări obligă o bună
parte din şoferi să încalce legislaţia. Iar dacă nu o parchează în
loc autorizat, este amendat şi mai
trebuie să plătească unui agent
economic pentru nişte servicii
prestate contrar voinţei sale”, a
conchis avocatul.

POLITICĂ
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Calculele și strategiile partidelor politice pentru a obține cât mai
multe voturi la alegerile parlamentare anticipate

Mizele politicienilor
pe timp de molimă

A

legerile parlamentare anticipate sunt de
neevitat. Problema constă în faptul când
va fi organizat noul scrutin. În cazul în
care anticipatele vor fi organizate cât
mai curând, cel care speră să obțină un rezultat
bun este PAS. În cazul în care alegerile vor fi
organizate cât mai târziu posibil, PSRM speră
ca Maia Sandu să piardă din popularitate și să
fie asociată cu criza social-economică. Acestea
sunt opiniile observatorilor politici contactați de
GAZETA de Chișinău despre momentul politic în
care se află Republica Moldova.

Ilie GULCA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat-o
săptămâna trecută pe Natalia Gavrilița în calitate de candidat la
funcția de prim-ministru. Imediat,
aproape simultan, reprezentanții
PAS au declarat că nu vor sprijini
candidatura colegei lor de partid
întrucât doar alegerile anticipate
pot să ducă la formarea unui legislativ care ar reprezenta interesele
cetățenilor.
După ce au șovăit aproape o
săptămână, socialiștii, prin gura
șefului lor, Dodon, au declarat că
nu vor vota Guvernul Gavrilița și
că, în iunie, în Republica Moldova
vor avea loc alegeri parlamentare
anticipate.
Această decizie a lui Dodon,
dacă nu este înșelătoare, este surprinzătoare, în opinia comentatorilor politici.
„Arată stupid pentru cei care
l-au înaintat și nu vor să-l voteze.
Eu consider că alegerile anticipate
vor fi în iunie pentru că, atâta timp
cât președintele nu este deschis la
discuții cu fracțiunile parlamentare, trebuie anticipate”, se menționează într-o știre publicată pe
site-ul socialiștilor, care îl citează
pe Igor Dodon.
Socialiștii așteaptă ca
Sandu să pice în sondaje
În opinia comentatorului politic, Ion Tăbârță, socialiștii sunt
interesați ca aceste alegeri anticipate să aibă loc cât mai târziu
posibil, „atunci când va scădea
popularitatea Maiei Sandu și a
PAS”.
„Au pornit această campanie
mediatică de a pune presiune pe
Președinție să își asume guvernarea. Ei [socialiștii] își doresc să
fie o guvernare cu multe eșecuri
asociate cu PAS.”
Comentatorul Nicolae Negru
nu exclude că aceste declarații ale
lui Dodon despre alegeri anticipate sunt false.
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„Faptul că se află în campanie electorală nu poate să ne mire
deoarece ei [PSRM] au fost întotdeauna în campanie electorală. Și
acest atac împotriva deciziei Curții Constituționale [în cazul limbii ruse] ar putea să fie dictat nu
neapărat de necesitatea alegerilor
parlamentare anticipate, dar de
anumite interese ale Moscovei.”
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Mapamond

Poliția l-a vizitat acasă pe
autorul piesei „Aquadiskoteka”
În Saratov, Rusia, poliția l-a vizitat
pe rapperul TMNV
(Roman Tumanov),
autorul piesei „Aquadiskoteka”, despre
palatul lui Putin de pe
țărmul Mării Negre,
scrie tvrain.ru. Potrivit lui Tumanov, oamenii legii și-au explicat vizita prin faptul
că la 31 ianuarie el a
participat la un miting
în sprijinul lui Aleksei
Navalnîi. Tumanov a
spus că, în acea zi, „dansa pe străzile Saratovului”. „Se pare că sunt
acuzat că dansez”, a adăugat Tumanov, adăugând că voia să scrie o piesă
care să nu aibă legătură cu evenimentele politice, dar s-a răzgândit,
întrucât această situație îl obligă „să-și exprime gândurile”.

Cei 27, împărțiți între sancțiuni
și dialogul cu Moscova
Ion Tăbârță, subliniind lipsa de
popularitate a acestei formațiuni
și nevoia de timp pentru a-și reface imaginea după fuga lui Plahotniuc.

Platforma DA se teme
de fraudarea alegerilor

Gruparea interesată
de păstrarea actualului
legislativ

La rândul său, Platforma DA
consideră că organizarea unor alegeri anticipate comportă riscuri.
Este vorba în principal de eventualele fraude la care ar recurge un
guvern controlat de Igor Dodon
și aliații acestuia.
„Utilizarea plenară a resurselor administrative și financiare;
implicarea în calitate de agenți
electorali a funcționarilor, în special a celor din structurile desconcentrate etc.”, se menționează
într-un comunicat al formațiunii,
ar putea afecta grav scorul partidelor de dreapta.
„Cu toate acestea, luând în
calcul poziția public exprimată
de șefa statului privind candidatura doamnei Natalia Gavrilița,
vicepreședintă PAS, precum și
de decizia PAS de a nu vota propria candidatură, în vederea declanșării alegerilor parlamentare
anticipate, Platforma DA a decis
să nu voteze o candidatură de
prim-ministru „într-un exercițiu
constituțional mimat”.
Sursa citată subliniază voința
PAS de a merge separat în următoarele alegeri.
În același timp, liderul PDM,
Pavel Filip, spune că fracțiunea
democraților, „cel mai probabil”,
nu va participa la ședința în timpul căreia Gavrilița va cere vot
de încredere deputaților. Filip a
calificat situația drept un ,,teatru al absurdului”, cerându-i șefului statului să iasă cu un apel
public în fața cetățenilor pentru
a-i informa despre posibilitățile
autorităților de a gestiona criza
pandemică și economică până la
alegerile parlamentare anticipate.
„PDM, deși pledează pentru
anticipate, susține că scrutinul
ar trebui organizat după o anumită perioadă, în care să avem un
guvern de anticriză, care ar face
față pandemiei și problemelor din
agricultură”, relevă comentatorul

Gruparea care optează deschis
împotriva alegerilor anticipate
este evident Partidul Șor, „Pentru
Moldova” și „Pro Moldova”.
„Aceste persoane legate direct
cu Plahotniuc și Șor nu își doresc
alegeri parlamentare anticipate.
La consultările cu președintele
din 28 decembrie, toți au spus că
pledează pentru anticipate, doar
Șor, prin Sergiu Sîrbu, a spus că
anticipatele nu sunt neapărate”,
a subliniat Ion Tăbârță.
„Acum Șor și Plahotniuc controlează 20–23 de deputați. Ei
au nevoie să controleze politic
Republica Moldova pentru a-și
asigura funcționarea schemelor
și garanțiile personale în cazul
problemelor cu justiția. În timp
ce Nichiforciuc și Andronachi sunt
liantul de legătură dintre socialiști
și Șor, și Plahotniuc. Probabil, nu
își doresc alegeri parlamentare
anticipate și o serie de socialiști.”
Deși se atestă poziții diferite față de alegerile anticipate la
PSRM și Partidul Șor și „Pentru
Moldova”, potrivit deputatului
PAS, Dan Perciun, formațiunile
cu pricina se pregătesc intens de
un eventual scrutin.
„Au fost scoși la bătaie circa
350 de milioane de lei, bani pe
care deputații din Partidul Șor
și PSRM i-au împărțit, în mod
special, cum au vrut ei, primăriilor proprii. De exemplu, în cazul
Marinei Tauber, aproximativ 160
de milioane de lei au fost alocați
pentru a construi un drum din
Orhei până în satul în care a fost
aleasă ea primar, Jora de Mijloc.”
„350 de milioane de lei investiți direct în campania electorală a PSRM și Șor, bani partajați
strict pe criterii politice. În cazul
lui Nichiforciuc și Andronachi,
acești doi deputați au rupt pentru primăriile lor peste 30 de
milioane de lei”, a spus parlamentarul.

Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, începe, joi, la
Moscova, o vizită de trei zile cu rezultate foarte incerte, scrie lemonde.
fr. Aceasta este prima vizită a unui înalt reprezentant european din
2017, în contextul noii condamnări a lui Aleksei Navalnîi, pe care
Borrell a calificat-o miercuri, în numele UE, „inacceptabilă și politic
motivată”. Înaltul reprezentant a cerut eliberarea imediată și fără
condiții a opozantului, precum și a cetățenilor și jurnaliștilor arestați.
Autoritățile ruse au respins cererea șefului diplomației europene să
îl întâlnească pe Navalnîi.

Moscova denunţă „isteria”
excesivă a Occidentului
în legătură cu procesul lui
Navalnîi
„Isteria” ţărilor occidentale cu privire la procesul şi condamnarea
ulterioară a opozantului rus Aleksei Navalnîi depăşeşte orice limită şi
relevă o atitudine părtinitoare, a declarat miercuri ministrul de externe
rus Serghei Lavrov, citat de agenţiile de presă EFE şi Interfax, citat de
agerpres.ro. „Isteria pe care am văzut-o în timpul procesului judiciar
în cazul Navalnîi depăşeşte orice limită. Societăţii i se ascunde că în
Occident legile privind manifestaţiile, mitingurile şi diverse proteste
sunt mai severe decât cele din Rusia”, a afirmat şeful diplomaţiei ruse
la o conferinţă de presă.

Proteste ample la Istanbul.
Erdogan a încălcat autonomia
universitară
De cinci săptămâni, studenții și profesorii manifestează contra
numirii de către președintele Erdogan, a lui Melih Bulu, un fidel
al puterii, în calitate de rector al Universității Bosforului (Bogazici, în turcă), scrie lemonde.fr. Poliția turcă a dispersat brutal,
marți, 2 februarie, sute de studenți adunați în cartierul Kadiköy,
pe malul asiatic al Istanbulului. În aceeași seară, 104 persoane
au fost interpelate la Sariyer și Besiktas, alte două cartiere pe
malul european. Manifestanții reclamă demisia lui Melih Bulu,
precum și eliberarea camarazilor lor încarcerați în ultimele zile.
„Universitățile sunt ale noastre!”, „Noi nu vom coborî ochii!”,
scandau protestatarii.

Covid-19: Danemarca va lansa
un „coronapas” electronic
Ministerul danez al finanțelor a anunțat dezvoltarea unui „coronapas”: un permis imunitar care va trebui să permită ridicarea progresivă
a restricțiilor sanitare în țară, transmite lemonde.fr. Danemarca va
elibera, de la sfârșitul lui februarie, un certificat persoanelor care au
făcut două doze de vaccin contra Covid-19. Acesta va putea fi descărcat de pe un portal de sănătate. Documentul le va permite tuturor
danezilor să efectueze călătorii de lucru, scăpând de constrângerile
sanitare, precum testele repetate și carantina.
I.G.
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„Am dezvăluit faptul și am adus dovezi că anume Putin, folosind
Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB), a pus la cale această tentativă
de omor. Și nu sunt doar eu singura lui victimă. (…) Oricât de mult s-ar
da el drept mare geopolitician, măreț lider mondial, ciuda lui cea mare
față de mine e provocată de faptul că, în istorie, el va rămâne doar ca
un personaj care își lichidează oponenții otrăvindu-i. După cum știți,

Harta lumii

Lupta pentru
dezvrăjire
sprijină, îi mai poate scoate pe
cetățenii RM din transa indusă
de Ostankino.
E obligatoriu ca ambele, și
mitul, și regimul, să se surpe
concomitent, ca în 1991. O
simplă rocadă de regim sau o
renunțare provizorie la narațiunile fondatoare, dar cu păstrarea statului rus în formula lui
Adrian CIUBOTARU
clasică, expansionistă și despotică, nu îi va ajuta pe moldoveni
Fără o schimbare radicală la
și pe alți ostatici mentali ai RuMoscova nu e posibilă o schimsiei să înțeleagă că „matușka” e,
bare radicală la Chișinău. Nu
de fapt, o teroristă notorie, iar
toți vor să accepte evidența,
țarul „batiușka”, un rege gol.
dar lucrurile chiar așa stau: ne
Protestele declanșate de
vom desprinde cu adevărat de
arestarea și condamnarea lui
imperiu doar în clipa în care
Navalnîi sunt nu numai șansa
imperiul se va nărui cu totul.
rușilor de a scăpa de păgubosul
Republica Moldova nu a
regim actual și de moștenirea
avut norocul Țărilor Baltitrecutului mincinos și criminal,
ce, care au evitat „transnisdar și șansa moldovenilor de a
trizarea”, și nici caracterul
se elibera de trecutul lor sovieGeorgiei, care a știut să se
tic și de prezentul marcat de
emancipeze în ciuda „transnisfalsele valori ale Rusiei oficiale.
trizării”. MiNici banii UE,
cii și singurii
nici caritatea
pași pe care
americană și
i-am făcut
nici promovaPentru noi,
spre Europa
rea prin ONGau fost rodul
uri și școală
unor avânturi
a valorilor
Navalnîi și mișcarea
sporadice și
democrației și
stârnită de el e
s-au produs
a libertății nu
încă un pas spre
în anii când
vor aerisi credestrămarea iluziei
Kremlinul
ierul intoxicat
care încețoșează
avea preode propaganmintea omului
cupări mai
dă rusească al
postsovietic de
stringente
moldovenilor
pretutindeni. Din
în agendă.
așa cum o va
acest motiv, nu din
Dar și atunci,
face o eventualtul, ar trebui să le
orice manială revoluție
ținem pumnii celor
festare de
la Moscova.
care își riscă acum
libertate a
S-ar putea
viața și sănătatea pe
fost pedepca Navalnîi
străzile orașelor din
sită aproape
să nu fie doar
Rusia.
imediat prin
un naționalist
sancțiuni,
de ocazie, ci
embargouri
unul sadea,
și provocări
un șovin aude tot soiul, dar mai ales prin
tentic. Unul care, odată ajuns
reactivarea separatismului la
la cârma Rusiei, să păstreze
Tiraspol, a conștiinței „națioCrimeea și să cultive, în continale” la Comrat și a chestiunii
nuare, himera transnistreană,
lingvistice în restul RM.
„novorossă”, ossetină etc. În
O problemă și mai mare
clipa de față însă, lucrul acesta
decât captivitatea geopolitică
ar trebui să conteze mai puțin.
și energetică este captivitatea
Pentru noi, Navalnîi și mișcamentală: nu numai rușii și
rea stârnită de el e încă un pas
ucrainenii sau găgăuzii rusifispre destrămarea iluziei care
cați din RM visează să revină
încețoșează mintea omului
la „Matușka”, ci și o parte din
postsovietic de pretutindeni.
moldoveni. Nostalgia după
Din acest motiv, nu din altul,
viața din „soiuz” la cei mai
ar trebui să le ținem pumnii
vârstnici și fascinația față de
celor care își riscă acum viața
mirajul măreției rusești de azi,
și sănătatea pe străzile orașecaracteristică generațiilor mai
lor din Rusia. Căci ei luptă nu
tinere, îi face pe moldoveni
numai pentru libertatea lor, ci
ostaticii permanenți și ușor de
și pentru libertatea noastră. O
manipulat ai Moscovei. Doar
promisiune de emancipare în
prăbușirea efectivă a mitului, ca
cazul lor, o șansă de dezvrăjire
și a regimului pe care acesta se
în cazul nostru.
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noi l-am avut pe Aleksandr Eliberatorul, sau pe Iaroslav cel Înțelept,
iar acum îl vom avea pe Vladimir Otrăvitorul-Chiloțarul (Владимир
Отравитель Трусов).”
Din luarea de cuvânt a lui A.A. Navalnîi
în Tribunalul Municipal Moscova, 2 februarie 2021

