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Are nevoie 
Republica 
Moldova 
de alegeri 
anticipate?

De un deceniu și ceva, antici-
patele au devenit laitmotivul vieții 
politice din Republica Moldova. 
În tot acest răstimp, țara a fost 
într-o criză politică aproape per-
manentă, pe care a întrerupt-o 
doar scurta și autoritara domnie a 
lui Plahotniuc. După experimentul 
PDM, clasa politică și cetățenii au 
hotărât că instabilitatea în demo-
crație e, totuși, mai acceptabilă 
decât stabilitatea în autocrație și, 
astfel, s-a revenit la situația creată 
încă de primul AIE.
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R e p o r t a j

Trenurile interurbane de pasageri vor circula în 
continuare, chiar dacă angajații Căii Ferate din 
R. Moldova nu-și primesc salariile din octombrie. 
Acestea au rămas doar patru: Chișinău-Ungheni, 
Chișinău-Bender (Tighina), Bălți-Ocnița și Bălți-
Rogojeni. 
Sectorul feroviar din republică este într-o stare 
deplorabilă. Datoriile Î.S. „Calea Ferată din 
Moldova” (CFM) față de angajații săi depășesc 35 
de milioane de lei.

Adrian CIUBOTARU
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Angajații și pasagerii nu își pot 
imagina viața fără trenuri
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Fascinația și naufragiul inocenței  

Angela Păduraru
„Vocea de înger”, cum i se spunea Angelei Păduraru pe valul succe-
sului ei enorm în anii 70, pe atunci solistă a Orchestrei „Folclor” a 
Radioteleviziunii, idolatrizată mai ales de omul lucrător de la țară, ea, 
simplitatea întruchipată și frumusețea ingenuă a cântecului popular 
autentic din stânga Prutului, avea faima ce concura, pe același palier, 
doar cu popularitatea lui Nicolae Sulac. 
Vocea ei pură, în culori solare și deosebit de calde, ținuta firească, modestia, 
blândețea ei având originea în universul rural din care provine – Angela 
Păduraru a fost inconfundabilă, iar cântecele ei, cu valoare de unicat. 
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CFM: pe cale de a deraia
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R a c u r s i

Oameni în așteptarea trenului Chișinău-Ungheni. Foto: Natalia Munteanu

Sectorul feroviar din republi-
că este într-o stare deplorabilă. 
Datoriile Î.S. „Calea Ferată din 
Moldova” (CFM) față de angajații 
săi depășesc 35 de milioane de 
lei. GAZETA de Chișinău a fost 
la gară pentru a afla cum vor fi 
afectați călătorii în cazul în care 
va fi încetată circulația trenurilor, 
din ce trăiesc lucrătorii CFM și ce 
cred aceștia despre situația gravă 
în care a ajuns întreprinderea de 
stat.

Am venit la Gara Chișinău 
marți seara. Pe peron, zeci de per-

soane, majoritatea femei, așteaptă 
trenul care le duce zilnic acasă 
la Cornești, Bahmut, Sipoteni și 
alte localități de pe traseul Chiși-
nău-Ungheni. Trenul este singurul 
mijloc de transport accesibil ca 
preț, cu care acestea se deplasează 
de la serviciu spre casă. Un bilet 
de tren costă 16 lei, iar unul la 
microbuz – 50 de lei.

„Nu cred că poate fi așa ceva 
(n.r. – sistarea trenurilor). Asta-i 
imposibil!” Atâta lume din sate 
lucrează la magazine, spitale și 
școli din Chișinău. Suntem 500-
600 de oameni care în fiecare zi 
venim și ne ducem”, spune Maria 
de la Cornești.

„Ferească Dumnezeu să se în-
tâmple așa ceva! Dvs. socotiți, noi 
ăștia care venim cu trenul, avem 
acasă copii de școală. Sunt familii 
care au câte doi studenți. Noi cu 
asta (n.r. – munca la Chișinău) 
ne hrănim. Salariul e două mii de 
lei. Ăsta-i salariu?! Te bucuri că-l 

Angajații și pasagerii nu își pot imagina viața fără trenuri

Trenurile interurbane de pasageri 
vor circula în continuare, chiar dacă 
angajații Căii Ferate din R. Moldova 
nu-și primesc salariile din octombrie. 

Acestea au rămas doar patru: Chișinău-Ungheni, 
Chișinău-Bender (Tighina), Bălți-Ocnița și Bălți-
Rogojeni. 

Natalia MUNTEANU

scoți din bancomat”, explică trei 
femei din Bahmut. 

„Și noi suntem oameni!”

Șuieră un tren în gară. A sosit 
garnitura care pleacă spre Un-
gheni. Oamenii aleargă spre tren 
și urcă grăbiți în vagoane, ducând 
genți pline, sticle de plastic, fie-
care ce are nevoie la gospodărie. 
„Hai, dă mâna!”, strigă o femeie. 
Dinspre Gară merge agale altă fe-
meie. Are în mână câteva vase de 
plastic de cinci kilograme. Tanti 

Iulia spune că „are trei băieți care 
lucrează la CFM, iar din octom-
brie n-au primit banii. Toți sunt 
căsătoriți și au copii”.

Cu lacrimi în ochi, femeia se 
întreabă retoric: „De ce își bat 
joc de oameni? Bandiții și hoții! 
Cum să trăiască omul?! Cu ce să 
se ducă la muncă?!”. O întreb ce le 
spune angajatorul fiilor ei. „Șefii 
nu spun nimic. Ei nu gândesc. De 
furat au furat. Câte trenuri s-au 
vândut? Dar banii la oameni n-au 
dat”, răspunde, necăjită, femeia.

Urc în tren. Aproape toate lo-
curile sunt ocupate. După ce mai 
discut cu oamenii, fac fotografii, 
fug pentru a-l intervieva pe me-
canicul de locomotivă. „Noi ple-
căm acasă. Suntem de la Ungheni. 
La ora șapte dimineața venim la 
Chișinău, iar acum ne întoarcem 
acasă”, spune Andrei. „Din ce tră-
iți?”, îl întreb pe mecanic. „Care 
și cum”, îmi răspunde stânjenit 
Andrei. Înțeleg că nu vrea să dis-
cutăm despre salariu. Totodată, 
mecanicul de locomotivă afirmă 
că „s-a anulat închiderea curselor 
de tren”. 

Responsabilitate față 
de oameni

Trenul Chișinău-Ungheni plea-
că din gară. E ora 18:05. Pe peron 
mai sunt doar câțiva angajați ai 
gării și călătorii care se duc la Ti-
ghina. Trenul e modernizat. În 
timp ce fac fotografii, se apropie 
de mine un bărbat care spune că 
pleacă la Varnița, de 20 de ani 
merge cu acest tren. Bărbatul n-a 

fost deschis spre comunicare, dar 
m-a îndemnat să discut cu con-
trolorul de bilete. Întreb controlo-
rul de ce continuă să lucreze dacă 
nu-și primește salariul de patru 
luni. „Lucrez din responsabili-
tate pentru oameni. Pentru țara 
noastră. Dacă eu nu-s la muncă, 
trenul cum rămâne, cum vor pleca 
oamenii?!”, răspunde cu încredere 
Anatolie. 

„Noi toată viața am lucrat aici 
(n.r. – la CFM). Ne întreține fiica 
de peste hotare. Dacă nu ne-ar fi 
ajutat ea, nu știu ce avea să se în-
tâmple. Chiar de ne ducem unde-
va, cine să ne ia la muncă?! Eu am 
25 de ani lucrați la CFM. El are 35 
de ani lucrați. Vrem, nu vrem, aș-
teptăm, poate se va schimba ceva 
spre bine”, intervine în discuție 
Marina, soția lui Anatolie, care e 
și ea controlor de bilete.  

„Noi lucrăm, dar nu primim 
salariile. Ați mai văzut asta unde-
va în Europa?! Asta-i debandadă! 
Așa ceva nu-i în nicio țară. Am 
fost în Germania. Dacă nu se dau 
salariile câteva zile, vine procu-
ratura. Responsabilitate! Calea 
Ferată e un punct strategic mi-
litar. Dacă nu va fi Calea Ferată, 
nu va fi Republica Moldova. Calea 
Ferată contribuie la dezvoltarea 
economică a statului. Oficialități-
le trebuie să cugete asupra acestei 
situații grave”, susține Anatolie. 

În 2020, CFM a sistat cursele 
internaționale pentru pasageri. În 
februarie, a fost formată o Comi-
sie parlamentară care va analiza 
situația de la CFM. 

Andrei, mecanic de locomotivă, trenul Chișinău-Ungheni

Fo
to

: 
N

at
al

ia
 M

u
n

te
an

u



Vineri / 12 februarie / 2021GAZETA de Chișinău

3
R E A L I T A T E A

Sergiu Oprea, primarul de Cor-
jova, Dubăsari, ne-a informat că 
începând cu 1 februarie au dispă-
rut posturile mobile care puteau 
fi văzute la intrarea în localitate, 
dar au rămas blocurile de beton 
care separă satele Cocieri de Cor-
jova și camerele video instalate de 
autoritățile separatiste care mo-
nitorizează locuitorii din regiune. 

„Viața a rămas neschimbată, 
cum o duceam greu așa o du-
cem. Pe lângă aceste blocuri de 
beton care separă satul nostru 
de Cocieri, este și un post la care 
sunt prezenți așa-numiții grăni-
ceri, care, dacă vor, cer actele la 
control, dacă nu vor – nu le cer. 
Totodată, nu toți oamenii din 
Corjova au acces la servicii me-
dicale. Avem un singur centru de 
sănătate, în satul vecin, Cocieri, 
care e supraîncărcat, deoarece 
deservește patru localități. Locu-
itorii din Corjova trebuie să fie în 
evidența unui medic de familie. 
Mulți nu au știut și, atunci când 
s-au adresat, medicul le-a spus 
că au deja prea mulți în evidență, 
trebuie până la 1600, iar ei au 
peste 2000 de persoane. Oamenii 
au fost îndemnați să-și caute un 
medic de familie la Criuleni ori 
în alte sate”. 

Potrivit primarului, în aceste 
condiții, locuitorii din Corjova 
trebuie să traverseze zeci de kilo-
metri pe la bacul de la Molovata 
Nouă, unica ambarcațiune cu care 
pot călători de pe un mal pe altul 
pentru a ajunge la o consultație. 
„Măcar o asistentă medicală dacă 
am avea în sat să facă o injecție 
unui bătrân. Sunt timp de nouă 
ani primar. Avem multe proble-
me, dar niciun deputat nu a venit 
în acest răstimp să ne asculte și 
să ne ajute să soluționăm aces-
te probleme”, mai spune Sergiu 
Oprea.

Fără „grăniceri”, 
dar monitorizați video

În prezent, primarul este cel 
care le aduce pensiile bătrânilor 
de la oficiul poștal din satul ve-
cin, dar și unele medicamentele 
prescrise. 

„Medicamentele sunt procurate 
de peste Nistru. Apoi merg și le 
iau pensiile cu ajutorul procurii. 
Îndeplinesc toate funcțiile pe care 
trebuie să le îndeplinească insti-
tuțiile desconcentrate ale statului 
într-o localitate. În opinia mea, nu 
pandemia ne-a făcut viața grea, ci 
politică și interesele economice 
ale celor care au acaparat această 
regiune. Un singur lucru dorim, 
să fie ridicată carantina și să ni 
se permită să mergem liber, nu 
monitorizați de camere video, și 
fără să completăm fișe „migrațio-
nale” ca să ajungem acasă”, a mai 
spus primarul.

Veteranul de război, Valeriu 
Mițul, ex-primar de Corjova este 
unul din puținii locuitori ai satului 
care nu au acceptat așa-numita 
cetățenie „rmn”. Având doar bu-
letinul de identitate eliberat de 
autoritățile Republicii Moldova, 
acesta nu are acces în or. Dubă-
sari, altfel riscă să fie amendat. 
Pentru a ajunge pe malul drept 
trebuie să facă o cale lungă cu 
bacul pe Nistru, pe la Molovata 
Nouă.

„Locuitorii satului sunt mo-
nitorizați în continuare prin in-
termediul camerelor video. Nu 
știm cine ne urmărește: KGB-ul, 
miliția și cu ce scop? Am cerut să 
fie înlăturate toate aceste impedi-
mente. Ne-au spus că problemele 
acestea vor fi discutate când se va 
întruni Comisia Unificată de Con-
trol. Noi însă ce să facem până 
atunci, de unde să ne luăm pen-
siile și în ce mod să ajungem la 
un medic?”, s-a interesat disperat 
veteranul.

În context amintim că activi-
tatea CUC este blocată deja timp 
de patru luni de autoritățile de 
la Tiraspol.

Valeriu Mițul se arată îngrijorat 
că așa-numiții grăniceri ar putea 
să-și continue activitatea și să blo-
cheze libera circulație a oamenilor 
și după anularea carantinei. Unica 
soluție e ca autoritățile de la Chi-

Hotarul de la Nistru, 
tot mai sufocant

Deși Chișinăul a cerut în repetate 
rânduri Tiraspolului să ridice 
interdicțiile de circulație, instituite 
în Zona de Securitate sub pretextul 

pandemiei, subliniind că acest lucru încalcă 
drepturile cetățenilor și face imposibil accesul 
oamenilor inclusiv la serviciile medicale 
oferite de RM, Tiraspolul continuă să se opună 
acestui proces. La 21 ianuarie, administrația 
nerecunoscută a anunțat că elimină așa-
numitele „posturi de carantină”. La scurt timp,       
Tiraspolul a anunțat despre prelungirea cu 
încă două luni a carantinei, măsurile restrictive 
urmând a fi menținute până la 1 aprilie. 

șinău să intervină cu mai multă 
fermitate și să soluționeze aceste 
cazuri, spune el.

„Migranți, la noi acasă!”

La rândul său, reprezentantul 
primăriei Cocieri, Ion Mițcul, ne-a 
informat că unica schimbare care 
s-a produs în regiune începând 
cu 1 februarie a fost eliminarea 
posturilor ilegale mobile din  care 
făceau parte milițieni și așa-zișii 
grăniceri. „Acestea au dispărut și 
a rămas un singur post la ieșirea 
din sat. Oamenii noștri pot să cir-
cule un pic mai liber, să meargă la 
Dubăsari (o localitate controlată 
de Tiraspol) și la Chișinău, dacă 
au nevoie, pe la podul de la Lun-
ca, dar oricum suntem nevoiți să 
completăm fișe „migraționale”. 
Din 1992 încoace, toți suntem 
aici cu fișă de migrant. Timp de 
29 de ani suntem migranți la noi 
acasă!”, s-a revoltat Ion Mițcul.

Principala preocupare a au-
torităților din această regiune: 
Cocieri, Molovata Nouă, Corjova, 
în aceste zile, este temperatura 
scăzută care se așteaptă la sfârși-
tul acestei săptămâni. De obicei, 
odată cu înghețarea Nistrului, 
activitatea bacului este sistată. 
Autoritățile asigură instituțiile 
sociale cu stocurile necesare de 
produse alimentare. Același lu-
cru îl fac agenții economici care 
au magazine. Mărfurile nu pot fi 
aduse de peste Nistru decât cu 
ajutorul acestei ambarcațiuni.

Separatismul, 
mai sufocant ca Sars-Cov-2

Hagimus, raionul Căușeni, este 
o altă localitate din Zona de Se-
curitate, din suburbia orașului 
Tighina, unde la fel oamenii au 
avut de suferit de la începutul 
pandemiei. 