A-politice

Vaccinul adevărului
Îl ascult pe un politician moldovean cu o carieră
distinctă: funcţii, onoruri, experienţă. O temă
insistent reluată e traseismul. Trădarea unor
comilitoni, care l-au înşelat, asociindu-se cu
adversarii. Trădarea şi minciuna se îngemănează.
Adevărul însă e că şi el însuşi plecase anterior din
formaţiunea în care a făcut carieră.
Mircea V. CIOBANU
Aplicând „principiile” asupra lui
însuşi, deduci că îşi trădase şi el
tovarăşii. Nu mai poţi urmări spectacolul şi schimbi postul. Dincolo
urmăreşti un alt teatru: un grup de
polemişti discută despre raţiunile
(ne) votării premierului desemnat. Fiecare aduce „argumente”,
apărându-şi punctul de vedere ca
unic adevăr absolut. Îi cunoşti pe
toţi şi ştii că fiecare urmăreşte alte
scopuri decât cele afişate. Nu îţi
mai sunt interesanţi: fiecare dintre ei trişează. Minciuna e un fel
de atribut al competiţiei verbale.
La un al treilea post TV, de câteva zile se perindă foşti şi actuali
procurori, avocaţi, politicieni, ba
chiar şi inculpaţi (condamnaţi,
cu sentinţa neanulată!), care se
transformă, brusc, în procurori.
Culmea, dar chiar dacă lăsăm
terenul numai uniformei (adică
procurorilor actuali, dar şi foşti,
cum ziceam), oameni care dispun,
toţi (sic!), de exact aceeaşi informaţie factologică, rămâi perplex
de cât de puţin se intersectează
opiniile şi deciziile lor. De parcă ar
fi personaje din filme diferite! Nimic mai limpede: cineva, evident,
trişează. Cineva minte de îngheaţă
apele, de vreme ce argumentele
şi deciziile instanţelor judiciare
se exclud reciproc! Nu mai poţi
exclude ipoteza că mint toţi! Minciuna e arma „justiţiei” noastre,
deşi, paradoxal, rădăcina acestei
vocabule este „just”.
Nu mai zic de ce vorbesc politicienii în campaniile electorale. Iar
polemicile din parlament nu sunt
dezbateri de idei, ci exerciţii de
ambalare a minciunilor. Minciuna
la noi este instrumentul politicianului. Starea naţiunii; sănătatea
oamenilor (azi, concret: situaţia
pandemică, asociată cu nenumăratele boli tradiţionale); situaţia
financiară (şi starea de lucruri cu
recuperarea miliardului, pus deja
de cel puţin două ori pe spinarea
cetăţeanului); adevărul despre
starea infracțională şi adevărul
despre furtul banilor comunitari;
micile adevăruri concrete privind
finanţările ilegale, corupţia, condamnările nedrepte, detectarea
autorilor morali ai crimelor (cine
a luat decizia arestării şi expulzării
– vinderii! – profesorilor turci?)
etc. – cine ştie (şi cine ne spune!)
adevărul despre aceste lucruri, fără

de care societatea nu poate avansa,
rămânând la cheremul unui mic
grup de infractori mincinoşi?
După destrămarea URSS, ciobul
de imperiu numit Republica Moldova îi [mai] păstrează ADN-ul.
Minciuna e moştenirea principală
rămasă de la istoria [noastră] sovietică. Fie sub chip de speranţă
(religioasă!) în orizontul luminos,
care veşnic se îndepărtează; fie în
forma unor iluzii naive, pe fundalul
unei realităţi insipide, de cazarmă (religia comunistă presupunea
suferinţa concretă în prezent, de
dragul viitorului abstract); fie în
formula de basme (din cărţi şi filme), care prezentau „realitatea”
aşa cum trebuie s-o înţelegem.
„Performanţele” erau iluzorii.
Unii credeau în poveştile oficiale,
alţii le acceptau din comoditate sau
lehamite, iar cei mai mulţi se obişnuiseră şi nu îşi puneau întrebări.
Penetrând perdeaua minciunii,
şocul a fost atât de mare încât sistemul s-a prăbuşit. Un jurnalist rus
nota că o minimă transparenţă,
aplicată pe timpul lui Gorbaciov,
cu deschiderea parţială a arhivelor, s-a transformat într-un vaccin
al adevărului, acesta dovedindu-se
a fi doză mortală pentru statul sovietic.
Dintr-un imperiu ce părea
etern, înarmat până în dinţi, spaimă a lumii civilizate, cu un inimaginabil instrumentar represiv,
cu un sistem de urmărire a propriilor cetăţeni, în numai câţiva
ani au rămas ruine. Încercările
de reanimare, azi, pornesc de la
resuscitarea mitului, a minciunii
pe care s-a ţinut, nostalgicii îmbătând lumea cu aceleaşi legende cu care îşi adormea cetăţenii
ideologia sovietică. Uitând că realitatea i-mediată era alta: rafturi
Caricatura la gazetă

Testul
pentru orice
guvernare e atitudinea
faţă de adevăr.
Adevărul despre cei
care guvernează (şi
despre cei care stau
în spatele lor); despre
gestionarea banului
public, despre cei
care fură, despre cei
care apără interese
străine.

goale, produse inutile (fabricate
pentru depozit, dar raportate ca
performanţe), de proastă calitate,
în comparaţie cu modelele străine.
Iar pentru securitatea fabulaţiilor:
în-grădirea libertăţii la opinie şi
a liberei circulaţii cu o cortină de
fier pe tot perimetrul „lagărului”.
Testul pentru orice guvernare e
atitudinea faţă de adevăr. Adevărul despre cei care guvernează (şi
despre cei care stau în spatele lor);
despre gestionarea banului public,
despre cei care fură, despre cei care
apără interese străine. Când morbul
minciunii ne afectează, lucrurile nu
mai merg şi comunitatea degradează. În Clubul statelor civilizate
însă, nu poţi intra fără vaccinul
adevărului. Chiar dacă acesta incomodează establishmentul şi unii
riscă să-şi piardă funcţiile. Chiar
dacă, odată administrat, el poate
să provoace decesul sistemului şi
surparea întregii construcţii, precum s-a mai întâmplat.

MREAJA REȚELELOR
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Povestea unui venetic

Ion STURZA

Sunt chișinăuian cu acte în
regulă din anul 1977. În primii
ani, locuința mea au fost căminele studențești și muncitorești.
Majoritatea cu „utilitățile” la capătul coridorului. Apă caldă din
Paști în Paști. Accesul, după ora
22, prin fereastra veceului de la
parter. Fericire și speranțe. Tineri.
A urmat o perioadă de „gazde”. Cu
copilul mic și „divanul” subțioară
le schimbam o dată la câteva luni.
Proprietarii nu prea țineau la „clienți”, doar la bani. Dar tineri și
fericiți. ORĂȘEÁN!!!
Anii ‘70-’80 au fost anii de
glorie ai orașului. După celebra
hotărâre a CC al partidului despre dezvoltarea Chișinăului, în
capitala Moldovei sovietice au
apărut multiple clădiri publice –
Palatul „Octombrie” (Național),
Sala „Drujba” (Palatul Republicii),
Teatrul de Operă și Balet, Circul

de Stat, câteva cinematografe; clădiri administrative – Ministerul
agriculturii, clădirea CC, a Sovietului suprem, hotelul „Inturist”,
aeroportul și multe altele. Un fel
de epocă de aur...
Deși este datat din 1436, orașul
mult timp a rămas un târg rural.
Abia în 1821, în perioada stăpânirii țariste a fost ridicat la rang
de oraș-capitală a guberniei Basarabia. Tot atunci încep să apară
primele clădiri și spații publice.
Legenda spune că, cu ocazia vizitei țarului Alexandru I, în partea
de sus a orașului a fost îngrădită
o porțiune de pădure destinată
plimbărilor. Astfel a apărut grădina publică. Dar abia spre sfârșitul secolului XIX, odată cu construcția căii ferate (1871), s-a mai
mișcat ceva. Meritul aparținând
arhitectului A. Bernardazzi, iar
mai apoi lui A. Șciusev, autorul
primului Plan general.
Pentru mine personal mereu a
fost frustrant faptul că Chișinăul
nu are monumente istorice de referință. Ce arătăm noi din „moștenire” – Catedrala Mitropolitană
(1836) cu Arcul de Triumf (numit
un timp Porțile Sfinte, 1841), Sala
cu Orgă (1901), Primăria (1901),
Gara (1871), clădirea Muzeului
Național de Etnografie și Istorie

naturală (1889)? Cam atât.
Mai sunt câteva biserici din secolul XVIII. Un loc aparte îl ocupă
Biserica Măzărache și Biserica Sf.
Constantin și Elena.
După anul ‘90, în dezvoltarea
orașului a dominat haosul. Este
unul din putinele exemple de oraș
care nu are un Plan general de
dezvoltare! Toți au „construit”
cum le dădea prin cap, gusturi
îndoielnice, corupție, hoție de
terenuri. Așa ne-am trezit cu clădiri-monstru inclusiv în partea istorică, cea care nu ar trebui să aibă
un regim de înălțime mai mare de
P+4. Trafic infernal, infrastructura la pământ, mirosuri „specifice”.
Din punctul meu de vedere, ceea
ce se întâmplă azi este din același
registru – poleim cu granit spațiile
verzi, obturăm cu sticlă și beton
soarele și bunul-simț. Materiale
ieftine și kitschoase. Într-un cuvânt – provincie. Și asta în condițiile existenței unor specialiști
buni în domeniu, dar și gusturi
mai rafinate la mulți orășeni. Dar
cine îi ascultă?!
Banul, bată-l vina...
„Așa și trăim” – dezrădăcinați,
„betonați” la cap și izolați de „sticla” poleită.
E orașul pe care vrem să-l lăsăm moștenire copiilor noștri?

Vom ajuta medicii, oamenii,
oricât de tare vor încerca să mă denigreze

Ala NEMERENCO
Nu o să discut legalitatea diplomelor mele cu deputați care se
complac în rol de circari ambulanți în loc să muncească pentru
oameni și se pricep doar la trafic
de influență în domeniul farmaceutic și al drogurilor. Nu sunt
sigură dacă ei pot scrie o dictare
pentru clasa II fără greșeli.
Și nici nu o să fac reacții la
convulsiile lor bolnave deoarece interesul meu este să aducem
vaccinul necesar în cantitate sufi-

cientă, echipamente medicale, să
ajutăm medicii, oamenii. Asta voi
continua să fac, oricât de tare vor
încerca să mă denigreze. Răzbunările personale ale unora la care
le oprisem în 2019 schemele sunt
problema lor. Pe când grija mea
sunt oamenii și cum putem ieși
din criză cât mai repede.
Iar la „diverse”, pot doar menționa că, în noiembrie 2007, la
momentul primirii disputatelor
diplome, 4 din cei 7 profesori ai
Școlii de Management în Sănătate Publică dețineau deja titlul
de doctor în științe medicale, 1
– titlul de master obținut la London School of Hygiene & Tropical
Medicine, iar eu finalizasem în
vara lui 2007 patru ani de doctorantură, după care în 2008 am
susținut teza de doctor în științe
medicale. În rest, lăsați procuratura să prindă miliardarii fugari,

prieteni de-ai voștri, iar evaluarea
să o facă specialiștii, nu cei cărora
le-ați spus voi „fas!”.
În medicină studiile sunt puțin
altfel decât la alte specialități, iar
masterat nu există, cu excepția
managementului și sănătății publice, o instruire suplimentară, și
nu obligatorie.
Sănătate multă să aveți! Și mulțumesc pentru miile și miile de
încurajări pe care le-am primit
în aceste săptămâni în care toate
tunurile propagandei cu steluță
roșie sunt puse pe mine. Dacă aș
fi fost ca și ei, vă asigur că mă
lăudau, sau pur și simplu nu mă
luau în seamă.
Ce nu ne omoară ne face mai
puternici.
Vă îmbrățișez, dragi și frumoși
oameni! O să reușim. Va fi și la
noi odată și odată bine.

Ministerul de resort face totul
ca să se discrediteze complet

Virgil PÂSLARIUC
În aberaţiile despre pretinsa
diplomă falsă a doamnei
Ala Nemerenco, proliferate
abundent de socialişti, se ajunge
deja la ridicol. Prin aceasta că nu
pricep nici măcar o iotă despre
tot ceea ce înseamnă învăţământ
universitar (chiar dacă unii,

bănuiesc, o fi având şi diplome
şi titluri academice). Dacă or
fi având o minimă memorie
instituţională, ar şti că în practica academică, există instituţia
„diplomelor onorifice” şi nu s-ar
face de râs. La urma urmei, într-un efort titanic de satisfacere
a curiozităţii, ar fi putut să folosească sistemul de căutare „google” şi să culeagă următoarea
combinaţie de litere: „diplomă
onorifică” sau în „limba de comunicare interetnică” „почетная
степень” şi să vadă că asemenea
practici sunt vechi, normale şi
absolut legale („honoris causa”
sau „ad honorem”). Se conferă
atât la nivel de doctorat, cât şi

masterat. Acordarea unei astfel
de distincții, presupune renunţarea la toate condiţionalităţile
formale, care în mod normal se
cer pentru titlul respectiv (susţinerea disertaţiei, examenelor
sau „frecventarea orelor”) şi se
eliberează pentru anumite merite faţă de instituţia emitentă
sau comunitatea academică. De
aceea şi se numeşte „onorifică”.
Mai grav mi se pare faptul că în
aceste jocuri politice murdare
a fost utilizat şi Ministerul de
resort, care în ultima vreme
face totul ca să se discrediteze
complet. Şi asta nu mai este de
râs...
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De ce tata n-a găsit timp
să repare televizorul
Eram mic. Și, într-o zi, televizorul nostru s-a stricat.
Eu nu prea am avut timp să-i
simt lipsa, că, de fiecare dată, la
câteva zile, tăticul se întorcea acasă
cu câte o carte nouă de la „Luminița” din sat. Și eu, cât timp am fost
acasă, devoram cărțile.
Citisem tot ce era în casă, de
Alexandru CAZACU
la colecțiile „Alunelul” și „Femeia
Moldovei”, până la „Nauka i Jizni”,
de la manuale ale surorii mai mari, până la jurnalele „tehnice”, de la
enciclopediile de medicină și termeni, la cărțile de plante medicinale
și grădinărit.
Bibliotecarele din sat erau sătule de mine și nu mai aveau ce cărți
să-mi dea.
Trecusem la cele în rusă. Și, acuși, alergam pe afară să-l strig pe
tăticul: „Tătică, cum se traduce cuvântul ăsta?”. Făceam niște ochi cât
cepele când auzeam răspunsul, îmi ziceam, cu mândrie, în gând: „Ce
tată deștept am! De unde le știe pe toate?...”. Și iar fugeam în casă,
să văd cum se termină istoria.
Ai mei erau bucuroși, dar cum ajungeam la miezul nopții, tăticul
îmi zicea: „Gata! Stingem lumina, că-i prea târziu!”.
Iar eu: „Hai, te rog, încă două minute, să termin pagina!” și o mai
lungeam vreo zece minute, până își amintea de mine.
Tare erau interesante cărțile. Mă înghițeau de tot. Atât de mult îmi
plăcea să citesc. Știam toate poeziile posibile și imposibile și când
profesorii de română ne dădeau câte o listă de cărți pentru lectura
în vacanță, eu căutăm cu degetul să văd poate este vreuna nouă pe
care nu am citit-o.
Am 38 de ani și abia acum îmi dau seama de ce tăticul n-a mai găsit
niciodată timp să repare televizorul.
Mulțumesc!

Împușcată pentru
că nu a știut
să răspundă rusește
În ultimul timp, că tot se discută
despre limba rusă, ce statut să aibă,
mi-am amintit de o istorie tragică
pe care o cunosc din copilărie. În
anii de după război, în satul vecin
Pepeni, chiar în mijlocul târgului, o
femeie tânără cu copil în brațe a fost
împușcată de un soldat rus, pentru
că nu i-a răspuns la solicitările lui.
Cornelia COZONAC
Femeia nu știa rusa și n-a înțeles ce
i se cerea. Femeia a fost împușcată
mortal, iar fetița din brațele ei a supraviețuit. Ea a fost învățătoare în
satul meu de baștină, Bălășești, Sângerei...
***
Ei, cred că trebuia să fac acea postare, despre un caz real când un
soldat rus a împușcat o femeie cu copil în brațe, pentru că aceasta nu
i-a răspuns adecvat, că nu a înțeles limba rusa, ca să se developeze
ura și răutatea imensă pe care o au mulți în Republica Moldova. Și să
văd cât de mare e armata mancurților și ce pericol prezintă ei. Șacalii
deghizați în oițe s-au developat foarte repede....
P.S. E un întreg material dedicat mie pe un site care stă pe copy-paste
de pe munca altora.

Despre consecvența
psihică
a lui Dodon
Eu sunt... am uitat, ba nu, eu
sunt prizident încă, ba nu, am uitat, de ce? De atâta, fracțiunea cea
mai mare, rușii, Maia boicatată
trebu, eu, fracțiunea, Zânulea, votăm, nu votăm, vrem anticipate
dar votăm sau nu votăm? Putin,
Putin, vaccinul, eu, bucă, nu, nu
bucă, braț, Sputnik, Luna votăm,
Arcadie GHERASIM
demonstrăm, eu, pe mine mă cheamă limba rusă, pe Bolea îl cheamă
Chicu, nu, nu Chicu, Chicu e buricu, ha-ha-ha, eu am umor, șah,
șah. Maia, turb, votez guvern, Șor mă vinde, mă cumpără, Moldova
găgauzi, nu, fără moldoveni, diaspora dușmanu, măgarii, măgarul
emerit, eu, eu, eu, ha-ha-ha, iarna, Ciobanu, fotcă, eu - umbra lui,
votăm, nu votăm. culiocul, geanta, Bahamas, nu, da, nu, da...bitcoinul... hulubul, fâl-fâl-fâlllll.
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Blocuri comerciale pe oasele strămoșilor

Vetre pângărite

Î

ntre Circ și Biserica „Sfinții Împărați
Constantin și Elena” va fi construit un
complex format din patru blocuri de locuit
(două clădiri cu 14 etaje și altele două – cu
17 etaje) și un centru de afaceri cu 21 de etaje.
Complexul multifuncțional va fi realizat în zona
de protecție a monumentului de arhitectură
națională, care include biserica fondată în 1777,
cimitirul vechi din Chișinău și Circul.