Majoritatea locuitorilor își 
vindeau marfa agricolă la piața 

din oraș și se aprovizionau de la 
magazinele și farmaciile din Ti-
ghina. Odată cu pandemia, satul a 
fost izolat de orașul Tighina prin 
posturi militare. „La 1 februarie, 
posturile mobile au dispărut, dar 
a rămas așa-numitul post vamal 
la capătul drumului central. Cei 
care nu avem cetățenia „rmn” nu 
avem dreptul să trecem dincolo. Ei 
pot veni, dacă doresc, la piața din 
Căușeni, vin la rude în ospeție, noi 
însă nu avem dreptul să le intrăm 
în oraș. Până la prezidențiale nu 
am avut Covid în sat. Am avut o 
secție de votare pentru cei din re-
giunea transnistreană, au venit cu 
sutele. După, am avut focare de 
Covid. Au decedat șase oameni, 
printre care și fostul primar de 
Hagimus. Așa stau lucrurile cu 
această zonă, așa suntem protejați 
noi de către autorități”, se revoltă 
la rândul său Anatol Iepure.

La rândul său, primarul consi-
deră că principala cauză care duce 
la îngrădirea drepturilor cetățeni-
lor nu este pandemia de Covid, ci 
factorii politici și lipsa de viziune 
a autorităților de la Chișinău.

Una spun, alta fac

Tiraspolul a impus restricții 
sub pretextul pandemiei la 17 
martie 2020. Din luna iunie, lo-
cuitorii din stânga Nistrului nu 
au avut voie să iasă din regiune 
decât cu o aprobare specială din 
partea administrației separatis-
te, iar la revenire trebuia să stea 
izolați timp de 14 zile.

Pe 21 ianuarie, Tiraspolul a 
anunțat că elimină așa-numitele 
„posturi de carantină” care, inițial, 
erau peste 30. Ulterior, numărul 
acestor puncte de control a fost 
redus până la 16, apoi până la 11. 
Decizia de a le elimina vine în 
contextul în care rata de infectare 
în dreapta și în stânga Nistrului 
înregistrează o ușoară scădere. 

În pofida promisiunilor făcute 

Svetlana COROBCEANU de Tiraspol, Delegația RM în CUC 
a informat că, la 3 februarie, în 
zona adiacentă a stației de cale 
ferată Tighina-2, a fost observat 
un post mobil ilegal „grăniceresc”. 
La 4 februarie, odată cu întruni-
rea CUC, un alt asemenea post 
și-a făcut apariția la intersecția 
străzilor ce separă orașul Tighina 
de satul Varnița.

„Acțiunile descrise nu repre-
zintă altceva decât un nou act de 
restricționare a liberei circulații 
în Zona de Securitate și de sfidare 
deschisă a documentelor de bază 
ale operațiunii de pacificare”, se 
arată într-o reacție a Biroului po-
litici pentru reintegrare. La ultima 
ședință a CUC Tiraspolul a propus 
să fie retrase subiectele „proble-
matice” de pe ordinea de zi.

Delegația RM a reiterat că, 
potrivit documentelor, CUC este 
obligată să reacționeze și să vină 
cu soluții la toate încălcările ce 
afectează drepturile locuitorilor. 
„În acest sens, problemele pro-
puse spre discuție – fie că țin de 
răpirea cetățenilor, fie că se referă 
la funcționalitatea mecanismelor 
de pacificare – sunt extrem de im-
portante și nu pot fi ignorate în 
cadrul activității regulamentare 
a Comisiei”, au menționat repre-
zentanții Chișinăului. 

În ceea ce privește imple-
mentarea unei decizii a Comisi-
ei luate la 24 septembrie 2020 
pentru documentarea posturilor 
ilegale, instalate de structurile 
transnistrene sub pretextul luptei 
cu infecția Covid, au fost audiați 
șefii militari superiori delegați de 
părți în cadrul Comandamentu-
lui Militar Întrunit. Aceștia au 
raportat că sunt în căutare de 
soluții, dar progrese mari nu au 
înregistrat. 

Delegația R.Moldova atenți-
onează că tergiversarea punerii 
în aplicare a acestei decizii com-
promite mecanismul existent de 
pacificare.
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Audieri cu privire 
la Chișinău Arena

A C T U A L I T A T E

Responsabili de la Procuratura 
Generală și Ministerul Economiei 
vor fi convocați săptămâna viitoa-
re în Parlament, pentru a fi audiați 
în problema construcției Chiși-
nău Arena. Un demers în acest 
sens a fost făcut de către depu-
tatul Platformei DA, Alexandru 
Slusari, potrivit căruia terenurile 
folosite pentru construcția acestui 
obiectiv – o inițiativă a PDM pe 
vremea când era condus de Vla-
dimir Plahotniuc, ar fi fost puse 
în gaj în mod repetat, însă nici 
până în prezent arena sportivă nu 
a fost dată în exploatare. Slusari 

insistă să afle dacă în cazul Chi-
șinău Arena a fost pornit vreun 
dosar penal.

„Cine cui e dator, a cui e această 
Arenă? Ce se întâmplă acolo? Care 
sunt angajamentele statului? Noi 
nu cunoaștem nimic”, a menționat 
Slusari în debutul ședinței de joi 
a Parlamentului.

La rândul său, deputatul PAS, 
Lilian Carp, a precizat că a făcut 
anterior mai multe interpelări la 
care Procuratura a invocat exis-
tența unor proceduri, însă ulterior 
nu a mai răspuns solicitărilor sale.

Inițiativa lui Slusari a fost sus-

ținută de președinta Parlamentu-
lui, Zinaida Greceanîi, și acceptată 
de deputați. 

Amintim că proiectul Chiși-
nău Arena, demarat de PDM în 
2018 a fost calificat de Guvernul 
Maia Sandu ca o „irosire a banu-
lui public”, întrucât contractul de 
parteneriat public-privat prevede 
condiții dezavantajoase pentru 
stat. Membrii cabinetului condus 
în 2019 de actuala șefă a statului 
nu au găsit documente justificati-
ve pentru estimarea costului de 43 
de milioane de euro al proiectului. 

V.V.

Socialiștii și deputații din par-
tidul „Șor” insistă să promoveze 
limba rusă în circuitul adminis-
trativ al R. Moldova. Reprezen-
tanții acestora au aprobat mier-
curi, în ședința Comisiei juridice, 
pentru numiri și imunități, un 
aviz pozitiv care ar urma să oblige 
Biroul permanent al Parlamen-
tului să-și prezinte hotărârile în 
„limba de stat”, cu traducere în 
limba rusă. Asta chiar dacă – o 
recunosc până și autorii proiectu-
lui – în prezent Secretariatul Par-
lamentului efectuează traduceri 
în limba rusă prin intermediul 
unor traducători autorizați.

Vladimir Vitiuc, Igor Himici 
și Denis Ulanov scriu în nota in-
formativă că modificările lor „se 
încadrează armonios” în textul 
Regulamentului Parlamentului 
și nu presupun cheltuieli supli-
mentare.

„Întrucât documentele ce ur-
mează a fi traduse constituie în 
jur de 1% din totalitatea actelor 
supuse traducerii în limba rusă, 
efortul suplimentar depus de că-
tre traducători va fi unul nesem-
nificativ”, caută să argumenteze 

autorii proiectului.
Deputatul Platformei DA, Dinu 

Plângău, membru al Comisiei ju-
ridice, a fost singurul care a votat 
în ședința de miercuri împotriva 
acestei propuneri.

Ca urmare a inițiativei apro-
bate de PSRM și Partidul „Șor”, 
aceasta va fi examinată în plenul 
Parlamentului.

Amintim de asemenea că, la 
sfârșitul lunii decembrie, depu-
tații din majoritatea informală 
„PSRM-Șor-Pentru Moldova” au 
examinat și adoptat în plen o lege 
prin care instituționalizau folosi-
rea limbii ruse în administrația 
de stat a R.Moldova. Contestată 
de parlamentarii din opoziție, 
această lege a fost invalidată de 
Curtea Constituțională. „Limba 
de stat a Republicii Moldova este 
limba română, statul recunoaște 
dreptul la păstrarea și funcțio-
narea limbii ruse și a altor limbi 
pe teritoriul țării, iar legea con-
testată i-ar fi acordat limbii ruse 
un statut similar ca limbii româ-
ne”, a explicat ulterior președinta 
Curții Constituționale, Domnica 
Manole.