Natalia MUNTEANU
Proiectul imobiliar a fost votat
vineri, 29 ianuarie, la prima ședință a noii componențe a Consiliului
Național al Monumentelor Istorice
(CNMI) din cadrul Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării al
R. Moldova, după ce a fost respins
anterior de ex-echipa CNMI. Instituția dă undă verde proiectelor de
construcție în zona istorică a orașului Chișinău și în zonele protejate drept monumente arhitecturale.
Decizia a stârnit un val de critici
din partea societății civile, a primarului de Chișinău și a unor deputați.
Anetta Dabija, activistă civică în
domeniul urbanismului și fondatoarea Asociației „Save Chișinău”,
a menționat că „ansamblul rezidențial va crea o serie de probleme
urbanistice, iar decizia de a vota un
proiect fără a avea înainte un Plan
Urbanistic Zonal este ilegală”.
Clădirile care urmează a fi construite ar încălca regimul de înălțime și ar pune în pericol biserica
și Circul, consideră deputații PAS,
Virgiliu Pâslariuc și Lilian Carp.
Parlamentarii au cerut ca primarul
de Chișinău, Ion Ceban „să înceapă
dezbaterile publice privind elaborarea unui plan urbanistic zonal în
care să reglementeze foarte clar
regimul de înălțime, tipul de utilitate a clădirilor și să fie anulată sau
suspendată decizia CNMI, până la
elaborarea planului urbanistic”.
„Înălțimea clădirilor, care se construiesc în anumite zone, depinde de
venitul pe care și-l dorește compania de construcții. Cele mai scumpe apartamente se vând în centrul
istoric. Cu cât mai înaltă e clădirea
cu atât mai repede investitorul își va
recupera investiția, plus va avea și
venit”, crede Anetta Dabija.
La rândul său, Ion Ceban a declarat că nu va admite edificarea
unui complex de clădiri în zona
Circului. Consilierul Iurie Povar,
angajat la Primăria Chișinău pe
probleme de arhitectură și urbanism, a fost demis pentru că a
aprobat proiectul.
Cine este stăpânul
ansamblului rezidențial
scandalos de lângă Circ
Beneficiar al proiectului rezi-

dențial este Tudor Talpă, fondator
al companiei de construcții „Urbanconstruct-TT”. Firma deține
în proprietate 88 de ari de pământ
cumpărat de la foștii locatari din
zonă. Terenul pentru construcție
se află la o distanță de 78 de metri de biserică și la 100 de metri
de Circ. „Nu construim pe locul
bisericii sau pe cimitir. E un teren
pe care l-am cumpărat treptat de
la persoane fizice, care erau sărace lipite pământului. Le-am dat
apartamente în schimb sau bani.
Și-au îmbunătățit nivelul de trai
pentru că trăiau cinci-șase oameni
în trei-patru metri pătrați”, explică
Talpă pentru GAZETA de Chișinău.
Antreprenorul spune că „în zonă
au fost efectuate studii geologice
care arată că nu există risc de alunecări de teren și afectare a construcțiilor adiacente deoarece sub
sol e rocă”. Talpă a dat asigurări
că va organiza săpături arheologice
pentru a depista obiecte istorice.
„Suntem gata să dăm și două milioane de lei pentru descărcarea
arheologică. Să vină arheologicii,
studenții, să stea acolo cât au nevoie. Noi finanțăm”, declară el
pentru GAZETA de Chișinău.

Gospodăria rămasă și terenul îngrădit, unde urmează a fi construit complexul rezidențial

e la 100 de metri, ceea ce se încadrează în normele reglementate
de la 50 la 150 de metri.
„Am apreciat că agentul economic vrea să reabiliteze zona din
preajma râului Bâc și a Bisericii
„Sfinții Împărați Constantin și
Elena”. Pe locul unde se intenționează a se construi, în perioada
sovietică s-au făcut case care n-au
statut de protecție. N-au valoare
istorică, nici arhitecturală”, declară
Ion Ștefăniță. Potrivit lui, arheologii vor spune dacă există sau nu
un cimitir acolo, după efectuarea
săpăturilor.

Mărturii de la locuitorii
zonei protejate
GAZETA de Chișinău a mers în
zona de protecție a monumentelor
arhitecturale pentru a vedea cum
arată cimitirul vechi, spațiul verde
din preajma bisericii și ce spun localnicii care mai trăiesc în regiune.
Între biserică și Circ am văzut case
abandonate, gata să fie demolate,
iar zona verde și cimitirul sunt în
paragină.
„Nu-i credeți pe dânșii. Ăștia
(n.r. – Lagmar Impex, care a construit blocurile albastre de lângă
Circ) tot au promis să facă cimitirul, multe au promis, și uite așa
stă și umblă câinii”, afirmă preotul Vitalie Roșca, parohul Bisericii
„Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Biserica a fost restaurată acum
20 de ani, atunci a fost strânsă cu
metal de jur-împrejur pentru că
avea crăpături, aflăm de la preot.
Clerul nu pare a fi îngrijorat de
lucrările masive care vor fi executate. „De ce să scuip contra vântului dacă eu știu că îngrijorarea
mea este egală cu zero? Ce putem
să facem?! Nu se uită la noi. Ei
îi cumpără pe ăștia mășcați de la
guvernare, dar noi suntem – pff,
nici nu se uită! Așa că dacă vor
face – vor face. Dacă n-au simț,
minte, frică de Dumnezeu – n-ai
ce le face”, mărturisește preotul
pentru GAZETA de Chișinău.
Lângă biserică mai există o gos-

Cine este beneficiarul
Proiectul blocurilor de locuit și al centrului de afaceri

podărie unde trăiesc trei familii,
rude între ele. Singurii care au mai
rămas în zonă după ce toți vecinii
lor s-au mutat. „Stăm aici ca pe o
insulă. Am fi vrut să ne mute, dar
locul e municipal, aparține orașului”, spune Nicolae Tipa, unul
dintre locuitori. „Casa nu-i privatizată?”, îl întreb. „Nu e privatizată.
Nici încolo, nici încoace”, răspunde
pensionarul.
În același timp, Tudor Talpă
promite să amenajeze cimitirul
vechi și zona verde care-i în paragină. Acesta susține că în clădirea centrului de afaceri, cu parcare subterană în trei niveluri, va
fi deschisă o școală, o grădiniță,

o sală de sport și un restaurant.
Potrivit antreprenorului, la ultimul
nivel al centrului de afaceri va fi
un observator, de unde va putea fi
admirat de sus tot orașul Chișinău.
De ce s-a votat pentru
complex?
Ion Ștefăniță, membru CNMI
și director al Agenției pentru Inspectarea și Restaurarea Monumentelor, susține că terenul pe care
urmează a fi construit complexul
rezidențial „nu se suprapune cu
cimitirul vechi al orașului”. Potrivit
lui Ștefăniță, biserica se află la o
distanță de 78 de metri, iar Circul

Directorul
„Urbanconstruct-TT”, Tudor Talpă, se laudă
că a construit 300 de stații peco
pentru compania „Lukoil”, în R.
Moldova și în Ucraina, iar de 14
ani construiește blocuri locative
și case de locuit.
Firma a fost implicată în mai
multe proiecte imobiliare, unele
însoţite de scandaluri. În ultimii
ani însă afacerile nu prea merg,
scrie Mold-Street.com.
În schimb „Urbanconstruct-TT”
SRL, după ce în 2017 a avut venituri de 41 de milioane de lei şi
profituri de 12,3 de milioane de lei,
a înregistrat un salt semnificativ
în 2018, ajungând la venituri de
211 milioane de lei şi profituri de
92 de milioane de lei, dar şi la 134
de angajaţi.
În 2019, veniturile „Urbanconstruct-TT” au scăzut până la doar
nouă milioane de lei, compania raportând pierderi de circa 684.000
de lei şi 87 de angajați.
În anul 2019, însă veniturile firmei Urbanconstruct-TT au scăzut
până la doar 9 milioane lei, compania raportând pierderi de circa
684.000 lei şi 87 de angajați.
Citiți în ediția tipărită din 12 februarie un interviu cu acad. Mariana Șlapac, arhitectă și istoric al artei din Republica Moldova, despre
importanța istorică a acestei zone.
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Tatiana Țîbuleac
a câștigat
Premiul European
Cazino de Santiago
„Vara în care mama a avut
ochii verzi”, de Tatiana Țîbuleac,
ediția spaniolă apărută în 2019 la
Editura Impedimenta, a câștigat
Premiul European Cazino de Santiago, împreună cu „Lluvia fina”,
de Luis Landero.
În anii precedenți, laureați ai
Premiului European Cazino de
Santiago au fost: Jonathan Coe,
Kazuo Ishiguro, John Lanchester
și Emmanuel Carrère.
Editura Impedimenta anunță
intrarea în librării în aceste zile
a ediției spaniole a romanului
„Grădina de sticlă”, cel de-al
doilea roman al Tatianei Țîbuleac, în traducerea Marianei Ochoa de Eribe. În decembrie 2020,
la Editura norvegiană Camino,
a apărut „Vara în care mama a
avut ochii verzi”, traducerea din
română e semnată de Sindre Andersen.
„Grădina de sticlă” reconfirmă intrarea în literatura de azi a
unei scriitoare pe cât de talentate,
pe atât de inteligente, care știe
să alieze cruzimea observației și
compasiunea față de suferință,
scoțând la iveală tragedia destinelor și frumusețea vieții”, subliniază cunoscuta romancieră Gabriela
Adameșteanu.
Potrivit lui Mihai Iovănel,
„Stilul, pe muchia dintre poem
și proză, extrem de dens și plin
de elipse, amintind de Aglaja Veteranyi și de Herta Müller, este
camera de rezonanță a acestei narațiuni sinestezice, în care gustul
sucului de mesteacăn fuzionează
cu mirosul cârpelor împuțite, iar
sunetele și grafia limbii române se
împletesc cu cele ale limbii ruse
(relația dintre Lastocika și Tamara are ca acompaniament de tip
basso continuo relația – inclusiv
clasistă și imperialistă – dintre
cele două limbi, dintre rusa rafinată vorbită în oraș și moldoveneasca barbară vorbită la țară și
cel mult în piețele din Chișinău”.

Pavel Olari, Laurențiu Coțaga și Adrian Roșca, membrii grupului „Cosmos în buzunar”

„Cosmos în buzunar”
a cucerit
publicul tânăr
Fondată în martie 2016, formația „Cosmos în buzunar” cucerește
prin creații muzicale inedite, fiind
apreciată mai cu seamă de publicul tânăr.
Pasionați de sunet și
imagine

Amintim că Tatiana Țîbuleac
s-a născut la 15 octombrie 1978
în Chișinău, Republica Moldova. Absolventă a Liceului „Iulia
Hasdeu” din Chișinău; licențiată
a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM. Din
1999 face parte din echipa PRO TV
Chișinău în calitate de reporter,
editor și prezentatoare de știri.
Este stabilită actualmente la Paris, unde lucrează în domeniul
audiovizualului.
Debut editorial cu „Fabule moderne”, Editura „Urma Ta”, Chi-

șinău, 2014; ediția a II-a, Editura
„Libris Editorial”, Brașov, 2016.
Cea de-a doua carte, „Vara în care
mama a avut ochii verzi”, Cartier, 2017, este distinsă cu Premiul
Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova (2017), Premiul revistei
Observator cultural și Premiul
Observator Lyceum (2018).
Romanul „Grădina de sticlă”,
de Tatiana Țîbuleac, a fost distins
în 2019 cu Premiul Uniunii Europene pentru Literatură.
Irina NECHIT

Un bust al lui Mihai Viteazul
va fi instalat în satul Cobani

Bustul Domnitorului Mihai
Viteazul va fi instalat în satul
Cobani, raionul Glodeni. Sculptura va fi înălțată grație implicării
autorităților raionale Glodeni și
membrilor Asociației „Euroregi-

unea Siret-Prut-Nistru”.
Bustul marelui voievod și înfăptuitor al Unirii Principatelor
din 1601 va fi realizat din piatră
de Cosăuți sau bronz și va fi inaugurat pe 27 mai 2021, scrie nordnews.md.
„Sperăm că va fi o colaborare
frumoasă între primăria satului
Cobani, consiliul raional Glodeni și Asociația Euroregiunea
Siret-Prut-Nistru”, afirmă Ion
Cojocari, preşedintele raionului
Glodeni.
Tot grație Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, Filiala Glodeni a Bibliotecii Județene
„George Coșbuc” din Bistrița Nă-

săud, România, a găzduit cenaclul
literar-istoric „Constantin Stere,
între politică și literatură” care
s-a încheiat cu o donație de carte
românească. „De fiecare dată când
vin donez cărți pe care le-am scris
eu, cărți importante din punct de
vedere militar, cum este „Jurnalul
Cavalerului”, dar și cărți dedicate tinerei generații”, a declarat
Mircea Cosma, director executiv
al Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” a fost constituită
în anul 2005 și reunește 30 de
raioane din Republica Moldova.
I.N.

„Muzica pe care o creăm îmbină mai multe genuri: cold wave,
synth wave, synth pop, Electronica, IDM, ambient, progressive techno. Suntem pasionați de
sunet și de extragerea acestuia
din diverse instrumente muzicale electronice”, afirmă membrii
acestei formații care a reușit să
susțină mai multe concerte pe viu,
în diverse spații, piesele fiind însoțite de proiecții ale unor imagini
spectaculoase. Concertele sunt
transmise și online, stârnind un
val de reacții.
„Cosmos în buzunar” este
un proiect independent, scopul
formației este nu doar interpretarea muzicii, dar și îmbinarea
mai multor domenii artistice și
colaborarea cu alte proiecte sau
cu alți artiști, atât locali, cât și
de peste hotare. Din formație fac
parte Pavel Olari, Laurențiu Coțaga și Adrian Roșca, ei compun
muzica și tot ei o interpretează.
Spectacolele formației „Cosmos în
buzunar” sunt realizate în colaborare cu artistul vizual Karen Grigorean. Tinerii muzicieni prezintă
performance-uri audio-vizuale,
aflându-se mereu în căutarea unor
noi forme de exprimare.
Noi forme de exprimare
Dintre evoluțiile de impact
amintim un concert cu public din
octombrie 2020, suma obținută
din vânzarea biletelor fiind donată
pentru reconstrucția Filarmonicii

Naționale „Serghei Lunchevici”.
Trupa a reușit de asemenea
să organizeze cea de-a 2-a ediție a proiectului experimental //
UNDE //. În cadrul acestei ediții, desfășurată în spațiul Artcor,
muzicienii au utilizat tehnologii
care au permis spectatorilor să
interacționeze cu imaginile proiectate pe un ecran LED. Cu totul
remarcabil a fost faptul că toată
muzica a fost improvizată și creată
chiar în timpul evenimentului.
Artiștii vizuali Karen Grigorean
și Oxana Căpățână au transformat interiorul sălii Artcor într-o
adevărată poveste.
În noul an, 2021, trupa a
prezentat proiectul Cosmos Factory, în colaborare cu Artcor și
POT Music, cu participarea Martei
Gavriliuc și a lui Ronin Terente.
„Ne-am dori să înregistrăm
o piesă în cosmos”
Solicitat de GAZETA de Chișinău, liderul formației Pavel Olari
a menționat că cele mai rezistente piese muzicale ale trupei sunt
„Wake me up”, „Despre noi”,
„Spinning Barrels”, „Black holes
in my brains”. La întrebarea dacă
și-ar dori să zboare în spațiul cosmic, Adrian Roșca ne-a răspuns,
mai în glumă, mai în serios, că
ar merge să înregistreze o piesă
în cosmos.
Membrii trupei au anunțat că
în curând vor mai apărea și alte
colaborări cu diverși artiști din
Republica Moldova. „Pregătim
ceva neobișnuit”, ne-a spus Pavel
Olari, mărturisind că sunt în lucru
câteva piese noi. Melomanii așteaptă reprezentațiile ingenioase
ale trupei „Cosmos în buzunar”
care ne deschide o perspectivă
spre muzica viitorului.
I.N.

Secvență dintr-un spectacol audio-vizual prezentat de formația „Cosmos în buzunar”
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Interviu cu Ana Basarabeanca, stabilită în Canada

„Mă simt un copil al
Pământului, însă nu uit
de unde am plecat”

C

ând a plecat de-acasă, acum cinci ani, a
luat cu ea prosoape, ii, un lăicer și multe
cărți românești. Aceste lucruri, dar și
legătura online pe care o are cu mama
și surorile ei, îi alină dorul Anei Basarabeanca
(în acte Zelinschi), care azi este investigator de
fraude financiare la una dintre băncile canadiene.
Locuiește în Calgary, Canada, împreună cu
soțul, Oleg Zelinschi, și fiicele Ana și Alisa. Mai
multe despre conaționala noastră, originară din
Coșcodeni, raionul Sângerei, aflați din interviul
acordat pentru GAZETA de Chișinău.
- Dragă Ana, în pozele tale
de pe pagina de facebook
radiezi de bucurie alături
de fiice și soț. Ești fericită departe de casă? Ce înseamnă fericirea pentru
tine?
Ușor și, probabil, puțin cinic
ar fi să discut despre fericire
acum, când le am pe toate: apă
potabilă, salariu ce-mi permite
un trai decent, munți cu aer curat în preajmă, soțul (Oleg) blând
și copiii (Ana și Alisa) sănătoși
alături, căldură în vatră și pâine
pe masă. Am învățat să fiu fericită
cu ce pot face sau pot avea azi,
pentru că am trăit și vremuri mai
dificile și tot parcă nu eram trista
pământului.
- De cele mai multe ori
lumea noastră, care a tot
plecat în diferite țări, duce
dorul casei, rudelor, prietenilor, pământului unde
s-a născut. Le duci dorul?
Cum îl potolești?
Pentru noi, ACASĂ a devenit
orice loc din lume unde suntem
fericiți. Dorul însă îl includ în
două noțiuni: baștina, bucata de
pământ, unde m-am născut și
m-am format, și familia de origine: mămica și surioarele mele.
Pentru alinare, ne vorbim des una
alteia, online. De la baștină am
luat cu mine frumoase amintiri:
prosoape cu imprimeuri la bucătărie, șorțuri pentru gospodine de la
nași, ii, un ceaun, linguri de lemn
semnate de meșteri populari, poze
de tot felul, un lăicer, o bundiță și
multe cărți. Cu ele mă mândresc.
O prietenă din Montreal glumea,
recent, cum că aș putea să-mi fac
un mini muzeu cu tot cu bibliotecă
românească. Poate și voi face, căci
exult de mândrie când povestesc
cuiva despre oamenii noștri și
locurile noastre deosebite: așa,
cu toată sărăcia și problemele ce
bântuie pe acolo. Totuși de acolo
mi se trag rădăcinile. Anul ăsta
ne-am făcut și cu beci, deci la anul
va curge și vin din butoi.
- De obicei, conaționalii
noștri care s-au stabilit

peste hotare au fost nevoiți
să-și schimbe activitatea.
Tu și soțul tău v-ați schimbat domeniile?
Am fost o norocoasă în formarea profesională. Am absolvit
Sociologie și Asistență Socială la
USM. Nu am rezistat prea mult
timp ca specialist în domeniu,
angajată într-o instituție de stat,
neavând motivație financiară.
M-am orientat spre domeniul privat, unde am și muncit până a veni
în Canada. Aici sunt investigator
de fraude financiare la una dintre
băncile canadiene, un domeniu
diferit, interesant, ce-mi oferă o
creștere profesională stabilă. Aici
învăț permanent. Dacă vreau să
rămân în funcție sau să avansez,
trebuie să fiu cu noile cursuri pe
bandă, să aflu noi metode de procesare a fraudelor financiare, mai
ales că majoritatea tranzacțiilor
sunt online. Dacă isteții din domeniu inventează ceva nou, eu,
ca specialist bancar, trebuie să fiu
la curent cu toate up-date-urile.
Soțul este specialist IT. A avut o
tranziție mai ușoară, vorbind în
termeni profesionali. Ambii am
avut noroc și de oameni buni care
ne-au îndrumat la început și cărora le suntem recunoscători.
- Ce anume te-a ajutat să
te acomodezi, tu și familia,
în Calgary, Canada, unde
aveți o casă frumoasă?
Acomodarea a fost totuși un
proces complex. Multe le-am
pregătit încă din Moldova: știam
exact unde vom locui, la ce școală
vor merge copilele, ce platforme
de căutare de job sunt. Aplicasem
pentru indemnizația copiilor, găsisem și oameni frumoși cu care
am putut comunica la început.
Astea toate și faptul că am știut
engleza la nivel de comunicare
ne-au ajutat extrem de mult. Ceva
fantastic se întâmplă aici când
vine cineva din R. Moldova. Se dă
veste în țară că vin niște pui noinouți și le trebuie de toate și „bătrânii diasporei” încep a colecta
lucruri trebuincioase pentru
început. Apartamentul închiriat
l-am luat gol, iar a doua zi ne-am

tățile din R. Moldova candidează
un număr mic de studenți. Absolvenții de liceu pleacă la studii în
străinătate.
- Epidemia de Covid-19 a
schimbat viața oamenilor
în toate statele lumii. A
schimbat-o și pe a ta?
Pandemia e o experiență. Din
13 martie 2020 muncim la distanță și eu, și soțul meu. La început
a fost mai dificil, însă oamenii
se deprind cu de toate. Copiii au
fost online tot anul trecut academic, din septembrie au revenit la
școală, însă cu măști și cu unele
schimbări în program. Copiii suferă cel mai mult. Din noiembrie
nu am mai avut oaspeți. Acum se
permite să stăm afară, maxim zece
persoane. Nevoia de comunicare
este mare.
trezit cu masă și scaune, cuptor
cu microunde, 18 farfurii etc. de
la oameni pe care nu-i întâlnisem
vreodată. Plecăciune lor. I-am întâlnit mai târziu cu diferite ocazii,
în special la sărbători organizate
de ai noștri. Peste o vreme a venit
și rândul nostru să contribuim la
venirea altor „pui golași”. Și încă
va mai urma. Roata vieții...
- Am înțeles că îți place
lectura. Citești, recomanzi
cărți în limba română internauților pe facebook.
De unde le achiziționezi?
Mica mea comoară, cărțile,
crește încet. Cărți în engleză se
găsesc ușor aici. Le împrumut
de la bibliotecă, iar pe cele românești le caut cu livrare spre
Canada. Am golit mai multe librării online. Acum de vreun an
și jumătate apelez la serviciile
magazinului de Carte Românească de la Paris, „Galerie Moldave”,
de unde îmi vin și noutăți literare
de la Chișinău. Mă bucur mult
să știu că la Chișinău se scrie
bine. Acum 20 de ani domeniul
scriitoricesc mi se părea mai plictisitor. Am fost fericită să-i citesc
pe Valentina Șerbani, Alexandru
Bordian, Dumitru Crudu, Iulian
Ciocan, Lilia Calancea, Tatiana
Țîbuleac și alții.
- Orice cuplu are prieteni
de familie. Cine sunt prietenii voștri?
Prietenii din viața adultă sunt
altfel. La maturitate, ne întâlnim când deja suntem formați,
cu un anumit stil de viață, și aici
bunul-simț și interesele comune
joacă un rol important. La început
aveam prieteni din R. Moldova
și România. Mai târziu, datorită
copiilor și contactelor de la școală

și postului de lucru, ne-am făcut și
alți prieteni. De când e pandemie,
ne vedem foarte rar. Ne-am limitat cercul de comunicare cu vecinii
canadieni, descendenți din familii
de irlandezi, germani, ucraineni,
albanezi. La ocazii speciale ai noștri au însă prioritate.
- Ce v-a făcut să plecați în
Canada?
În anii studenției am călătorit
mult în Europa. Mai târziu, am
și lucrat pentru a avea o locuință
în R. Moldova. Lumea însă nu se
limitează doar la propriul nostru
apartament. Realitățile sistemului
ne lăsau mască deseori.
Canada, ca orice altă țară ce
primește mulți imigranți, are problemele ei specifice, însă sistemul
bine pus la punct face față la toate
încercările. Avem drumuri relativ
bune, coșuri de gunoi curățate,
parcuri multe și accesibile. Deci
avem o relație stat-cetățean echilibrată.
- Crezi că lucrurile pot reveni la normalitate la noi
în republică? În ce condiții
te-ai întoarce acasă?
La 20 de ani, eram încă o visătoare. Credeam că se poate construi
o țară ca afară. Acum sunt o realistă
și înțeleg că mari schimbări nu se
vor produce curând. Toate necesită timp și schimb de mentalitate.
Eu nu am avut puterea să stau în
așteptarea vremurilor mai bune.
Am căutat locuri mai bune, cu mare
drag de mine, de noi.
- Cum vezi, din Canada, statul Republica Moldova?
În satele Moldovei nu se
schimbă prea multe. Lume îmbătrânită, sărăcie, case pustii. E
trist. La Chișinău se observă un
pic schimbarea. Însă în universi-

- Cum funcționează sistemul medical canadian în
pandemie?
Canadienii au asigurare medicală ce acoperă situațiile de urgență, inclusiv pentru pandemie.
Testele sunt gratuite. Medicii,
desigur, sunt foarte obosiți, însă
li se acordă suport psihologic și
financiar, după necesitate. Majoritatea medicilor și lucrătorilor
medicali s-au vaccinat. Sper că
sunt mai protejați.
- Povestește-ne despre cele
mai frumoase activități cu
familia.
Una dintre cele mai fantastice
aventuri de aici a fost traversarea
Canadei în lung și-n lat cu mașina, circa 4000 km. Am trecut
prin câmpii fără capăt, pline de
grâne, pe lângă lacurile sărate
din mijlocul țării, până spre polul
nord, unde se extrage petrol.
Munții sunt dragostea mea.
Dacă nu ajungeam în Canada,
ne mutam cu traiul în România,
la munte. Locuim la o oră distanță de mers cu mașina până la
munte. Călătoriile noastre de vară
și iarnă sunt la munte. Descoperim lacuri azurii. Iarna învățăm
a schia. Pictăm, toate fetele din
casă. Tutorialele de pe youtube
ne înlocuiesc mentorii. Mă simt
un copil al Pământului, însă nu
uit de unde am plecat.
- Mai vii pe acasă?
Nu am reușit încă. Vin rudele la noi, pe rând: o surioară, o
mămică, altă mămică. Vin, mai
ales prin cărțile trimise. Susțin
mult avântul cărturăresc de acasă;
mai achiziționez și abonamente la
ziare pentru unii foști profesori.
Interviu realizat
de Victoria POPA
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Basarabia împotriva comunismului

Dușmanii puterii sovietice (2)

P

rezentăm mai jos un fragment dintr-un document
de arhivă, care confirmă faptul că nemulţumirea şi
lupta împotriva puterii sovietice se ducea nu numai
individual, dar şi în grup. De asemenea, vă propunem
documente (extrase din Fondul arhivistic al Procuraturii
RSSM) despre două organizaţii antisovietice, care au activat
în Basarabia după război şi care au fost descoperite de către
organele de forţă sovietice. Este vorba de ONB (Organizaţia
Naţionalistă din Basarabia) şi „Sabia Dreptăţii”.
Istoria celor învinşi o scriu
învingătorii!

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
Nu vă place Patria Sovietică?
„SECRET
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSS Moldoveneşti din 11 martie 1953 au
fost condamnaţi:
ZAPOROJAN SERGHEI FIODOROVICI
– anul naşterii 1924, originar din oraşul
Chişinău, moldovean, fără de partid, preot
în satul Chiţcani, raionul Teleneşti.
BALAN GHEORGHI FIODOROVICI –
anul naşterii 1906, originar şi locuitor al
satului Chiţcani, raionul Teleneşti, din ţărani mijlocaşi, particular, moldovean, fără
de partid, ştiutor de carte, fost membru al
partidului „cuziştilor”, staroste bisericesc.
RACU IVAN TRIFONOVICI – anul naşterii 1900, originar şi locuitor al satului
Chiţcani, raionul Teleneşti, colhoznic, fost
membru al partidului „liberal”, membru al
sovietului bisericesc şi staroste bisericesc,
în baza art. 54-10 alin. 2 şi art. 54-11 al CP
al RSSU, la 25 ani de detenţie în LCM şi 5
ani de privare de drepturi, cu confiscarea
averii şi deportarea ulterioară a fiecăruia
pentru 5 ani.
CALCÂI PIOTR ANTONOVICI – anul
naşterii 1889, originar şi locuitor al satului
Chiţcani, raionul Teleneşti, moldovean, fără
de partid, ştiutor de carte, fost membru al
partidului „cuziştilor”, colhoznic, membru
al sovietului bisericesc, în baza art. 54-3,
54-10 alin. 2 şi 54-11 al CP al RSSU, la 25
ani de detenţie în LCM şi 5 ani de privare
de drepturi, cu confiscarea averii şi deportarea ulterioară pentru 5 ani.
ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCÂI au fost condamnaţi pentru faptul că,
fiind ostili faţă de Puterea sovietică, făceau
sistematic agitaţie antisovietică în rândul
locuitorilor satului Chiţcani, folosind în
acest scop prejudecăţile religioase. Cleveteau condiţiile de trai din Uniunea Sovietică şi orânduiala colhoznică, răspândeau
idei aberante, activitatea duşmănoasă o
direcţionau spre suspendarea măsurilor
întreprinse de partid şi Guvernul Sovietic.
Pe lângă aceasta, CALCÂI, în perioada
ocupaţiei temporare a Moldovei, era angajat
al primăriei, patrula sistematic prin sat, la
indicaţia jandarmeriei.
Acest fapt se confirmă prin depoziţiile martorilor: ŞVEDOV D.N. (p.d. 268),
VERDÎŞ B.V. (p.d. 269), GRUZIN M.M.,
ANTON D.G., PETRACHI F.N., ARAMA
N.A. şi alţii (p.d. 269-275).
Astfel, se constată că ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCÂI au fost condamnaţi
corect.”

Documentele prezentate şi cele care
vor urma au fost întocmite de angajaţii
procuraturii sau ai securităţii sovietice în
limba rusă, după cum se scriau toate documentele de stat. Necunoscând onomastica
şi toponimia românească din Basarabia,
funcționarii sovietici au comis erori regretabile în documentele respective. Dar
documentul este document, chiar dacă este
scris de oameni cu mâinile pline de sânge
şi cu mai puţină carte.
Culmea obrăzniciei noii puteri s-a manifestat atunci când, după ce au ocupat
pământul românesc al Basarabiei, îi învinuiau de trădare de patrie pe cei care luptau
împotriva sovieticilor sau pe cei care nu
le susţineau politica! Adică după august
1944 patria românilor din Basarabia şi a
celorlalţi locuitori a devenit URSS? Zeci şi
sute de basarabeni au fost judecaţi fiind
învinuiţi de trădare de patrie.
În unele documente sovietice întâlnim
expresia „locul ispăşirii pedepsei nu este
cunoscut”, fapt care confirmă că autorităţile
sovietice în majoritatea cazurilor nu duceau
o evidenţă a celor arestaţi şi deportaţi din
Basarabia. Important pentru ei era să-i ducă
de la casele lor... şi cât mai departe! Iar în
casele acestora erau aduşi ruşi, ucraineni,
evrei etc. Scopul era schimbarea raportului
etnic în favoarea ocupanţilor.
Maşina de propagandă şi agitaţie, uriaşa
maşină sângeroasă a nkvd-ului, kgb-ului a
distrus multe vieţi atât moral, cât şi fizic,
dar n-a izbutit să îndobitocească mintea
băştinaşilor! Am regenerat, am renăscut
din scrum asemeni pasării Phoenix. Locul
bunicilor şi părinţilor noştri împuşcaţi,
băgaţi în gropi cu var, exilaţi în Siberia,
maltrataţi şi furaţi în propria casă l-au luat
copiii şi nepoţii lor...
Jos cu bolşevicii!
Mai jos vă propunem câteva documente,
despre ONB (Organizaţia Naţionalistă din
Basarabia), extrase din Fondul arhivistic
al Procuraturii RSSM.
„SECRET

Prezidiumului Judecătoriei
Supreme a RSSM

RECURS
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSSM în dosarul lui BRIDIGHIN F.I.,
MITREANU A.S., COBÎLAŞ F.P. şi
BATRÎNEAC S.I.
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSSM din 12 ianuarie 1948, au fost condamnaţi în baza art. 54-2 al CP al RSSU,
în conformitate cu art. 2 al Decretului din
26 mai 1947 „Privind abolirea pedepsei cu
moartea” şi art. 46 al CP al RSSU, la 15 ani
de detenţie în LCM, fiecare din persoanele
indicate mai jos, şi la 5 ani de privare de
drepturi, cu confiscarea averii:
1. BRIDIGHIN FIODOR IVANOVICI,

anul naşterii 1918, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, moldovean,
cetăţean al URSS, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, căsătorit, n-a făcut serviciul
militar în Armata sovietică, până la arestare
lucra în propria gospodărie.
2. MITREANU ANANII SEMIONOVICI,
anul naşterii 1923, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, din ţărani
mijlocaşi, ştiutor de carte, necăsătorit, n-a
făcut serviciul militar în Armata sovietică,
până la arestare lucra în propria gospodărie.
3. COBÎLAŞ FIODOR TIMOFEEVICI,
anul naşterii 1904, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, moldovean,
cetăţean al URSS, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, căsătorit, n-a făcut serviciul
militar în Armata sovietică, până la arestare
lucra în propria gospodărie.
4. BATRÎNEAC SEMION IVANOVICI,
anul naşterii 1913, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, moldovean,
cetăţean al URSS, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, căsătorit, n-a făcut serviciul
militar în Armata sovietică, până la arestare
lucra ca învăţător-educator în internatul
de copii din Bădiceni.
BRIDIGHIN F.I., MITREANU A.S., COBÎLAŞ F.P. şi BATRÎNEAC S.I. au fost condamnaţi pentru faptul că, fiind nemulţumiţi
de Puterea sovietică, în noiembrie 1946, au
devenit membri ai unei organizaţii antisovietice, numită „ONB” – „Organizaţia Naţionalistă din Basarabia”, care avea drept scop
răscoala armată împotriva puterii sovietice.
Împreună cu persoanele enumerate au
fost condamnaţi: BRIGHIDIN Alexei Fiodorovici, GRAJDEANU Fiodor Savovici,
GUŞAN Alexandr Eliseevici şi DRAGALIN
Ivan Ivanovici.
La sfârşitul lunii noiembrie 1946, ei au
asistat la adunarea, organizată şi condusă
de conducătorii ei BATRÎNEAC VASILII,
DOMAŞCAN Pimen şi DOMOŞCAN Nicolai
(condamnaţi în alt dosar).
La această adunare au participat la
discutarea chestiunilor privind atragerea
noilor membri în rândurile organizaţiei
„ONB”, procurarea armamentului, săvârşirea unor acte teroriste asupra activului
sovietic de partid şi atacarea depozitelor
de stat în scopul jefuirii lor. BRIDIGHIN
Alexei a propus în ziua şedinţei festive le-

gate de sărbătorirea revoluţiei socialiste
din octombrie să arunce în sovietul sătesc
din Bădiceni o grenadă în scopul omorârii
activiştilor sovietici.
În afară de aceasta, ei făceau agitaţie
antisovietică, lăudau condiţiile de trai din
România burgheză, totodată clevetind puterea sovietică.
Acest fapt este confirmat prin mărturiile
tuturor condamnaţilor şi depoziţiile martorilor DOMAŞCAN N.G. şi DOMOŞCAN
P.I. (proces-verbal al şedinţei de judecată
vol. 2 p.d. 231-269).
Astfel, urmează să se constate că opt
persoane – membri ai unei organizaţii contrarevoluţionare, au fost traşi la răspundere
penală şi condamnaţi corect.
Totodată, având în vedere că BRIDIGHIN F.I., MITREANU A.S., COBÎLAŞ
F.P. şi BATRÎNEAC S.I., precum se vede
din materialele dosarului, au fost membri
ai organizaţiei antisovietice un timp scurt
şi activitatea lor duşmănoasă nu a fost constatată, acest fapt nefiind luat în vedere de
judecată, consider prea dură pedeapsa de
15 ani de LCM stabilită fiecăruia.
În baza celor expuse şi conducându-mă
de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi
autonome şi Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,
ROG :
1. Să fie modificată sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 12 ianuarie 1948
referitor la BRIDIGHIN FIODOR IVANOVICI, MITREANU ANANII SEMIONOVICI, COBÎLAŞ FIODOR TIMOFEEVICI şi
BATRÎNEAC SEMION IVANOVICI, micșorându-li-se pedeapsa până la 10 ani de
LCM, cu menţinerea celor 5 ani de privare
de drepturi şi confiscarea averii.
2. În cazul celorlalți condamnaţi sentinţa
nu se modifică.
Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3 – (A.
KAZANIR)
F.3085, inv.1, d.783, f.161 -163
(Documentele sovietice au fost scrise
în limba rusă și traduse de autorul
acestor rânduri.)
(Va urma)