Biroul permanent 
al Parlamentului 
ar putea fi obligat 
să-și traducă 
deciziile
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Despre lupta pentru 
putere la Criuleni

De aproape un an administrația 
raionului Criuleni s-a transformat 
într-un ring al luptelor pentru putere. 
Scenariile sunt diverse, cu formarea 

coalițiilor peste noapte și traseism politic. 
De fapt, consilierii raionali par să fi renunțat 
la doctrine, aspirații geopolitice și statutul 
partidelor pe care le reprezintă și ar fi gata 
să facă coaliție și cu dracul doar ca să-și facă 
interesele. În administrația raionul Criuleni se 
conturează două cercuri de interese care luptă 
pentru a conduce, măcar din umbră, raionul. 
Iar cei ce au de pierdut sunt oamenii care le-au 
încredințat votul.

Săptămâna curentă, raionul 
Criuleni a fost la un pas de a ră-
mâne fără conducere. Pe agenda 
ședinței extraordinare a Consiliu-
lui raional Criuleni a fost inclu-
să demiterea reprezentantului 
Platformei DA, Pavel Spânu, din 
funcția de președinte al raionului. 

Președintele raionului, 
la un pas de a fi demis

Totodată, a fost pregătit și pro-
iectul de decizie privind demiterea 
lui Pavel Spânu, fiind lăsat loc liber 
unde urma să fie scris numărul ce-
lor care au votat pentru și al celor 
care au votat contra.

Inițiatorii au rămas doar cu 
proiectul de decizie. Pentru au 
votat 18 consilieri, în timp ce o 
astfel de decizie poate fi adoptată 
cu cel puțin 22 de voturi. Consiliul 
Raional Criuleni întrunește 33 de 
consilieri, iar Platforma DA a fost 
scoasă în opoziție.

Astfel, Pavel Spânu a rămas sin-
gur, fără susținere din partea unei 
majorități în consiliu, înconjurat 
de funcționari fideli noii coaliții.

Cum a fost pregătită 
mazilirea lui Spânu

Demisia lui Pavel Spânu a înce-
put să fie pregătită în decembrie 
2020. Mai întâi a fost formată o 
nouă coaliție din 19 consilieri din 
partea PLDM, PCRM, PSRM, PAS 
și Partidul „Șor”.

Aceștia au semnat și un acord 

în care se preciza că noua alianță 
va purta denumirea de „Majori-
tatea pentru deblocarea activită-
ții Consiliului Raional Criuleni, 
2021-2023”.

Cei 19 semnatari ai Acordului 
au declarat că vor să asigure o gu-
vernare la nivel de consiliu „stabilă 
și eficientă, bazată pe coalizarea 
forțelor politice responsabile și ori-
entate către cetățenii raionului” și  
dezvoltarea „dinamică, multilatera-
lă și durabilă” a raionului Criuleni.

În document se mai vorbește 
și despre necesitatea consolidării 
unității consilierilor, indiferent de 
apartenența politică, și demiterea 

actualului președinte al raionului, 
mandatând în funcție de preșe-
dinte și vicepreședinți persoane 
competente. „Suntem convinși că 
nu există vreun consilier raional, 
funcționar public, primar sau ce-
tățean simplu, care să nu conști-
entizeze că situația în raion este 
una catastrofală. Dl Spânu Pavel 
este o catastrofă a raionului, iar 
prezența dlui în funcția de condu-
cere a raionului este în detrimentul 
raionului. Din aceste consideren-
te, înaintăm și solicităm susține-
rea pentru acordarea votului de 
neîncredere pentru președintele 

raionului”, se argumenta într-un 
document al noii coaliții.

Deși nu a fost făcut public nu-
mele celui care urma să asigure 
interimatul după demiterea lui 
Spânu, în culise se vehicula numele 
consilierului socialist Alexandru 
Grati. Acesta declarase anterior 
presei că Spânu trebuie demis pen-
tru că „nu a făcut nimic”.

Cei care îl susțin pe Pavel Spâ-
nu spun însă că socialiștilor le-a 
fost promisă funcția de președinte 
al raionului pentru a-i atrage în 
coaliție. 

Două persoane 
compromise, promovate 
din nou în funcție

După demisia lui Pavel Spânu, 
a doua problemă „importantă” in-
clusă pe agenda ședinței Consiliu-
lui raional din 9 februarie a fost 
numirea în funcții a Olgăi Simon 
și a Alei Ungurean. În realitate, 
era vorba despre repunerea celor 
două în funcțiile de șefe la Direcția 
Finanțe și Direcția Educație.

Cele două funcționare au fost 
demise din funcțiile respective cu 
18 voturi la ședința Consiliului din 
octombrie 2020. Tot atunci a fost 
demis, după mai multe tentative, 
și vicepreședintele raionului, Oleg 

Ogor. În aceeași zi, urma să fie de-
mis din funcția de vicepreședinte 
al raionului și Roman Onica, dar 
nu s-a ajuns un vot.

Demisiile respective au urmat 
după mai multe constatări ale Au-
torității Naționale pentru Integri-
tate, Inspecției Judiciare și după 
anchete jurnalistice.

Astfel, la 21 mai 2020, ANI a 
stabilit încălcarea regimului ju-
ridic al incompatibilităților de 
către vicepreședintele raionului 
Criuleni, Roman Onica. Acesta s-a 
aflat în stare de incompatibilita-
te, începând cu decembrie 2019, 

exercitând timp de mai multe luni 
funcția de vicepreședinte al raio-
nului concomitent cu mandatul de 
consilier în unul dintre consiliile 
locale ale raionului Criuleni.

La 16 iulie, ANI a constatat 
încălcarea regimului juridic al 
incompatibilității funcțiilor și de 
către vicepreședintele raionului 
Criuleni, Oleg Ogor. Inspectorii 
de integritate au stabilit că în pe-
rioada decembrie 2019 – martie 
2020, Oleg Ogor a deținut con-
comitent, contrar legislației în vi-
goare, două funcții publice – man-
datul de vicepreședinte de raion și 
calitatea de consilier în Consiliul 
raional Criuleni.

Incompatibilitatea funcțiilor a 
fost semnalată și în privința Alei 
Ungurean, care timp de aproape 
trei luni, pe lângă funcția de șefă 
a Direcției Educație, a deținut și 
mandatul de consilier raional.

Presa a scris despre Oleg Ogor 
că în primăvara anului 2020, în 
perioada stării de urgență, fiind în 
funcția de vicepreședinte al raio-
nului Criuleni, a reușit să atragă 
din fondul de rezervă al raionului 
170.000 de lei pe contul firmei sale, 
pentru cazarea medicilor din linia 
întâi într-o tabără care îi aparține.

În anchetă figura și Olga Simon, 
o persoană din anturajul lui Oleg 

Ogor, pe care acesta a ajutat-o 
să-și repare automobilul personal 
din contul bugetului raional. Olga 
Simon a fost numită în funcția de 
șefă a Direcției Finanțe a raionu-
lui Criuleni. La 31 ianuarie 2020. 
Până atunci aceasta a lucrat oficial 
în calitate de contabilă la SRL Ol-
criscom, firma lui Oleg Ogor. În 
2019, funcționara, în calitate de 
persoană fizică, a încheiat o tran-
zacție cu SRL Olcriscom, privind 
vinderea unui bun la prețul de 
211,9 mii de lei.

Și despre Ala Ungurean se ve-
hiculează că la fel este o persoa-

nă din anturajul lui Oleg Ogor. În 
culisele elitei de la Criuleni se mai 
vehiculează că cele două femei ar 
fi folosite de către Oleg Ogor ca 
pârghii pentru a controla admi-
nistrația raionului.