INTERVIU
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„Simțul umorului mă ajută
să înfrunt toate greutățile”
Gheorghe Bâlici în dialog cu Grigore Drăgan

P

entru cititorii avizați Grigore Drăgan,
care împlinește pe 5 februarie doar 70
de ani, nu are nevoie de prezentare. Cu
toate acestea, vom spune că e unul dintre
cei mai buni umoriști pe care îi are în prezent
R. Moldova. Pentru că suntem prieteni și ne
cunoaștem de mult timp, voi face abstracție de
modul reverențios de abordare a personalităților
și-i voi adresa, în cele ce urmează, un șir de
întrebări la care îl voi ruga să-mi răspundă, vorba
Acad. Mihai Cimpoi, „cât mai concis, lapidar,
laconic și scurt”.
G.B.: Ce mai faci, Grigore,
la această a doua tinerețe
a ta, care abia a început?
Gr.D.: Alung ziua de azi să
vină cea de mâine în speranța că
va fi mai bună. Ținând cont de
faptul că mintea vine odată cu
anii, încerc să mai prind la minte, dar fără să strig: „Ajutor! Vine
timpul peste mine!”. Înțelegând
de minune că timpul este materia
din care se constituie viața, mă
strădui să-l folosesc la maximum.
Am angajat și un croitor pe baze
obștești, care mi-l croiește după
bunul meu plac. Așa încât, trăgând
câte-un „cinzeac”, să pot trece și
de-o sută... Apropo de bătrânețe,
În fața anilor nu gem,
Ci-mi văd mereu de treabă,
De bătrânețe nu mă tem,
Fiindcă-i tot o babă...

trebuie să recunosc, nu-mi place
râsul prostesc, vulgar și bazat pe
un fals sentiment de superioritate.
G.B.: În ceea ce creezi îți
impui, bineînțeles, anumite rigori. Crezi că au fost
suficiente sau ai avut nevoie și de altele pentru a
deveni un creator de umor
realizat pe deplin?
Gr.D.: Desigur că-mi impun
niște rigori. Prima rigoare e ca
ceea ce spun sau scriu, în mod
obligatoriu, să provoace buna
dispoziție și să stârnească râsul.

cu nimeni, dar și că nimeni nu
se poate compara cu mine. După
cum susțin unii, posed un gen al
umorului codrenesc care pe mulți
nu-i caracterizează.
G.B.: Locul tău e unul de
cinste, nu prea tare în față,
ca să nu-ți iei nasul la purtare, tocmai cum îi stă bine
unui umorist modest și talentat. E locul înțeleptului,
dacă ne gândim bine. Cu ce
te mândrești în mod deosebit ca realizare a vieții
tale de până acum? Ai și
regrete, nemulțumiri?
Gr.D.: Mă mândresc că pe
lângă simțul bunei cuviințe și al
responsabilității am moștenit și
simțul umorului, care îmi ajută
să înfrunt cu brio toate greutățile.
Mă mai pot mândri cu faptul că
ceea ce scriu adaugă savoare vieții,
mă ajută să accept inevitabilul, să
fac față provocărilor și să ies din
orice situație zâmbind. În mod
deosebit mă mândresc cu cei patru
nepoței. Unii din ei s-au aruncat
în partea mea și au înțeles că pofta
vine râzând.

G.B.: Orașul Nisporeni și
satul tău natal, Seliște, din
apropierea centrului raional, cum te predispun și
cum te inspiră în creație?
Gr.D.: Orașul în care locuiesc
e minunat, iar locul în care m-am
născut și am copilărit mi-a lăsat
amintiri din cele mai frumoase. La
baștină revin cu mult drag și de
fiecare dată încerc emoții deosebite. Aici și muza mă frecventează
mai des, și aerul e mai curat, și
oamenii sunt mai ospitalieri.

G.B.: Ești satisfăcut de realizările tale? Crezi că ai
atins culmea succesului
sau urmează să o faci în
următorii 30-40 de ani?
Gr.D.: Parțial da, dar în linii
generale – nu. Ceea ce m-ai întrebat cred că-i culmea. Cele șapte
cărți care mi-au ieșit la lumina
zilei încă n-au reușit să împrăștie
întunericul din căpățânile unora.
Așa că în sertare mai stau vreo
patru manuscrise în așteptarea
unor sponsori generoși pentru a
putea descreți frunțile cititorilor.
G.B.: În cei șaptezeci de ani
ai tăi, ce importanță au cei
șapte ani de acasă?
Gr.D.: Zâmbetul și râsul apar
odată cu nașterea copilului. Dat
fiind că m-am născut neavând
încotro, nimeni nu m-a învățat
să zâmbesc sau să plâng, să râd
sau să mă-ntristez.
De mic copil am fost înclinat
spre glume și ironii, ascunse sub
o aparență de seriozitate.
Crescând mai mare, am înțeles
că umorul și râsul fac parte din
viața de zi cu zi și am început să
le cultiv pe ambele cu toată „seriozitatea” încă din fașă.
Deoarece umorul nu poate fi
conceput fără râs, am conștientizat încă de pe când mă mișcam și
cu ajutorul mâinilor că acesta din
urmă (râsul) lungește viața și este
o armă sigură în lupta cu tristețea,
constituind o doză de energie spirituală. Încă de pe atunci sunt gata
totdeauna să zâmbesc, dar mai
ales să râd din toată inima. Deși,

parte, dorind să-i înveselești pe cei mai serioși, mai
triști și mai închiși în sine.
Ce ți-a reușit să întreprinzi
în acest scop?
Gr.D.: Mai puțin decât mi-am
dorit. Totuși am reușit să organizez la Nisporeni cinci ediții ale
Festivalului de Umor „La Hanul
lui Păcală” și, în 2019, prima ediție
a Festivalului „La baștina lui Efim
Tarlapan” la Măgurele, Ungheni,
care anul trecut n-a avut loc din
cauza pandemiei.

Grigore Drăgan împreună cu soția și cu cei patru nepoți

A doua rigoare e ca zâmbetul
să fie cât mai larg încât gura să
fie deschisă până la urechi. Și o
a treia – e imperios necesar ca
să-i corecteze pe cei împătimiți
de umor, dar și să-i ajute în lupta
cu mincinoșii, demagogii, hoții,
birocrații și caraghioșii.
G.B.: Îți plac ierarhiile?
Dacă da, cu spiritul tău
autocritic, unde crezi că te
afli între umoriștii de aici
și cei de dincolo de Prut?
Gr.D.: Nu-mi prea place să
fiu privit de sus și condamn tot
felul de ierarhii. Dacă de la o parte
lucrurile se văd mai bine, te-aș
lăsa pe tine să-mi arăți locul aflării
mele pe scara ierarhiei umoristice.
Una știu: că nu mă pot compara

Totodată, regret că nu pot
întoarce timpul înapoi și că mai
avem în jurul nostru încă mulți
plângăreți, posomorâți și morocănoși. Îmi pare rău că în societate
mai avem încă mulți oameni lipsiți
de stofă intelectuală, de simțul
umorului.
Nu mă pot împăca cu gândul că
internetul domină cultura lecturii.
Sunt nemulțumit la culme că
locuiesc într-o țară unde analfabeții și impostorii ajung deputați
și miniștri, că ocupă și alte posturi
înalte de conducere doar pentru că
i-a promovat partidul lor, votat de
alegători fără scaun la cap.
G.B.: Fiind împătimit de
simțul umorului, răspândești acest „virus” mai de-

G.B.: Ce mai face „Crucea Mântuirii Neamului
Românesc” de pe dealul
Zghiharei?
Gr.D.: „Crucea Mântuirii...”
despre care-mi vorbești s-a cam
mântuit, fiind transmisă de la Mitropolia Basarabiei la Mitropolia
Moldovei. Gurile rele vorbesc că
ar fi fost vândută pe bani grei. Din
păcate, de câteva luni ea nu mai
luminează, deși e un loc pitoresc,
de atracție a turiștilor...
G.B.: Cu cine dintre nisporenenii tăi te mândrești cel
mai mult?
Gr.D.: Sunt mulți cei cu care
mă pot mândri cu adevărat. Printre ei i-aș evidenția pe Tudor Zbârnea, Constantin Dragomir, Vasile
Zubcu-Codreanu, meșterii populari Vasile Adam și Zaharia Triboi,
Cătălin Josanu, pictorii Grigore
Puică și Ion Croitoru, Gheorghe
Țopa, Nicolae Caragia, frații Constantin și Grigore Adam, crainicul
Mariana Bahnaru, interpreții care
nu mai sunt printre noi – Maria
Drăgan, Nina Ermurache și Ștefan
Petrache.

G.B.: De la cine ai moștenit
simțul umorului? Poți să-l
definești?
Gr.D.: Harul umorului l-am
preluat de la tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, căruia îi plăcea să
glumească, să-i ia în derâdere pe
cei cu multe metehne. Umorul este
și un dar de la natură, o stare sufletească, o mare putere, în stare
să-i apropie pe oameni, să-i facă
mai buni.
Aici recunosc că mi-a plăcut
mult și definiția ta pe care i-ai
dat-o umorului:
E simțul ce, făcând furori,
Îl are omul uneori,
Iar când nu-l are în dotare,
Nu are simțul că nu-l are.
G.B.: Îți mulțumesc că ți-ai
amintit și un catren de-al
meu, dar aș vrea să te mai
întreb cu care dintre umoriștii din zonă, în afară de
tine, evident, te mândrești
cel mai mult?
Gr.D.: M-am mândrit nespus
de mult și mă mândresc cu Petru Cărare, Efim Tarlapan, Mihai
Curagău, Gheorghe Pârlea, Pavel
Bechet, care, cu părere de rău, neau părăsit prea devreme.
Am un respect deosebit
pentru „nezonaticii” umoriști,
epigramiști Ion Diviza, Ștefan
Agachi și, nu în ultimul rând,
pentru tine, care faci ce faci și
revii cu premii importante de la
festivalurile de umor de peste
Prut.
G.B.: Iar tu faci ce faci și iar
mă lauzi, de parcă te-ai teme ca
nu cumva să scot ceva din acest
interviu care, după părerea mea,
va fi citit cu interes și apreciat de
cititori și cititoare, ele având vârsta de la 18 până la câți ani dorești
tu. Ce ai vrea să le mai spui acum,
la urmă, cititorilor GAZETEI de
Chișinău?
Gr.D.: Doar atât:
Cu umorul nu-i de șagă,
El e-un lucru serios;
De zâmbești o viață-ntreagă,
Peste-un veac, mori sănătos!...
G.B.: Îți mulțumesc pentru
interviul acordat.
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Ce este insuficiența cardiacă? Definiție, cauze, simptome, stadii, prevenție, complicații

Insuficiența cardiacă de la A la Z

I

nsuficiența cardiacă este deseori asociată
cu alte afecțiuni precum diabetul zaharat
de tip 2, dar și hipertensiunea arterială,
fibrilația atrială, boala coronariană
ischemică, obezitate.
Insuficiența cardiacă este definită ca fiind o afecțiune cronică, progresivă, în care mușchiul
cardiac nu poate pompa suficient
sânge pentru a face față nevoilor
de sânge și oxigen ale întregului
organism.
Cauze și factori de risc ale
insuficienței cardiace
Frecvent, insuficiența cardiacă
are drept cauză boala cardiacă ischemică, manifestată în principal
prin infarct miocardic. (Infarctul
duce la moartea unei părți a mușchiului inimii, iar asta determină
scăderea funcției de pompă). În
general, insuficiența cardiacă este
o afecțiune diagnosticată în special la seniori, dar nu doar vârsta
înaintată este criteriul după care
se instalează această boală. Mai
ales că insuficiența cardiacă este
deseori asociată cu alte afecțiuni
precum diabetul zaharat de tip 2,
dar și hipertensiunea arterială,
fibrilația atrială și boala coronariană ischemică. De asemenea, unele defecte congenitale ale inimii,
dar și consumul mare de alcool,
obezitatea pot duce la diagnosticul
de insuficiență cardiacă.
Semne și simptome ale insuficienței cardiace
Iată ce semne și simptome are
insuficiența cardiacă:
● Stare de oboseală accentuată fără un motiv anume
● Dificultăți de respirație
sau/și respirație șuierătoare
● Edeme (vezi picioare umflate, de exemplu)

● Stare de vomă
● Lipsa apetitului alimentar
● Dificultăți de concentrare
● Ritm cardiac neregulat
Tipuri de insuficiență cardiacă
Conform New York Heart Asociation, insuficiența cardiacă are
următoarele stadii:
Clasa I – fără simptome și
fără limitări ale activităților zilnice normale
Clasa II – simptome moderate
(angină pectorală, dificultăți de
respirație la activități cotidiene)
Clasa III – simptome pronunțate care duc la limitarea unei activități ușoare de tipul mersului pe
jos pe distanțe scurte. Pacientul se
simte confortabil în repaus.
Clasa IV – pacientul este forțat să limiteze activitățile fizice
foarte mult, iar simptomele se
simt și în repaos.
Clasa V – New York Heart
Asociation nu clasează acest stadiu.
De altfel, este important de
știut că există două tipuri de insuficiență cardiacă – insuficiență
cardiacă compensată și insuficiență cardiacă decompensată.
Recomandări pentru
pacienții cu insuficiență
cardiacă în funcție
de tipul bolii
Pacienții care primesc diagnosticul de insuficiență cardiacă
compensată află astfel de la medicul cardiolog că în stadiul acesta

mușchiul inimii funcționează la
cote optime.
Pacienții care primesc diagnosticul de insuficiență cardiacă decompensată necesită o mai mare
atenție atât asupra tratamentului
medicamentos, cât și a stilului de
viață. Acest tip de insuficiență cardiacă aduce vestea că mușchiul
inimii este afectat serios. Deseori, acești pacienți înregistrează
simptome supărătoare precum:
● Rezistența scăzută la
efort
● Dificultăți de respirație
● Palpitații
● Senzația de moleșeală,
leșin
● Extremități reci (mâini și
picioare reci) sau/și umflate
● Lipsa apetitului alimentar
Complicații
ale insuficienței cardiace
netratate sau netratate
corespunzător
Corpul depinde de activitatea

inimii de a pompa pentru a livra
oxigen și sânge bogat în nutrienți
pentru hrănirea celulelor. Când
celulele sunt hrănite corespunzător, corpul poate funcționa normal. La persoanele cu insuficiență
cardiacă, inima slăbită nu poate
hrăni toate celulele cu suficient
sânge. Asta are ca efect oboseala,
dificultăți de respirație și chiar
tuse. Activități obișnuite precum
urcatul scărilor, mersul, căratul la
cumpărături devine foarte dificil.
Însă acestea sunt doar câteva
dintre efectele negative asupra calității vieții. Netratată corespunzător,
această afecțiune duce la complicații de tipul tahicardie (afecțiune
asociată apariției cheagurilor de
sânge, un factor de risc major în
apariția unui infarct, accident vascular cerebral sau embolism pulmonar), cardiomegalie. Pentru unii
pacienți cu insuficiență cardiacă
decompensată se recurge chiar la
implantarea unei pompe artificiale
ce asigură pomparea cantității de
sânge suficiente pentru funcționarea organismului.