Ala Ungurean și Olga Simon 
au fost confirmate în funcție cu 
voturile consilierilor din noua 
majoritate din Consiliul Raional 
Criuleni.

Cine este dirijorul 
de la Criuleni

Mai multe surse din opoziția 
nou-formată la Criuleni susțin că 
în spatele scenariului ar sta Oleg 
Ogor, fost deputat liberal, ex-con-
silier raional din partea PUN și fost 
vicepreședinte de raion.

De fapt, cel care l-a promovat pe 
Oleg Ogor în funcția de vicepreșe-
dinte al raionului Criuleni ar fi fost 
chiar Pavel Spânu în urma unei 
înțelegeri în timp ce se negociau 
funcțiile după alegerile locale din 
toamna anului 2019.

Oleg Ogor pare-se că a început 
mandatul cu stângul, intrând în 
scurt timp în vizorul ANI, dar și 
al jurnaliștilor.

În scurt timp, ambițiile lui Ogor 
cresc și acesta începe să-l înlăture 
pe Pavel Spânu de la luarea unor 
decizii importante. Doar că aceste 
decizii, de cele mai multe ori, erau 
luate în interes personal.

După ce l-a tolerat o perioadă, 
Pavel Spânu încearcă să-l oprească 
pe Ogor, dar acesta se înrădăcinase 
deja prea adânc. Se spune că Oleg 
Ogor chiar l-ar fi pălmuit pe Spânu 
în biroul său. După acest incident 
demisia lui Ogor a devenit un scop 
în sine pentru Pavel Spânu. 

Demiterea lui Ogor a fost posi-
bilă în urma constatării ANI, potri-
vit căreia, acesta nu este în drept 
să dețină funcții publice pentru o 
perioadă de 5 ani.

Oleg Ogor a încercat să oprească 
demiterea sa. Mai mulți consilieri 
ne-au comunicat că au fost contac-
tați de acesta și rugați să nu voteze 
pentru demisia sa. Iar printre aceș-
tia a fost și socialistul Alexandru 
Grati. De fapt, demiterea lui Ogor 
nu a fost ușoară. După ce pe agen-
da Consiliului Raionul Criuleni a 
fost inclusă demiterea lui Ogor, 
mai multe ședințe au fost amânate 
din lipsă de cvorum, fiind pericli-
tate mai multe proiecte legate de 
funcționarea instituțiilor publice.

După cum decurg lucrurile în 
administrația raionului Criuleni, 
nu suntem optimiști că situația se 
va ameliora curând, iar contribua-
bilul va continua să rămână în con-
tinuare pe post de mare perdant.

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI

„În perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare din 2021, singura 
soluție pentru tabăra pro-europeană de a câștiga 50% în parlamentul 
RM este (tot) o Mare Alianță, inclusivă, având ca prim solist PAS-ul, 
o coaliție formalizată, care să includă și partenerii pro-europeni sau 
pro-români precum Dreptate și Adevăr, Partidul Unității Naționa-
le  sau Mișcarea pentru Unire. Ar fi replica, pentru parlamentare, 

a strategiei adoptate de Maia Sandu pentru câștigarea strălucită a 
alegerilor prezidențiale.”

Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice
 și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” 

al Academiei Române 
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Facilitățile fiscale, între 
stimulent și inechitate

În zece ani, facilitățile fiscale oferite de 
Guvern se ridică la 170 de miliarde de lei 
sau circa 60% din buget. Câte din ele sunt 
într-adevăr utile și câte nu aduc nimic 

bun pentru dezvoltarea economică? Această 
întrebare și-au pus-o experții IDIS Viitorul, care 
au întocmit un studiu în acest sens. 

E C O N O M I E

Anul 2020 a scos în evidență 
capacitatea slabă a Guvernului 
moldovean de a susține businessul 
autohton pe timp de criză. După 
căderea dramatică a economiei 
din martie-mai, executivul a fost 
nevoit să intervină prin stimulente 
și facilități fiscale. Însă intervenția 
a fost cu mult sub cele din econo-
miile dezvoltate. Spre exemplu, 
pachetul de măsuri aprobat în 
SUA se ridică la 50% din bugetul 
obișnuit. Ar însemna 25 de miliar-
de de lei, raportat la dimensiunile 
bugetului moldovenesc. 

În realitate, măsurile aprobate 
la noi au însumat mai puțin de 
două miliarde de lei sau de 15 ori 
mai puțin decât și-au permis ță-
rile dezvoltate. O parte din banii 
necesari ar fi putut fi găsiți prin 
excluderea măcar a unei părți a 
facilităților fiscale. 

Experții Institutului pentru 
Dezvoltare și Inițiative Sociale 
„Viitorul” estimează că, într-un 
deceniu, din 2010 până în 2020, 
volumul facilităților fiscale oferite 
de Guvern a însumat 170 de mi-
liarde de lei, ceea ce corespunde 
cu 60% din veniturile bugetare 
din impozite și taxe din această 
perioadă (286 miliarde lei). Asta 
nu înseamnă însă că statul a ratat 
venituri de 170 de miliarde lei, 
or multe investiții au fost făcute 
anume grație facilităților, fără 
ele nu ar fi existat nici investiții. 
Totuși, experții IDIS se întreabă 
cât de utile și de echitabile ar fi 
o parte din ele și ridică problema 
revizuirii acestora. 

Cea mai mare parte a facilități-
lor a fost adoptată în primii câțiva 
ani de independență și nu se știe 
care și câte dintre ele au fost ree-
valuate prin prisma oportunității 
economice. 

57,36 miliarde de lei 
în cinci ani

Curtea de Conturi a publicat un 
singur raport de audit al facilități-
lor fiscale, în 2016, ocazie cu care 
a calculat numărul aproximativ 
al acestora și ratările veniturilor 
la buget, provocate de acestea. 
Pare să fie singura analiză întoc-
mită de o instituție de stat asupra 
problemei facilităților fiscale în 
ansamblu.

Ion CHIȘLEA 

Potrivit raportului Curții, în pe-
rioada 2011-2015, doar facilitățile 
fiscale cuantificate și raportate 
au însumat 57,36 miliarde lei. 
În 2015, suma facilităților fisca-
le și vamale s- a ridicat la 14,78 
miliarde sau 37,1% și, respectiv, 
50,9% din bugetul de stat și din 
bugetele local. 

Astfel, Curtea constata că în 
2015 din cele 105 facilități existen-
te la acel moment, 50 erau aplicate 
în mod constant timp de 19 ani, 
fără a fi fost modificate, revizuite 
sau ajustate în vreun fel. Și nu 
exista nicio analiză a impactului 
economic al acestora. 

Experții IDIS estimează că, vo-

lumul real al tuturor facilităților 
fiscale în anul 2020 s-a ridicat la 
23,5 miliarde lei, fiind de trei ori 
mai mare decât acum 10 ani. 

Deși consideră facilitățile fisca-
le drept un instrument important 
în depășirea perioadelor de criză, 
problema constă în lipsa transpa-
renței și monitorizării impactului 
lor. Există foarte multe facilități 
cu o durată de viață mai mare de 
25 de ani și nimeni până în pre-
zent nu a examinat oportunitatea 
menținerii lor. 

Există și exemple pozitive

Acestea se referă, în primul 
rând, la sectorul IT. Până în anul 
2012, povara fiscală pe salariați în 
domeniul IT din Moldova era mai 
ridicată decât în multe țări dezvol-
tate. Drept urmare, specialiștii în 
domeniul IT activau în Moldova 
până în momentul în care salariul 
lor lunar depășea suma de 1 000 
de dolari, iar apoi, de regulă, ple-
cau la întreprinderile mamă din 
străinătate. Respectiv, se pierdeau 
cei mai calificați angajați din cel 

mai de perspectivă sector. După 
oferirea facilităților fiscale, sec-
torul IT din Moldova a cunoscut 
o dezvoltare spectaculoasă, iar 
în prezent, exportul de servicii 
IT se apropie de 200 de milioane 
de dolari, cu 50% mai mult decât 
exportul vinurilor moldovenești. 
Facilitățile fiscale și crearea de 
parcuri IT a reprezentat cheia 
succesului în această ramură.