Prevenția insuficienței
cardiace
De sănătatea sistemului cardiovascular depinde starea de
sănătate a întregului organism.
Așadar, testele de rutină la medicul cardiolog pe lângă un stil
de viață echilibrat, menținerea
greutății corporale, a valorilor
normale ale tensiunii arteriale și
ale colesterolului și trigliceridelor
sunt recomandate, mai ales după
40 de ani.
● O dietă alimentară echilibrată fără exces de sare (vezi
risc hipertensiune arterială)
sau zahăr (vezi risc diabet)
● Mers zilnic în aer liber
● Păstrarea greutății corporale în limitele normale
● Evitarea stresului
Atenție, pacienții diagnosticați
cu hipertensiune, diabet, hipercolesterolemie, boli coronariene,
obezitate trebuie să respecte cu
strictețe indicațiile de tratament
și de stil de viață pentru a proteja
și sănătatea cordului.
csid.ro

De ce nu este sănătos să prăjim alimentele?
Prin prăjire apar grăsimi trans care pot duce la diabet și boli de inimă

D

Alimentele ce conţin amidon
(cartofi, cereale, produse cu făină), prin prăjire, degajă acrilamidă, o substanţă cu acţiune carcinogenă. Se pare că efectul carcinogen
este legat de cantitatea ingerată a
acestor substanţe toxice.

e la mic la mare
suntem atraşi de
mâncarea prăjită.
Gustul, textura şi
aroma cărnii, legumelor,
ouălor ce au făcut o baie
în ulei fierbinte este de
neegalat.
Şi totuşi, prăjirea distruge
elementele sănătoase dintr-un
aliment şi dă naştere la compuşi
de tipul grăsimilor trans vinovate
în timp de apariţia unor afecţiuni
cardiovasculare sau metabolice.
Dr. Ruxandra Constantina explică de ce este bine să renunţăm la
prăjirea alimentelor.
- Se incriminează alimentele prăjite, dar ele sunt
atât de apetisante. De ce
nu este bună prăjirea?
Orice aliment sănătos se transformă într-unul nesănătos prin
prăjire. Deci se recomandă evitarea prăjirii, indiferent de tipul

- Ce grăsimi sunt de evitat?
Aşa-numitele grăsimi „rele”
sunt cele saturate (de origine
animală) şi cele hidrogenate sau
trans (uleiuri prăjite, margarină, produse de patiserie, snacksuri).

alimentului sau de natura lui (animală sau vegetală).
- Ce se transformă în timpul prăjirii?
Prin prăjire, uleiurile vegetale
se transformă în grăsimi trans,
ce cresc riscul dezvoltării unor
afecţiuni cardiovasculare şi me-

tabolice. În urma prăjirii alimentelor de origine animală, bogate în
proteine (carnea) sau produselor
procesate (mezeluri, cârnaţi ce
conţin nitriţi sau nitraţi), apar
amine heterociclice, hidrocarburi
aromatice policiclice şi nitrozamine, substanţe cu efect potenţial
cancerigen.

- Suntem iremediabil îndrăgostiţi de cartofii prăjiţi. Și de gogoşi, dacă stăm
să analizăm postările de
pe canalele social media
din timpul autoizolării la
domiciliu de la începutul
pandemiei. De ce nu sunt
sănătoase?

- De ce trebuie să evităm
grăsimile saturate?
Consumate regulat sau în cantităţi mari, ele favorizează apariţia
afecţiunilor cardiovasculare şi a
diabetului de tip 2 (cresc colesterolul, rezistenţa la insulină şi
inflamaţia), în special grăsimile
trans.
După csid.ro
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Evoluție meritorie pentru
selecționata Moldovei

Campionatul
național
la șah, în
derulare

R

Iulian BOGATU
Apoi tricolorii au remizat, într-un meci de infarct desfășurat
pe 2 februarie în deplasare, în
compania echipei Slovaciei, scor
4-4. Să le luăm pe rând.
Debut promițător
Când spun despre startul extraordinar al echipei naționale de
futsal în acest nou sezon, mă refer
nu doar la rezultatele înregistrate,
ci mai ales la prestația din teren,
una de o maturitate și responsabilitate exemplare, intercalate de
sclipiri și improvizații feerice. Astfel, în primul meci contând pentru

spectivă, a scăpat unu la unu, a
fentat ca la carte golkeeperul advers, nelăsându-i nicio șansă: 1-0.
Exclamațiile de bucurie pluteau
încă în aer, când oaspeții au reușit
egalarea, la câteva secunde după
reluarea jocului. Marios Ntatis a
fructificat pasa venită din centrul
terenului, înscriind de la doi metri
din fața porții.
Selecționata Moldovei nu s-a
lăsat nici intimidată, nici indispusă de o asemenea turnură a rezultatului, a continuat să joace în
stilu-i caracteristic, creându-și în
permanență ocazii la poarta adversarilor. Eforturile jucătorilor
noștri au fost fructificate în minutul 18 prin Constantin Burdujel,
care a marcat în vinclul de la colțul
lung un gol de toată frumusețea.
Spre bucuria suporterilor care
urmăreau partida online, reprezentativa tricolorilor a continuat
să atace, căutând desprinderea și
creându-și noi ocazii de gol.
Hotărârea fermă a naționalei
noastre de a învinge s-a materializat într-o avalanșă de atacuri re-

Foto: Vadim CAFTANAT

eprezentativa națională a Republicii
Moldova de fotbal în sală a avut un start
fulminant în cadrul preliminariilor
Campionatului European 2022. Mai întâi
selecționata noastră, condusă de pe banca tehnică
de Vladimir Vusatîi, s-a impus cu 3-1 acasă, la 28
ianuarie curent, în fața naționalei Greciei.

inspirată spre Andrei Negara, câteva fente amețitoare ale căruia au
debusolat total apărarea elenilor,
șutul prinzând portarul pe picior
greșit. Tricolorii au continuat să
controleze ostilitățile în teren, fie
temperând jocul, fie „explodând”
periculos. Astfel, scorul de 3-1 în
favoarea echipei noastre a rămas
nemodificat până la fluierul final
al arbitrului.
Caracterul ca dovadă
a măiestriei
Celălalt meci, din deplasare,
cu participarea formației noastre
reprezentative din cadrul Grupei
3, desfășurat la Complexul Sportiv

Iar încă după 13 secunde de joc
scorul deveni 2-0, Matus Sevcik
înscriind după o centrare de pe
flancul stâng.
Dacă e să ținem cont de faptul că Moldova și Slovacia s-au
întâlnit până acum de trei ori în
meciuri oficiale, de fiecare dată
adversarii noștri impunându-se
detașat (5-1 în preliminariile Euro
2010, 3-1 și 7-4 în calificările Campionatului Mondial, în 2015 și,
respectiv, în 2019), aveai de ce
să rămâi îngrijorat. Spre onoarea
întregului nostru lot, aceste două
goluri venite ca un trăsnet într-o
zi însorită n-au debusolat echipa,
ci, din contra, au mobilizat-o la
acțiuni ce au generat un spectacol
de zile mari, desfășurat în această
seară pe Poprad Arena. Revenirea
formației noastre începu odată cu
golul lui Constantin Burdujel din
minutul 7, care a șutat cu precizie
din fața porții după o fază fixă,
scor 2-1.

Foto: Vadim CAFTANAT

Recital Sergiu Nicolaiciuc

calificarea la Euro 2022, ce a avut
loc la Complexul Sportiv „Futsal
Arena FMF” din comuna Ciorescu,
inițiativa a fost preluată chiar de
la bun început de băieții noștri.
În primele șase minute de joc,
tricolorii au organizat un adevărat
asalt al porții adverse, fazele fierbinți perindându-se în ritm alert.
Oaspeții au rezistat cu stoicism,
după care au reușit câteva contraatacuri extrem de periculoase,
iar o dată doar bara s-a opus unui
gol ca și făcut. Totuși echipa noastră a rămas la cârma meciului,
exercitând o presiune constantă
la poarta lui Dimitrios Zervas. Iar
în minutul 11 al meciului, Iulian
Cojocaru, un tânăr de mare per-

luate cu frenezie chiar din debutul
mitanului secund. După pauză, în
minutul de debut, fotbaliștii noștri
și-au creat două faze splendide
de gol, țintind o dată bara, prin
Sergiu Tacot, după interceptarea
magistrală a acestuia din urmă
în jumătatea adversă de teren.
În același minut, ocaziile ratate
erau cât pe ce să se răzbune, însă
autorul golului elenilor de această
dată nu a fructificat de la doi metri în poarta goală o centrare de
pe flancul drept, preluând greșit
mingea.
Apoi, în minutul 22, urmă un
contraatac în mare viteză al formației noastre. Constantin Burdujel realiză o pasă deosebit de

Arena din orașul Poprad, contra
naționalei Slovaciei, se dovedi a
fi mult mai dificil, cu răsturnări
spectaculoase de situație și de
scor. Presiunea sufocantă și intențiile ofensive ale gazdelor se
simțiră încă din primele minute
de meci, câteva șuturi în direcția
porții – de fiecare dată pe lângă bară – venind ca o avertizare
demnă de luat în seamă.
În minutul 5, portarul echipei
moldovenești, Oleg Chitoroagî,
a respins în corner un șut periculos de la distanță, după care
urmă imediat încă o lovitură puternică din afara careului, deviată
de această dată de Martin Smericka în plasa porții noastre: 1-0.

Iar în minutul 13, Sergiu Nicolaiciuc a interceptat cu capul
o minge degajată de la poartă de
adversari, aceasta fiind preluată
de Andrian Lașcu, care îl execută
pe goalkeeperul Richard Oberman cu un șut violent din afara
careului la colțul lung (2-2, scor
ce se păstră până la pauză). În
repriza a doua veni rândul lui
S. Nicolaiciuc să înscrie, finalizând cu calm o centrare în fața
porții. Iar cu 5 minute înainte
de fluierul final se remarcă A.
Negara (4-2). Nu trecu nici un
minut că M. Sevcik, printr-un
gol superb în vinclul porții, reduse din diferență, iar slovacii
au organizat un adevărat asalt la
poarta echipei noastre. În câteva
rânduri, portarul lor și-a lăsat
buturile pentru a participa la
atac, până la urmă el reușind
un pas de gol, fructificat în min.
39 de Tomas Drahovsky: 4-4, o
remiză muncită în egală măsură
de ambele părți.
Următorul meci din cadrul preliminariilor naționala noastră îl va
susține pe 4 martie în deplasare cu
echipa Azerbaidjanului, favorită
certă a grupei. Pentru a avea șanse
de calificare la Euro 2022, este
necesar ca formația țării noastre
să se claseze pe locul 2, cu un rezultat cât mai bun.

Maestra internaţională Svetlana Petrenco a câștigat pe 31
ianuarie curent Campionatul
Republicii Moldova la şah blitz.
Chișinăuianca s-a impus după
11 runde, fiind urmată în clasament de reprezentanta școlii din
Tiraspol, Diana Tuktamîsova, și
de Alina Mihailova, șahistă din
Comrat. La bărbați, în proba de
blitz a ieșit învingător Andrei
Macovei, asistat pe podiumul de
premiere de Iulian Baltag și Anatoli Zaiarnîi, toți maeștri internaţionali. La şah rapid, campion a
devenit Ivan Schiţco, medalia de
argint i-a revenit lui Ruslan Soltanici, de „bronz” învrednicindu-se
Andrei Macovei şi Iulian Baltag.
Pe 5 februarie se va încheia Campionatul R. Moldova la şah rapid
rezervat femeilor, iar în perioada
6-14 februarie se va desfășura turneul național la şah clasic.

Anamaria
Nesteriuc
s-a impus
la Ostrava
Anamaria Nesteriuc, atletă din
România, a cucerit la 3 februarie
a.c. distincția de argint în proba
de 60 m garduri la turneul internaţional de la Ostrava, Cehia, din
cadrul circuitului World Athletics
Indoor Tour. Atleta de 27 de ani a
parcurs distanța în 8 sec. 15/100,
fiind întrecută de poloneza Pia
Skrzyszowska (8 sec. 02/100),
medalia de bronz fiind adjudecată de irlandeza Sarah Kate Lavin (8 sec. 18/100). De remarcat
că bucureșteanca şi-a egalat cea
mai bună performanţă personală,
obținând dreptul să participe, în
perioada 5-7 martie, la Campionatele Europene în sală de la Torun,
Polonia.

Danemarca
– campioană
mondială
la handbal

Reprezentativa Danemarcei
(campioană olimpică în exercițiu) și-a adjudecat pe 31 ianuarie curent, pentru a doua oară
consecutiv, trofeul suprem la
Campionatul Mondial de handbal
masculin. Nordicii au surclasat în
finala desfășurată la Cairo, Egipt,
selecționata Suediei (cvadruplă
campioană a lumii, în 1954, 1958,
1990 și 1999), scor 26-24 (13-13),
apărându-și titlul cucerit pe teren
propriu în 2019. În meciul pentru medalia de bronz, naționala
Spaniei (campioană europeană
în 2018 şi 2020) a învins fără
drept de apel echipa Franţei:
35-29 (16-13).
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TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

Afiş
Teatrul Național
„Mihai Eminescu”
05.02 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
06 – 07.02 „Hamlet în sos
picant” după Aldo Nicolaj, ora
18.00.
08.02 „Insultați.Belarus(ia)”
de Andrei Kureicik, spectacol-lectură, ora 18.00.
10.02 „O aventură tomnatică”
de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
11.02 „Steaua fără nume” de
Mihail Sebastian, ora 18.00.
Teatrul Național
„Eugene Ionesco”
05.02 „Arta conviețuirii” de
Yasmina Reza, ora 18.30.
06.02 „O istorie foarte simplă”
de Maria Lado, ora 18.30.
07.02 „Oscar și tanti Roz” de
Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.

Teatrul Național
„Satiricus. I. L. Caragiale”
05.02 „Maestrul și Margareta”
de Mihail Bulgakov, ora 18.30.
06.02 „Ciuleandra” de Liviu
Rebreanu, ora 18.30.
07.02 „Made in Moldova!” de
Constantin Cheianu, ora 18.30.
12.02 „HAMLET cursa de șoareci” de William Shakespeare, ora
18.30.
Teatrul Național de Operă
și Balet „Maria Bieșu”
07.02 „Elixirul Dragostei”,
operă în două acte, de Gaetano
Donizetti, ora 17.00.
Teatrul Geneza Art
06 – 07.02 „Toc” de Laurent
Baffie, ora 19.00.
09.02 „Coco Chanel – Oglinzi”
de Edmonde Charles-Roux, ora

19.00.
10 – 11.02 „Love me XXI”, ora
19.00.
Teatrul Republican
„Luceafărul”
05.02 „Testamentul” de Gh.
Urschi, ora 18.30.
06 – 07 „Tata” de Dumitru
Matcovschi, ora 18.30.
Spectacole pentru copii:
13.02 „Omul de zăpadă” de
Matei Vișniec, ora 12.00.
Teatrul Republican de
Păpuși „Licurici”
07.02 „Sarea în bucate” de Petre Ispirescu, ora 11.00.
Teatrul Municipal de
Păpuși „Guguță”
06.02 „Parte dreaptă” de Nicolae Rusu, ora 11.00.

Carul cu bancuri
- Bade, fumezi?
- Noa, apăi depinde...
- Depinde de ce?
- Apăi, depinde dacă vrei să îmi dai sau vrei să
îmi ceri.
- Peștele pe care mi l-ai vândut ieri nu era
proaspăt!
- Nu-s eu de vină că n-ați venit să-l cumpărați
mai devreme.
La ora de anatomie:
- Bulă, pe ce parte este inima?
- Pe partea interioară, doamnă.
Profesoara:
- Bulă, care este viitorul verbului „a bea”?
- „Beat”, doamnă profesoară!
Zi de școală.
Profesoara: Matache, la ce lucrează taică-tău?
M: La guvern!
P: Treci în prima bancă. Ionescu, la ce lucrează
taica-tău?
I: La Senat!
P: Treci în prima bancă. Bulă, la ce lucrează taică-tău?
B: La poliție!

P: Treci în prima bancă. Da’ unde lucrează la poliție?
B: Nu știu, că azi l-au arestat!
Un criminal, la anchetă:
- Am aruncat o coajă de banană, iar victima a
alunecat și a căzut în propriul cuțit.
- Și?
- Și tot așa de 15 ori!
În armată, comandantul către soldații aliniați:
- Mai mișcă careva?
- Pământul.
- Cine a zis asta?
- Galileo Galilei.
- Galileo Galilei, un pas în față!!!
În gară, un bătrânel supărat îl ia la întrebări pe
un angajat CFR:
- Domnule, pentru ce mai aveți orar pentru mersul
trenurilor, când niciun tren nu vine la ora la care
trebuie?
- Pai, moșule, dacă n-am avea orar, de unde ai
mai ști că întârzie?...
Viața unei femei poate fi împărțită în trei etape:
- „Îl enervez pe tata”;
- „Îl termin pe soț”;
- „Îl distrug pe ginere”.

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

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

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

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta
de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)
„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni.
Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei
mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)
Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29
și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și
să o iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)

Integramă
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Cum s-a dezlegat un coșmar
ascuns de adopție

Valeriu s-a trezit în dimineaţa
aceea distrus. Inima i se zbătea
să-i iasă din piept. „Trebuie să
fac ceva, altfel ajung la spitalul
de psihiatrie!”.
Avea un coşmar care îi distrugea sănătatea, un vis, unul şi acelaşi vis: se făcea că trăiește într-o
casă la ţară. Are patru-cinci ani,
e ascuns sub pat, se joacă cu o
maşinică. În locuinţa lor intră un
bărbat cu ceva în mână, bară de
metal, puşcă, nu vede bine. Zăreşte omul doar din spate şi, pentru
că e ceva cunoscut în făptura lui,
se întoarce din nou la joacă. Imediat din camera vecină se aude un
strigăt de durere, apoi încă unul şi
încă unul. Înmărmureşte de spaimă. Unde să se ascundă ca să nu-l
găsească şi pe el?… Gândul acesta
îl obsedează. Şi de teama că ar
putea fi prins, trupul i se acoperă
de sudoare. Ceea ce mai aude sunt
paşi în camera de alături.
De ce suferă?
Nu mai are somn liniştit, aş-

Nu este copilul natural
al părinţilor săi
Avea nevoie de un document
care se păstra la ei. Pentru că nu
erau bătrânii acasă, s-a pornit
să-l caute singur. A scotocit cât
a scotocit, dar nu a dat de actul
cu pricina. Însă, sub nişte lucruri
de ale maică-si, a găsit o batistă
cu nişte hârţoage. A desfăcut-o
şi a dat de un document care i-a
răsturnat viaţa de până atunci.

nea în fire. Tresărea la orice scârţâit de uşă, se baricada în casă, de
parcă bandiţii oraşului ar fi dat
navală peste el. Când se gândea
că e timpul să se interneze, a dat
de știre şi detectivul.
FOTO-SIMBOL

Lidia BOBÂNĂ

teaptă cu frică să vină noaptea,
nici medicamentele prescrise de
medic nu-i aduc linişte. La început, avea visul acesta o dată pe an,
apoi, de două ori, în ultima lună,
seară de seară! Psihiatrul lui l-a
întrebat într-o zi: „Ai fost cumva
martor la vreo crimă? Poate că
porţi în subconștient ceea ce ţi
s-a întâmplat odată?”.
Valeriu, de când se ţine minte,
trăieşte împreună cu părinţii, e
unicul lor copil. Are 32 de ani, e
arhitect, a făcut facultatea la Kiev
şi lucrează la o societate pe acţiuni. Nu are de gând să se însoare
şi nici părinţii nu-l grăbesc. Are
bani, casă, părinţi care îl iubesc şi
o amantă cu care e în concubinaj
de cinci ani. Are tot ce-i trebuie
ca să se simtă fericit!…
Toate bune, în afară de visul
straniu care-i ruinează sănătatea.
Ar fi băut şi în continuare medicamente cu pumnul dacă nu ar
fi venit într-o zi, pe neprins de
veste, la părinţi.

Era un act de adopţie a unui
copil. Când l-a citit cu atenţie, şi-a
dat seama că tocmai el este cel
adoptat şi că oamenii care l-au
crescut şi atât de mult l-au iubit
nu-i sunt părinţii adevăraţi! Se
credea norocos şi îndrăgit de soartă, dar uite că o bucată de hârtie
i-a şters toată lumina din ochi.
De acum încolo în tot ce făceau
părinţii lui adoptivi nu vedea
decât făţărnicie, iubire silită şi
sentimente nesincere.
A luat actul acela de adopţie,
şi-a făcut o copie cu gândul să-şi
caute părinţii adevăraţi. Vă daţi
seama că părinţii adoptivi nu bănuiau ce-i în sufletul fiului lor.
Martor la o crimă
Când l-a întrebat medicul dacă
a fost martor la vreo crimă, Valeriu a căzut pe gânduri. „Poate
până am fost adoptat?”, l-a străfulgerat un gând. Dar cum să afle
ce a fost cu viaţa lui până a ajunge
în familia lui Ion P.? L-a ajutat

un detectiv particular căruia i-au
trebuit mai multe luni ca să afle
adevărul.
Între timp, părinţii adoptivi
au observat că se întâmplă ceva
cu fiul lor. Nu se mai repezea
să-i sărute, să-i îmbrăţişeze ca
odinioară, apăruse o răceală în
relaţia lor. Le telefona rar de la
serviciu. Mamă-sa nu mai ţinea
minte când ultima dată i-a adus
ceva din deplasare, deşi călătorea
la fel de mult.
Şi bătrânii au căzut pe gânduri.
Le spunea inima că fiul lor se îndepărtează de ei. „Vezi, dacă nu e
copilul tău de sânge”, ofta uneori
mamă-sa. „Cred că l-am jignit cu
ceva”, mai zicea şi tată-său. Nu se
gândeau că nu sunt ei de vină de
înstrăinarea fiului lor. De fapt,
cealaltă mamă şi celălalt tată, care
l-au părăsit la trei ani şi jumătate, stăteau la rădăcina acestei
înstrăinări.
Între timp, detectivul aduna de
zor informaţii. Dar săptămânile
treceau, iar Valeriu nu-şi mai ve-

Tatăl său a omorât-o
pe maică-sa
Avea la el toată informaţia.
„Numele tău adevărat este Chiperi. Tatăl tău a murit în închisoare. A fost condamnat pe viaţă
pentru că şi-a ucis nevasta. Pe
tine te-au găsit în casă cu mama
ta, moartă. Erai sub pat, tremurai ca varga. Medicii credeau că
nu-ţi mai revii din spaima ceea
niciodată…”
Detectivul i-a dat un maldăr de
foi într-o mapă jegoasă: „Aceasta
e copia dosarului de judecată al
tatălui tău. De aici ai să afli tot ce
vrei”. Abia atunci s-a hotărât Valeriu să discute pe faţă cu părinţii săi
adoptivi. N-a fost uşor. În primul
rând, bătrânii nu recunoșteau că
l-au înfiat. Se temeau că ar putea
să-i lepede.
Lucrurile s-au lămurit într-o
seară, când Valeriu şi-a cerut iertare de la ei. „Sunteţi pentru mine
cei mai buni părinţi din lume. Iertaţi-mă dacă v-am făcut să suferiţi
vreodată. Nu vă am decât pe voi.”
Şi le-a povestit atunci cum a ajuns
să afle de ce nu are somn noapte
de noapte. Urmează un tratament.
Intenţionează să viziteze munţii
Tibet, monahii de acolo…

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Zilele acestei săptămâni
te provoacă, mai ales la nivel profesional. Îți urmezi
mereu intuiția în situațiile
în care nu găsești soluții la
probleme. Partea de incertitudine prezentă în viața
ta face întotdeauna lucrurile mai interesante. Nu îți
dorești să mai afli răspunsuri și de aceea nu mai ai
întrebări.

Jupiter va fi destul de
expresiv această săptămână, mai ales în zilele când
confuzia pare să îți invadeze simțurile. Explorezi mai
mult viața ta interioară și
te lași condus de lucrurile
pe care le descoperi. Modul
în care alegi să te raportezi
la cei din jur te ajută să îți
„eșalonezi” energia psihică.

Opțiunile pe care le ai în
raport cu anumite aspecte
nu sunt ceea ce ai tu nevoie. Chiar dacă din anumite
puncte de vedere este posibil să stagnezi destul de
mult, ești conștient că tot
ceea ce trăiești face parte
dintr-un proces. Ai răbdare
cu tine!

Îți dorești ca totul să
se așeze de la sine pentru
a minimaliza cât poți de
mult posibilitatea unei dezamăgiri. Deciziile pe care
urmează să le iei în această
săptămână nu te vor ajuta
să obții mai multă claritate. Va mai trece puțin timp
până când acest aspect va
fi „palpabil”.

Este posibil să nu fii
pregătit să-ți asumi riscuri. Echilibrul și armonia
pe care le regăsești în cadrul
familiei te ajută în tot ceea
ce faci. A lua decizii riscante
pare că este ceva de domeniul trecutului pentru tine.
Atunci când vine vorba de
alegeri spontane, te bazezi
pe intuiție. Aceasta este ca
un fel de ghid pentru tine.

Ciclurile pe care le realizează Marte în perioada
următoare îți induc o stare
de agitație și nesiguranță.
Atunci când ești atacat din
punct de vedere al abilităților pe care le deții, ești
conștient că nu mai poți
lăsa garda jos. Oricât de
mult ți-ai dori să o faci, din
punct de vedere psihic nu
ești capabil.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

La orice pas te surprinzi
vorbind cu sine pentru a te
convinge că ceea ce faci este
drept și se justifică. Ești
conștient că nu ai nevoie de
prea multe motive pentru a
lăsa totul baltă și a o lua de
la capăt. Din confort, rămâi
ancorat în relații sau situații
care nu te mai împlinesc.
Trebuie să înveți să riști!

Totul în jurul tău poate fi
descris ca fiind tulburător și
inadecvat. Îți dai seama că
în acest moment te afli în
imposibilitatea de a putea
să te echilibrezi din punct
de vedere psihic. Încearcă
să rămâi concentrat doar pe
acele lucruri care contează
cu adevărat pentru tine.

În această perioadă „alunecoasă” din viața ta nu îți
permiți să faci niciun compromis cu privire la echilibrul interior. Deși unele
acțiuni pot fi sigure, ceea ce
va urma după ele nu poate
fi în totalitate prevăzut. La
birou începi să te plafonezi
în raport cu activitatea pe
care o desfășori.

Înainte de a face schimbări semnificative în ceea
ce privește dinamica propriei vieți, trebuie să analizezi implicațiile pe care
acestea le presupun. Noile
începuturi sunt interesante,
dar sunt și generatoare de
anxietate. Cariera este una
din sursele reale de energie
pozitivă.

Vrei să știi cu exactitate
care este influența pe care
tu o ai asupra anumitor
lucruri. Chiar dacă nu știi
cum poți afla într-un mod
palpabil că acest lucru se și
întâmplă, o să încerci să fii
mai flexibil și mai uman cu
cei din jur. A accepta propria vulnerabilitate este un
proces intens și dureros.

Nu lași niciodată garda jos
și trăiești într-o continuă presiune psihică. Evenimentele
care te aproprie de cei dragi
te fac să îți setezi și noi priorități. Ideile tale neconvenționale sunt puse în practică
în plan profesional și social
de persoane în care ai încredere deplină. Decizi să te ții
departe de orice fel de intrigi.
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Când fierbe vinul în butoaie,
Cam mulţi bărbaţi o fac de oaie.

Parodie

Parlamentarul
Constat – și nu din întâmplare! –
Că perspectiva sa nu-i sumbră:
Își caută un loc sub soare,
Ca mai apoi să stea la umbră.

Necaz
„Stinge candelabrele,
iubito,
Şi-ţi aprinde sânii
zvăpăiaţi!”

„Veşnicia s-a născut
la sat”
M-a săgetat un gând în primăvară
Ce trebuie, oricum, realizat:
Să ne zidim oraşele la ţară
Că doar acolo aeru-i curat.

Epigrame
Toamna în Moldova
Precum ne demonstrează mitul,
Și azi, la modă-i oieritul:

La funeraliile unui
dentist
Pe frig, o lume-n mare scârbă
Îl petrecea în drum spre sfinţi:
Din toată adunarea ştirbă
Doar soarele era cu dinţi.
Compliment în budoar
Privindu-şi soaţa elegantă,
Îi zice soţul ei, isteţ:
De mi-ai fi fost doar o amantă,
N-ai fi avut, iubito, preţ!

Prinsă în flagrant
cu amantul
Nevasta o vorbă mai scoate,
Când „iubi” e rupt în bătăi:
Să-ți fie rușine, bărbate...
E tatăl copiilor tăi!

Se sting din nou luminile
prin case,
Se sting din pod, dar se
aprind din pat
Şi-aşa e-o luminăţie frumoasă,
Un foc de artificii – adevărat.

Poliţia rutieră
În sărăcia de temut,
Când pleci la drum înfometat,
Te-ntreabă dacă ai băut,
Dar nu şi dacă ai mâncat.

Pe mine întunericul mă-nghite.
Întins în pat stau parcă-ntr-un
cuptor,
Nu pot aprinde lămpile iubitei –
Am un defect la întrerupător.

Grigore DRĂGAN

Sare pe rană basarabeană
Limba noastră-a fost bătută...
Limba noastră-a fost presată...
Ş-apoi ni se mai impută
Că avem o limbă... lată.
Constatarea unui funcţionar
M-a uimit destăinuirea
Unui om cu multă carte:
Banii n-aduc fericirea,
Ci o duc şi mai departe…
Igor GROSU

Epigrame menționate la Festivalul
„Romeo și Julieta la Mizil”
Festivalul Romeo și Julieta
la Mizil întrunește inclusiv
academicieni
Mizilul, un oraș bijuterie,
Cu buni profesori ce-n liceu
predau,
Și-a tras deja și o academie,
Când unii deputați nici
școală n-au...

(Ion HADÂRCĂ)

Precauție
în carantină
Covidul e un inamic șiret,
O bombă pentru viața conjugală,
Deci, când se-ntoarce soața de
pe net,
Un an păstrez distanța socială!
Cronică din
patria mea
Azi, în toiul marii dezvoltări,
Unii cetățeni se țin de glume:
Medicii mai fug în alte țări,
Pacienţii lor – pe ceea lume.
Ion DIVIZA

Aforisme
Din punctul de vedere al lunetistului, nu există om mare.
Sunt pentru coloana vertebrală verticală! Dar nu şi la şerpi...
A te căsători înseamnă a vira dintr-un sens giratoriu pe un drum
cu sens unic.
Satiră – simțul umorului plus simțul datoriei!
Nu e țară săracă aceea, al cărei cetățean ridică de jos mucul de
țigară, și nu bucata de pâine.
Și totuși, tunul este, uneori, arma cea mai umană. Cu el încă nu
s-a sinucis nimeni…
Cartea bună este cel mai durabil monument în memoria copacului
din care s-a făcut hârtia.
În materie de interpretare a muzicii, atingi performanța nu când
cânți ca lumea, ci când cântă lumea ca tine.
Nu-mi plac struții. Sunt păsări care excelează prin fugă, nu prin
zbor.
Femeia care se culcă cu doi bărbați e curvă, un bărbat care se
culcă cu 200 de femei e… sultan.
Datoria față de Patrie nu se plătește în rate.
Dictatura apare acolo unde frica de Dumnezeu e înlocuită cu
frica de călău.
Comicul este efectul… defectului.
Sabia e liberă numai în teacă.
Istoricii pot falsifica trecutul; profeții… viitorul.
Culmea consecvenței: să fii trecut prin mașina de tocat și să
rămâi tot porc.
Vrei să-ți lărgești orizontul? Mișcă-te!
Indicatoarele sunt invenția rătăciților.
Efim TARLAPAN
Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Titus ȘTIRBU

Proză scurtă

Ileana în Italia
Moldovenii astăzi se aseamănă
cu guzganii. E de ajuns să ajungă
unul undeva și să-i meargă bine,
că vine înapoi și-și ia, unul câte
unul, tot neamul.
Lelea Ileana a fost prima femeie de la noi din sat, care a ajuns
în Italia și s-a apucat să-i poarte
de grijă unei bătrâne.
La-nceput îi venea greu. De,
ca printre străini. Nu cunoștea
nici limba, nici obiceiurile. Între
altele fie spus, numai la noi cei
veniți de pe-aiurea repede se fac
tortoșei și cu bujori în obrăjori,
fără să ne știe limba și năravul.
O mai topea văzând cu ochii și
dorul de cei rămași acasă. Ba o și
hrăneau cu ce rămânea de la masa
stăpânilor. E știut că străinii nu

se-mbulzesc să cumpere mai mult
decât consumă la o masă, așa că
Ilenei îi rămânea ades colbul de pe
dobă. Dar și ea nu era de ieri, de
azi. A început să se obișnuiască cu
faptul că străinii nu te cresc și nici
nu se-nghesuie să te îndoape ca la
noi. A înțeles ce făină se macină
la moara fraților italieni și că și
la dânșii un proverb de-al nostru
poate să sune minunat: „Frate,
frate, dar pizza-i cu bani”.
Bătrâna la care lucra Ileana
avea un obicei. După-amiază își
chema prietenele la o partidă de
cărți, cu bani, desigur.
Într-o zi o parteneră de-a lor a
dat colțul și n-a mai venit la obișnuita partidă. Atunci, bătrânelele
au invitat-o pe Ileana să țină locul
compatrioatei lor. A început să
refuze, spunând că nu cunoaște
așa joc de cărți. Bătrânele au in-