Tot prin facilități fiscale și în-
lăturarea barierelor administra-
tive, începând cu anul 2010, în 
Republica Moldova a fost creată 
o ramură nouă a economiei – in-
dustria automotive. Aceasta, pe 
parcursul a zece ani, a creat circa 
20 de mii de locuri de muncă noi 
bine plătite. În prezent, industria 
automotive asigură 1/3 din expor-
turile Republicii Moldova și este 
ramura în care s-a investit cel mai 
mult în ultimii zece ani – peste 
300 de milioane de dolari.

Prin urmare, facilitățile fisca-
le, chiar dacă sunt un cost pentru 
bugetul de stat, deseori sunt justi-

ficate întrucât prin acest cost bu-
getul de stat obține miliarde de lei 
din venituri fiscale suplimentare, 
datorate dezvoltării unor ramuri 
noi, cum ar fi IT sau automotive.

Facilități doar pentru orașe

Mai există și facilități despre a 
căror existență nimeni nici nu bă-
nuiește. Spre exemplu, familiile 
tinere care procură apartamente 
nu știu că beneficiază, în asemenea 
situație, de o scutire de 20% la TVA. 
Conform estimărilor autorilor, sta-
tul oferă anual facilități la procu-
rarea de apartamente în valoare 
de circa 600 de milioane de lei, în 
unii ani această sumă depășind și 
valoarea de un miliard de lei. 

Pentru perioada 2010-2020, 
mărimea facilităților fiscale la 
procurarea de apartamente se 
ridică la 8,5 miliarde lei. Însă de 
astfel de facilități se bucură doar 
cei care procură apartamente de 
la companiile de construcții, în 
marea lor majoritate în Chișinău 
sau în orașele mari. Oamenii din 
mediul rural, care construiesc 

case, nu se bucură de facilități 
similare la TVA pentru materialele 
de construcție procurate. 

Pe lângă inechitate, măsura 
aceasta stimulează exodul de la 
sat la oraș. În anul 2020, o locu-
ință nouă vândută în Chișinău a 
costat 41,5 mii de euro, ceea ce 
înseamnă că, în medie, statul a 
oferit o facilitate fiscală în valoare 
de 164 de mii de lei fiecărei familii 
care a procurat un apartament 
nou la oraș. Cei de la sat nu au 
avut beneficii similare. 

În plus, nu este reglementată 
mărimea și numărul scutirilor 
pentru o familie în acest sens. În 
România, spre exemplu, se oferă 
scutire de TVA la procurarea de 
apartament, doar pentru primul 
apartament procurat și doar până 
la o anumită sumă. 

Ce propun experții

O altă fațetă a scutirilor fiscale, 
care nu a fost până acum suficient 
analizată, ține de impactul asupra 

competitivității. Spre exemplu, fa-
cilitățile acordate doar unei părți 
a unor jucători de pe o piață, dis-
torsionează cadrul concurențial, 
or beneficiarii de facilități sunt 
puși din start într-o poziție mai 
avantajoasă. 

Pentru a îmbunătăți calitatea 
reglementărilor facilităților fis-
cale, experții IDIS propun trei 
măsuri prioritare:

Evidența tuturor facilităților 
fiscale, cu anularea celor care nu 
vor fi parte integrantă a legii anu-
ale a bugetului de stat;

Evaluarea și anularea facilită-
ților inoportune; astfel, se va face 
o revizuire a tuturor facilităților 
fiscale;

Limitarea duratei de aplicare 
a tuturor facilităților fiscale; pro-
punem ca pentru fiecare facilitate 
fiscală existentă să fie aprobat un 
termen de aplicare, care poate va-
ria de la 1 la 10 ani, iar în cazuri 
excepționale – și o perioadă mai 
îndelungată.

În acest sens ei au pregătit și un 
proiect de lege. Rămâne de văzut 
cât de receptive vor fi autoritățile. 

Satele 
moldovenești 
au rămas fără 
„Drumuri 
Bune”

Administrația de Stat a 
Drumurilor declară că nu sunt 
bani pentru reparația arterelor 
din sate, însă din ce motiv, nu 
se știe. În acest an, drumurile 
din țară vor fi doar întreținu-
te, potrivit reprezentanților 
administrației citate de un 
post TV. Ei nu au putut expli-
ca de ce în acest an nu s-au 
alocat bani pentru proiectul 
„Drumuri Bune”. „Nu că a fost 
anulat, pur și simplu nu au 
fost prevăzuți bani”, a declarat 
Ion Drucec, director adjunct al 
Administrației de Stat a Dru-
murilor. 

România 
trimite în 
R. Moldova 
ajutor 
umanitar 
de peste două 
milioane 
de euro

Guvernul României a decis 
acordarea unui ajutor umani-
tar extern de urgență, cu titlu 
gratuit, pentru autoritățile din 
Republica Moldova. Valoa-
rea lotului este de peste două 
milioane de euro. Anunțul a 
fost făcut de premierul ro-
mân, Florin Cîțu, după ședin-
ța guvernului României. În 
primă fază, ajutorul va consta 
în echipamente de protecție 
medicală: 1,5 milioane măști 
chirurgicale, 100 de mii de 
măști FFP3, 100 de mii de 
combinezoane și 100 de mii de 
mănuși nesterile. 

OMC își alege 
directorul 
general

Organizația Mondială a 
Comerțului a anunțat marți 
că principalul său organism 
decizional, Consiliul General, 
se va reuni în data de 15 februa-
rie pentru a decide cine va fi 
viitorul director general, trans-
mite Reuters. Cele mai multe 
șanse le are candidata Nigeriei, 
Ngozi Okonjo-Iweala, care ar 
urma să devină prima femeie și, 
totodată, primul reprezentant al 
unei țări africane la conducerea 
acestui organism. În vârstă de 
66 de ani, Okonjo-Iweala este 
de profesie economist și a fost 
de două ori ministru de Finanțe 
și de două ori șef al diplomației 
în Nigeria. 
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În PSRM a învins 
Plahotniuc

După mai multe săptămâni de șovăieli 
între alegeri anticipate și propriul 
guvern, PSRM a preferat să înainteze 
candidatul său la funcția de premier. 

Aceasta este nimeni alta decât Mariana 
Durleșteanu, fostă ambasadoare a Republicii 
Moldova la Londra (2004–2008) și fostă ministră 
a Finanțelor în Guvernul Greceanîi (2008–2009). 

Potrivit Forbes România, Mari-
ana Durleșteanu (foto) este locul 7 
în Top 50 cele mai influente femei 
din România, ediția 2019.

„Cu peste două decenii de ex-
periență în domeniul financiar, 
Mariana Durleșteanu este vice-
președinte management financiar 
și al riscului KMG International 
(fostul Grup Rompetrol), compa-
nie cu o prezență în 11 țări.”

„Asigură conducerea strategică 
a tuturor activităților financiare 
la nivelul Grupului KMG Interna-
tional, prin stabilirea unor indi-
catori de perfomanță financiară 
a companiilor membre, stabilește 
și implementează strategia de risk 
management a grupului: strategic, 
operațional, financiar (hedging), 
juridic și este responsabilă pentru 
crearea unor mecanisme integra-
te de prevenire, monitorizare și 
mitigare a riscurilor la nivelul 
grupului”, scrie Forbes România.

În afară de funcțiile publice de 
ministru de Finanțe în perioada 
guvernului Greceanîi și amba-
sador al Republicii Moldova în 
Marea Britanie, subliniază sursa 
citată, Durleșteanu a fost senior 
banker în cadrul Băncii Europe-
ne de Reconstrucție și Dezvoltare 
pentru partea de vest a regiunii 
Balcanilor, Belarus, Moldova și 
Turcia.