Competiţie
Trei buni prieteni – Aurel, Andrei şi Ion – au
intrat într-un bar, s-au aşezat la o masă. Ca să nu
zică cineva că vor să guste niscaiva pahare de vin,
aşa-ia, fără niciun motiv, lui Ion i-a venit o idee
formidabilă:
– Mă, cine dintre noi spune o întâmplare incredibilă, cinsteşte din contul celorlalţi doi! De acord?
– Da, au dat din cap camarazii.
– Hai, cine-i primul?
– Eu, sare Aurel. Mă duc eu, vasăzică, astă-toamnă
la o nuntă. Şi, pe la o bucată de noapte, fur mireasa,
o duc la mine la vilă şi o aduc tocmai a doua zi spre
seară. N-a observat nimeni lipsa ei. Nici mirele, nici
chiar cele două soacre…
– Ei, zice Andrei, se poate întâmpla şi una ca
asta. Cum bea azi lumea pe la nunţi, sare la bătaie la
muzicanţi. Chipurile: de ce nu dau cu sacâz şi clapele
acordeonului. Îi de crezut ceea ce ai istorisit tu.
– Aşa-i, aşa-i! îl susţine şi Ion. Să vă zic şi eu una.
Am eu o verişoară frumoasă foc. Nu-i măritată, dar
în fiecare an naşte câte un copil şi-l lasă la maternitate. Părinţii, mătuşile şi cunoscuţii au încercat
să-i bată obrazul, că-i face de ruşine, că pe ici şi
pe dincolo… Dar domnişoara i-a potolit imediat:
„Statul a spus că numărul populaţiei scade, şi eu
am hotărât să-i vin în ajutor. Şi, după cum vedeţi, îi
pun la dispoziţie copii frumoşi şi sănătoşi. Statului
nu-i rămâne decât să-i educe”.
– Normal, zice Andrei. Fără îndoială, nu toate
fetele şi femeile noastre sunt cu gândul la Turcia
sau la Italia. Avem noi şi patrioate!
– Numaidecât că! îl bate pe umăr Ion. Ia să te
auzim şi pe tine, Andrei, că-i rândul tău.
– Fiţi numai ochi şi urechi!... Deci, mă duc eu
într-o seară la nănăşelu’. Am tras câte-un ulcioraş

sistat, au rugat-o și i-au promis
c-o învață numaidecât și pe dânsa
în modul cel mai serios. Încetul
cu încetul, Ileana, fire isteață, a
deprins și meseria asta și a ajuns
de neînlocuit la masa verde.
A-nceput să se-ndrepte, să se
rumenească la față… nici cu lucrul
nu se mai omora. Așa că bătrâna
pe care o îngrijea i-a spus să-i caute pe altcineva în locul ei. Ileana
a adus-o pe cumnată-sa din Moldova. Și aceea, după câteva luni,
era slabă ca o scândură.
Ileana bătea cărțile și, din când
în când, îi striga cumnatei:
- Pune mâna pe dicționar și învață limba, nu vezi cum ai slăbit?
Și în cărțile noastre mai trage cu
ochiul. Că mâine-poimâine se mai
duce una de la masa noastră în
rai! Cine-o să-i ia locul?
Maria MEȘINĂ

de vin şi, la plecare, dumnealui mi-a pus în geantă
patru romane – mi-a spus că-s tare interesante – şi
un borcan de trei litri cu vin. Merg eu încetişor spre
casă, cu gând să mă apuc de citit. Când colo, pe o
străduţă mai întunecoasă, mă atacă nişte hojmălăi,
îmi sustrag cărţile şi o iau la picior. Dacă văd reaua,
le strig disperat: „Măi băieţi, daţi-mi cărţile înapoi
şi na-vă vinul, că ce mă fac eu, doamne fereşte, fără
lectură?!”.
– Minţi, nenorocitule! au exclamat într-un glas
Ion şi Aurel. Unde s-a mai pomenit moldovean să
fie atât de prost, încât să dea borcanul de vin pe o
carte?!
Trecându-le indignarea, cei doi care au pierdut
rămășagul au prins a se pipăi pe la buzunare.
Gheorghe POSTOLACHE
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GAZETA de Chișinău
Luni, 8 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
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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. 9
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Luptă până la moarte
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Fotbal: FIFA Club World Cup
Qatar - semifinala 2
02.35 Film: Luptă până la moarte
04.00 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor, ep. 9
04.45 Discover România
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Şantaj
02.50 România… în bucate
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
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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 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Respiro
16.00 Dor. Ion Tălămbuţă
16.30 Tezaur
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.15 Respiro
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Film În timp
16.30 F/d
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 - O mică
neplăcere, o mare prietenie
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 Poveste cu dinozauri
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
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 În Secretul Zânei
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi 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 Românii au talent
23.15 Film Pasagerii
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 Românii au talent
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Ştirile Pro TV
05.30 Superspeed
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Marile Metropole
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 Business Plan
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 Marile Metropole
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Vanturile, Valurile
TV8
05.00 Reporter de Gardă
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
08.00 Mercur retrograd
09.00 Sinteza săptămânii
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Film: TOTAL ÎNDRĂGOSTIT
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 17
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 513
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 19
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 516
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 18
21.00 Film: UN IUBIT MORTAL
23.00 Scumpă mamă unde eşti
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Marți, 9 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal

09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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. 10
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Aventurierii
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor, ep. 10
01.40 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef
Alex Petricean
02.05 Telecinemateca Aventurierii
04.00 Discover România
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.59 Anchetele comisarului Antonescu
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: La căderea nopţii 103’
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 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 Film Reginele
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 Ups! Am pierdut arca
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 Pettson şi Findus
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14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
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 în Printesa Insulei Magice
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
13.20 Teleshoping
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Sef sub acoperire
23.30 Ştirile Pro TV
01.10 Lecţii de viaţa
02.10 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
23.15 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 Marile Metropole
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 Business Plan
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 Marile Metropole
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. 18
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. 19
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 514
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 20
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 517
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 19
21.00 Film: FURTUNĂ DE ZĂPADĂ
23.00 Film: UN IUBIT MORTAL
01.00 Nebuni de iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Miercuri, 10 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 Gari de poveste
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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
18.30 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor, ep. 11
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor, ep. 11
01.35 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef
Alex Petricean
02.00 Serial: Fantomele fiordului
02.55 Ora regelui
03.45 MAI aproape de tine
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Politică şi delicateţuri
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor

22
GAZETA de Chișinău
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Rudolf Valentino: destinul
unei legende
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rudolf Valentino: destinul
unei legende
02.55 România… în bucate
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Mai aproape de UE
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
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
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 În Secretul Zânei
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
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 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
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
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Câinele… sau viaţa!
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV

10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Marile Metropole
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 Business Plan
18.00 Ora de Ras

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Marile Metropole
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. 19
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. 20
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 515
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 21
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 518
20.00 Film: VULTURUL NEGRU
22.15 Film: REGELE TRIADELOR
00.15 Film: FURTUNĂ DE
ZĂPADĂ
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 11 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 Adevăruri despre trecut
11.50 Discover România
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova

PROGRAME TV
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal TVR2 30’
20.35 Breaking Fake News
21.00 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.05 Profesioniştii…
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
02.50 Discover România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 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
18.30 Izolaţi în România
19.00 Telejurnal
19.40 Sport
19.46 Meteo
19.51 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.55 Live stadion
20.00 Fotbal: FIFA Club World Cup
Qatar Finala
22.10 Graniţa morţii
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Fotbal: FIFA Club World Cup
Qatar Finala mică
02.35 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef
Alex Petricean
03.00 Eu pot!
03.50 Pro Patria
04.15 Sport
04.25 Meteo
04.30 Telejurnal
05.00 Profesioniştii…
05.55 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Rudolf Valentino: destinul
unei legende
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rudolf Valentino: destinul
unei legende
02.50 România… în bucate
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!

14.15 Respiro
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 Portrete în timp
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
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Prin muzică în Europa
23.40 Ştirile (rus.)
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 Curiosul George 3 - Înapoi în
junglă
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
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Printesa Insulei Magice
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 Ups! Am pierdut arca
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

Vineri / 5 februarie / 2021
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Constructii ciudate
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. 21
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 516

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.20 Teleshoping
13.35 Gusturile se discuţă
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 Profu’
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.10 Lecţii de viaţa
02.10 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

17.15 Serial: Nobleţe, ep. 22
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 519
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 18
21.00 Film: UNDE SUNT BANII?
23.00 Film: VULTURUL NEGRU
01.00 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Vineri, 12 februarie
TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Constructii ciudate
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 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta’n bucate

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

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

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

ProTV InterNațional

spatele cărţilor
19.25 Discover România
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Capcana timpului
22.45 #creativ
23.15 Fan/Fun urban
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Bibliotecarii: misterul din
spatele cărţilor
01.35 Fan/Fun urban
02.00 Film: Capcana timpului
03.25 Izolaţi în România
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

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 În ritmul dansului
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
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
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
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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

00.00 Film: REGELE TRIADELOR
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

ProTV

TVR Moldova

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
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
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 Proscrisul
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Cooltura
12.30 Portret
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: Puterea şi adevărul
00.20 Exclusiv în România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Puterea şi adevărul
03.20 Drumul lui Lese
04.10 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mostenirea clandestina

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 Pe bune?!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Pe bune?!
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Micii Bucatari
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Secretele Bermudelor
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 Business Plan
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 Secretele Bermudelor
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. 18
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. 22
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 517
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 23
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 520
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 19
21.00 Film: COLUMNA

23

Sâmbătă, 13 februarie

TVR 1
07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Toate pânzele sus!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
12.00 Petmania, ep. 7
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui

09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.00 Dor de voi
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
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 Serial La patru ace
23.10 Ştirile (rus.)
23.30 Ştiri Externe
23.55 Zapovednik
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 Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
09.30 Jurnalul lui Barbie
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.40 Eu şi Mia
12.30 Curiosul George
13.30 Ups! Am pierdut arca
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 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

15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Lăutarii altfel
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: Dacii
23.10 Graniţa morţii
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Dacii
03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: O lume de secrete
21.55 Serial: Hotel imperial
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: O lume de secrete
02.10 Serial: Hotel imperial
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 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.)

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 The Fantastic Pet - Rufus,
animalul fantastic
13.45 Românii au talent
15.45 Teleshopping
16.00 Film Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Jumanji: Aventura în
jungla
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Cartea lui Eli
03.00 Film Jumanji: Aventura în
jungla
04.40 Film The Fantastic Pet - Rufus,
animalul fantastic
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 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 Secretele Bermudelor
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Неизвестная Россия
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
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19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Secretele Bermudelor
01.00 M-Adam
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

00.35 Dosarele extratereştrilor
01.45 Teleenciclopedia
02.35 Cooltura
03.00 Lumea azi
03.25 Sport
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Petmania, ep. 6

TV8

TVR 2

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

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: Faleze de nisip
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Doctorul Poenaru
22.10 Film: Nunta roşie 93’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Faleze de nisip
02.45 Cronici Mediteraneene
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 518
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 Vouă
13.45 Tradiţii de la bunica
15.30 Film: COLUMNA
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 521
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Film: REGINA VAMPIRILOR:
SÂNGELE REICH -ULUI
01.30 Film: UNDE SUNT BANII?
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 14 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

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
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Respiro
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.00 Respiro
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Dor de voi
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film Reginele
23.30 Zapovednik
23.45 Purtătorii de cultură
Minimax

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
23.00 Film: Puterea şi adevărul
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Puterea şi adevărul
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 Adevăruri despre trecut
16.30 # Creativ
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Lunâ albâ Concert Elena
Gheorghe
22.35 Garantat 100%
23.25 Replay

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 Jurnalul lui Barbie
09.20 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.40 Eu şi Mia
12.30 Curiosul George
13.30 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
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 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
10.00 Teleshoping
10.15 Film Blanosul
12.00 Teleshopping
12.15 Film Ace Ventura: detectivu’lu’peste
13.45 Film Sef şi putin mai mult
16.15 Gusturile se discuţă

17.45 Teleshopping
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Equalizer 2: Razboiul
dreptatii

23.15 Film Codul strazii
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Ace Ventura: detectivu’lu’peste
04.10 Film Sef şi putin mai mult
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
16.00 Românii au talent
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 Secretele Bermudelor
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 Secretele Bermudelor
01.30 Asfalt de Moldova
02.30 Patrula
03.30 Renegat
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei
TV8
05.00 Regionalii
06.00 Cutia neagră. Plus
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.45 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Mercur retrograd
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
00.35 Нью-Йорк, New York
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 519
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 Cei 7 ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 522
20.00 Film: FLĂCĂRILE IUBIRII
23.15 Film: REGINA VAMPIRILOR:
SÂNGELE REICH -ULUI
01.00 Start show România
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Două orașe din România, într-un
top mondial privind zonele în care
se trăiește cel mai sănătos

Două orașe din România au
fost incluse într-un clasament care
prezintă 20 de localități mari, la
nivel mondial, în care se poate
trăi cel mai sănătos în anul 2021.
Topul a fost realizat de o companie
britanică de brokeraj și consultanţă, DOT Zinc, iar cele două sunt
Timișoara și Cluj-Napoca.

Aceste orașe se regăsesc pe pozițiile 15 și 16, obținând scoruri
totale de 1932, respectiv 1925 de
puncte. Abia după cele două orașe
românești se situează Helsinki,
Copenhaga, Munchen și Praga.
Potrivit Mediafax, specialiştii
companiei au analizat o multitudine
de factori, printre care rata obezită-

ţii, durata de viaţă, criminalitatea,
poluarea, serviciile medicale, costul
unui kilogram de mere, siguranţa
cetăţeanului, precum şi numărul
de ore de expunere la soare într-un
an. Fiecăruia dintre aceste aspecte
i-a fost atribuit un scor în baza metodologiei autorilor, care a condus
către un scor total.
În topul de la începutul anului 2021, pe locul întâi se situează oraşul Valencia din Spania, cu
un punctaj total de 2318 puncte.
Valencia a fost nominalizat drept
principalul oraş în care se poate
trăi sănătos, iar autorii topului
notează că este vorba despre un
cumul de factori.
„Oraşul are o climă ideală. Nu
este nici prea cald, nici prea frig
şi este împânzit de zone verzi care
îmbunătăţesc calitatea aerului. De
asemenea, oamenii din Valencia se
bucură de multe ore de expunere
la soare pe an, ceea ce contribuie la starea de sănătate”, notează
Salman Haqqi, specialist în cadrul
DOT Zinc, potrivit sursei citate.

Adina Pintilie, în juriul
celei de-a 71-a ediţii a Berlinalei
Regizoarea Adina Pintilie, câştigătoarea Ursului de Aur pentru
cel mai bun film cu „Nu mă atinge-mă/Touch Me Not’’ în 2018,
face parte din juriul internaţional
al celei de-a 71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la
Berlin, alături de alţi câştigători
ai aceluiaşi trofeu la ediţii diferite ale Berlinalei, au anunţat
organizatorii pe pagina oficială
a evenimentului.
Din juriu mai fac parte regizorul iranian Mohammad Rasoulof,
laureat în 2020 pentru pelicula
„There is No Evil’’, regizorul israelian Nadav Lapid, câştigătorul
Ursului de Aur în 2019 pentru
„Synonyms’’, regizoarea maghiară
Ildiko Enyedi, câştigătoarea trofeului în 2017 pentru „On Body and
Soul’’, regizorul italian Gianfranco
Rosi, laureat pentru pelicula „Fire

At Sea’’ în 2016, regizoarea din
Bosnia şi Herţegovina Jasmila
Zbanic, laureată pentru pelicula
„Grbavica’’, în 2006.
Anul acesta, festivalul se va
desfăşura în două etape, din cauza pandemiei de coronavirus:
„Industry Event’’, în perioada 1-5
martie, iar „Summer Special’’, va

avea loc cu participarea publicului
în intervalul 9-20 iunie. În cadrul
„Industry Event’’, va fi prezentată
selecţia peliculelor din secţiunile
festivalului pentru profesioniştii
din industria de cinema şi presa acreditată. Peliculele vor fi
prezentate publicului în cadrul
„Summer Special’’.
„Sunt fericit şi onorat că şase
cineaşti pe care îi admir foarte
tare au acceptat cu entuziasm
invitaţia noastră de a lua parte
la această ediţie unică. În acest
moment, este un fapt semnificativ
şi reprezintă un semn important
de speranţă că laureaţii Ursului
de Aur vor fi la Berlin şi vor viziona filme într-o sală de proiecţii,
încercând să găsească o modalitate de a-şi sprijini colegii’’, a spus
directorul artistic al festivalului,
Carlo Chatrian, notează Agerpres.
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Țăranul și facebookul
N-a așteptat pe facebook nea Ilie
Atâtea cereri de prietenie
Și din prieteni, câți l-au fericit,
Niciunul să nu vină la prășit…

Gheorghe BÂLICI

Marmota Phil a prezis încă
şase săptămâni de iarnă
Celebra marmotă Phil, din
orăşelul american Punxsutawney, a prezis încă
şase săptămâni
de
iarnă,
mare
parte
din teritoriul
Statelor Unite
fiind acoperită
marţi dimineaţă de un strat de
zăpadă, informează DPA.
Potrivit unei tradiţii care durează de mai bine de 130 de ani,
marmota a fost scoasă din vizuină
în Gobblers Knob, un deal la periferia oraşului Punxsutawney, din
vestul statului Pennsylvania, cu o
populaţie de 5.770 de persoane.
Dacă Phil nu îşi vede umbra,
tradiţia spune că primăvara este
aproape pe teritoriul Statelor
Unite. Anul acesta însă, Phil şi-a
văzut umbra şi, speriat, s-a ascuns înapoi în scorbură, ceea ce
Caricatura la gazetă

înseamnă că iarna nu se apropie
încă de final.
Cu toate acestea, marmota,
de circa 10 kilograme, nu a avut
o rată prea bună a predicţiilor,
autorităţile din domeniul climei
din SUA estimând o rată de succes
de 40%.
Evenimentul de anul acesta s-a
desfăşurat în prezenţa unui grup
puţin numeros de spectatori şi a
fost transmis virtual, ca măsură
împotriva răspândirii coronavirusului.
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