Deputații din anturajul lui 
Plahotniuc, 
alături de Dodon

„Lansăm inițiativa de a crea o 
majoritate parlamentară de cel 
puțin 51 de deputați pentru aceas-
tă candidatură de tranziție. Nu 
vorbim de niciun fel de alianță. 
Este o majoritate tehnică pentru 
a salva țara. La această majoritate 
pot să adere toți deputații respon-
sabili, inclusiv PAS. Propunerea 
este constituțională. Orice fel de 
refuz din partea președintelui 
Maia Sandu va fi o gravă încălcare 
a Constituției”, a declarat Igor Do-
don joi, în cadrul unei conferințe 
de presă, precizând că propunerea 
va fi expediată șefului statului în 
aceeași zi.

După anunțarea candidaturii 

Marianei Durleșteanu la func-
ția de prim-ministru, Platforma 
„Pentru Moldova” a anunțat, la 
rândul său, că va sprijini candi-
datura socialiștilor.

„Considerăm că spectacolul 
de azi, regizat de președintele 
Maia Sandu și partidul său, este 
o profanare a normelor constitu-
ționale și o bătaie de joc față de 
cetățeni, care așteaptă rezultate 
în urma acțiunilor autorităților. 
Pentru noi, este evident că alege-
rile parlamentare anticipate, în 

această situație, sunt inevitabile”, 
se menționează într-o declarație 
a acestui grup parlamentar.

„În același timp, înțelegem că 
până la organizarea acestor ale-
geri, țara trebuie să fie guverna-
tă. În caz contrar, ne așteaptă un 
haos total și o adâncire totală a 
crizei în care ne aflăm.”    

Pentru observatorul politic 
Cornel Ciurea, comportamentul 
șovăielnic al PSRM se explică prin 
„situația foarte complicată”. 

„Socialiștii sunt foarte atenți 
la opiniile care sunt exprimate 
de colegii de parlament. Spre de-
osebire de PAS, socialiștii sunt 
mai atenți la vocile altor partide, 
întrucât ei au șanse să devină un 
pol de coagulare.” 

Facțiunea lui Plahotniuc 
a câștigat în PSRM

De partea cealaltă, comenta-
torul Ion Tăbârță consideră că 
PSRM este o formațiune unde 
sunt mai multe grupuri de in-
fluență și, prin urmare, astfel se 
explică comportamentul acestei 
forțe politice. 

„Acești factori nu sunt nea-
părat din interiorul PSRM. Este 
vorba, în primul rând, de Rusia 
și, în al doilea rând, de Vladimir 
Plahotniuc și Ilan Șor. După cum 

 M a p a m o n d

Yulia Navalnaya a zburat 
la Frankfurt

Soția opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a zburat la 
Frankfurt pe Main, Germania, în seara de 10 februarie, relatează Der 
Spiegel, citat de meduza.io. „În timp ce mass-media rusă răspândea 
versiunea conform căreia soția lui Navalnîi și-a părăsit țara natală de 
frică față de regimul Putin, la Berlin au vorbit despre o vizită privată 
în Germania”, au spus autorii de la „Der Spiegel”. Făcând referire la 
unul dintre pasageri, RIA Novosti scrie că Iulia Navalnaia a rămas în 
zona de tranzit a aeroportului când alți pasageri au trecut la controlul 
de frontieră. 

Spionaj: Când universitățile 
sunt naive

Autoritățile britanice au demarat o anchetă care vizează universi-
tățile, „foarte naive”, și un control crescut asupra studenților chinezi, 
scrie lemonde.fr. Peste 200 de universități britanice sunt obiectul unei 
anchete pentru că au ajutat involuntar guvernul chinez să elaboreze 
arme de distrugere în masă. Aceste instituții de învățământ superior sunt 
bănuite că au împărtășit cu chinezi elemente de cercetare în domeniul 
militar privind în special aeronautică, rachete și arme cibernetice.

Ursula von der Leyen își 
face mea culpa în fața 
eurodeputaților

Președinta Comisiei europene a admis, miercuri, că semnarea con-
tractelor cu industriile farmaceutice a fost foarte tardivă, transmite 
lefigaro.fr. În decursul mai multor săptămâni de polemici despre în-
târzierile livrărilor de vaccinuri, președinta Comisiei a fost, miercuri 
dimineață, în Parlamentul European pentru a oferi explicații. „Vom 
lucra cât mai mult posibil ca să atingem obiectivul de a vaccina 70% 
din populația adultă din Europa, începând de acum până la sfârșitul 
verii. Și totuși, este adevărat că nu suntem acolo unde voiam să fim 
astăzi în lupta contra virusului”, a spus oficialul european.

Polonia ia poziție în disputa 
dintre Ucraina și președintele 
Germaniei privind 
Nord Stream 2

Guvernul polonez a luat poziție, joi, în disputa dintre președintele 
german Frank-Walter Steinmeier și Ucraina, cauzată de încercarea 
acestuia de a justifica controversatul gazoduct Nord Stream 2, infor-
mează dpa, citată de agerpres.ro. Președintele Germaniei a stârnit 
iritarea Ucrainei, la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a sugerat 
într-un interviu acordat unui cotidian că Germania are o obligație is-
torică de a fi alături de Rusia prin acest gazoduct, amintind de invazia 
germană asupra Uniunii Sovietice în al Doilea Război Mondial și de 
cele 20 de milioane de sovietici care au murit în acel război.

I.G.

se vede, Rusia vrea în continuare 
ca puterea politică în Republica 
Moldova să aparțină partidelor de 
stânga – PSRM, Partidul Nostru, 
Congresul Civic, PCRM, care nu 
sunt în Parlament”, a relevat co-
mentatorul.

Numai că, observă el, totodată, 
socialiștii sunt tentați să voteze 
un nou guvern, cu susținere clară 
în Parlament. „E clar că pe acest 
scenariu apasă Plahotniuc și Sor”, 
insistă comentatorul.

Chiar dacă PSRM reușește să 
adune peste 50 de voturi, sublini-
ază profesorul în drept constituți-
onal Nicolae Osmochescu, lucru-
rile nu se limpezesc în legislativul 
moldovenesc. 

„Dacă o fracțiune parlamentară 
ar avea majoritatea în Parlament, 
în primul rând, are prioritate și 
dreptul să propună președintelui 
candidatura primului-ministru. 
Deoarece noi nu avem acum nicio 

fracțiune care ar deține 50+1, adi-
că majoritatea, președintele tre-
buie să consulte toate fracțiunile.”

Lucrurile rămân tulburi 

„Chiar dacă există o fracțiune 
care are majoritate de mandate, 
50+1, și are dreptul prioritar să 
propună președintelui candidatura 
la funcția de prim-ministru, șeful 
statului nu este obligat să accepte.”

„PSRM nu este o fracțiune ma-
joritară, după cum nu este parte 
a unei alianțe de fracțiuni. Ceea 
ce avem în Parlament este o ma-
joritate neformală. Pot să ajun-
gă la 80 de deputați care votează 
Guvernul, asta nu înseamnă că 
este majoritatea PSRM”, a insistat 
Osmochescu.

Conform Constituției, pre-
ședintele propune candidatura 
primului-ministru. Din momen-
tul în care șeful statului emite 
decretul, candidatului la funcția 
de prim-ministru i se acordă 15 
zile pentru a pregăti programul de 
guvernare și a forma componența 
nominală a guvernului, pe care le 
prezintă în Parlament. 

În caz de nevotare, președintele 
înaintează a doua oară candida-
tul și, în cazul în care deputații 
îl resping, șeful statului dizolvă 
legislativul. 

Socialiștii schimbă macazul, nu mai vor anticipate și o scot din 
mânecă pe colega Zinaidei Greceanîi  

Ilie GULCA

 U l t i m a  o r ă

Niciun deputat nu și-a dat votul de încredere, în ședința de joi a 
Parlamentului, pentru guvernul propus de Natalia Gavriliță. Conco-
mitent, însă, în plen s-a anunțat formarea unei majorități compuse 
de 54 de deputați – din partea PSRM, partidului „Șor”, transfugilor 
din gruparea „Pentru Moldova” și a pretinșilor independenți, care 
ar urma să o susțină pe Mariana Durleșteanu, fostă ministră a 
Finanțelor, pe care socialiștii o vor promova la șefia Guvernului. 
Încercând să împiedice acest scenariu, Platforma DA i-a propus 
Maiei Sandu să-l înainteze de urgență ca premier pe liderul său, 
Andrei Năstase. Maia Sandu a cerut fracțiunilor parlamentare să 
se prezinte în seara zilei de joi la consultări, la Președinție.

V.V.
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R U B R I C A R Z I

Idoli și 
contra-idoli

A - p o l i t i c e

Interdicția de a ne face chip cioplit [idem: de a 
idolatriza] e prima din șirul celor 10 porunci 
(anticipându-le pe cele de natură penală). 
„Porunci” ale lui Dumnezeu, ele au fost rostite 
de înțeleptul profet pământean (sic!), cel care a 
adus poporului libertatea, dar și Cartea (conform 
tradiției, Moise e autorul primelor cărți din 
Vechiul Testament).

Legi esențiale, instrucțiuni 
de supraviețuire a comunității 
neomogene, bulversată de incer-
titudini, poruncile veneau dintr-o 
experiență concretă: evadarea din 
robie. Și doar ca să fie atent la 
sfaturi (să nu comenteze înainte 
de a înțelege), poporul trebuia să 
creadă [numai] unei autorități 
supreme. Legea nu era un capri-
ciu al cerurilor, iar libertatea nu 
e un bun în sine. Dacă nu știi s-o 
administrezi, e slobozenie (care, 
inevitabil, te va duce la pierzanie).

Azi, când, vorba lui Cărare, 
„suntem mai rafinați”, atât de 
mult dorim să respectăm aver-
tizarea cu idolii, încât, slobozi la 
gură, avem grijă, mai ales, de cei 
din jur: oricine pretinde să ocupe 
locul foștilor noștri zei pe posta-
ment (împotriva avertismentului, 
i-am avut, totuși!), trebuie să știe: 
nu vom admite! Umblăm mereu 
cu vreascurile subsuoară, ca să 
dăm foc oricărui nou chip cioplit 
de alții, ce pretinde să ocupe locul 
statuilor demolate, căror, în tai-
nă, ne-am închinat noi. Și visăm 
(re-)ascensiunea adevăratului 
lider, adevăratului idol. Al nostru. 
Visat și așteptat ca Salvator. Cu 
majusculă. 

Doar că, dacă vrem să fim cu 
adevărat liberi, trebuie să știm că 
tot atât de mare e și pericolul de 
a ne crea infami, renegați, con-
tra-idoli (inventez termenul, pen-
tru că un antonim exact nu există). 
Să inventăm figuri demonice, care 
ar întruchipa răul absolut, pe care 
să dăm vina pentru eșecuri. Inclu-
siv pentru rateurile proprii și pen-
tru propria inconsistență. În loc 
de confruntări de idei și programe, 
azi se dau bătălii pentru statui. Se 
întâmplă și pe la case mai mari, 
unde există tradiții democratice 
și pe alegător nu-l îmbeți cu apă 
rece. Acum câțiva ani în SUA ar 
fi fost inimaginabil să urmărești 
o ciomăgire atât de inelegantă, 
ca în acest an, între candidații 
republicani și democrați. Calită-
țile lor contau până acum doar în 
măsura în care fiecare candidat se 
dovedea cel mai potrivit pentru 
atingerea obiectivelor, ele fiind, în 
mod diferit, oricum utile prosperi-
tății Americii. Și doar propaganda 
sovietică îi detesta consecvent pe 
toți deopotrivă, caricaturizându-i. 
Iată că la trei decenii de la sucom-
barea URSS, grădina sovietică de 
contra-idolatrizare mai dă roade. 

Or a crea contra-idoli e chiar 
mai simplu decât a idolatriza: 
compari exemplul concret cu un 

De un deceniu și ceva, antici-
patele au devenit laitmotivul vieții 
politice din Republica Moldova. 
În tot acest răstimp, țara a fost 
într-o criză politică aproape per-
manentă, pe care a întrerupt-o 
doar scurta și autoritara domnie a 
lui Plahotniuc. După experimentul 
PDM, clasa politică și cetățenii 
au hotărât că 
instabilitatea 
în democrație 
e, totuși, mai 
acceptabilă de-
cât stabilitatea 
în autocrație și, 
astfel, s-a reve-
nit la situația 
creată încă de 
primul AIE.

Raportul de 
forțe din Parla-
ment dictează 
cu necesitate 
noi alegeri. 
Din cel puțin 
două motive: Unu. Legislativul 
actual nu mai este reprezentativ, 
fiind modelat, în mare măsură, 
prin manipulare și fraudă de un 
regim care nu mai există. După 
destrămarea de facto a partidului 
puterii, foștii deputați PDM au 
reconfigurat radical harta poli-
tică. Pe această hartă, nu se mai 
regăsesc nici alegătorii demo-
craților, nici votanții partidului 
care a intrat în Parlament, dar a 
dezamăgit (PPDA), și nici susțină-
torii formațiunii care nu a putut 
obține niciun fotoliu de deputat 
în 2019 (Partidul Nostru). Doi. 
S-au schimbat nu numai starea 
de spirit a cetățenilor, așteptările 
și preferințele lor politice, dar și 
situația politică propriu-zisă, atât 
din țară, cât și de peste hotare, 
inclusiv din imediata vecinătate a 
RM. În formula lui actuală, Parla-
mentul nu are cum să se adapteze 
la toate aceste schimbări.

Concluzia e la suprafață: deși 
are legitimitate juridică, legisla-
tivul moldovenesc de azi nu mai 
are legitimitate morală și nici nu 
mai pare a fi funcțional pe termen 
lung. Alcătuirea lui eterogenă e o 

sursă de nesecat de crize constitu-
ționale și de moțiuni de cenzură. 
Toate partidele, mai puțin foștii 
și actualii „democrați“, ar trebui, 
prin urmare, să-și dorească anti-
cipate. Cel puțin ipotetic, un vot 
național marca 2021 ar reflecta 
noua realitate socială și politică 
și ar lăsa pe tușă câțiva jucători 
de prisos.

Oricât de naturale ar părea 
acum anticipatele, nimeni nu se 
arată însă foarte convins de nece-
sitatea acestora. Sondajele favori-
zează clar patru formațiuni, PAS, 
PSRM, Partidul Șor și Partidul 
Nostru, dar probabil doar ultimele 
două privesc cu seninătate și, poa-
te, cu râvnă, la ideea de alegeri. 
Primele două, dimpotrivă, sunt 
conștiente de riscurile pe care le 

implică o nouă 
conf iguraț ie 
par lamenta-
ră, cu majo-
rități simple 
imposibile și 
cu coaliții de 
guvernare im-
plauzibile. 

Cu toate 
acestea, toți 
sunt conștienți 
că starea actu-
ală de lucruri 
nu mai poate 
continua și că 
trebuie făcut 

ceva. Sentimentul general e că 
partidele lui Sandu și Dodon vor 
prefera să schimbe o criză veche 
pe o criză nouă, fie și numai pen-
tru a scăpa de foștii concurenți sau 
aliați politici, dar și în speranța că 
ar putea obține un rezultat surpri-
ză care să înlesnească o coaliție și 
o guvernare de (ceva mai) lungă 
durată. 

Cel mai dezavantajat, în situ-
ația dată, este, aparent, PAS-ul 
Maiei Sandu, întrucât poate ob-
ține primul loc pe țară, dar mai 
mult ca sigur ajunge în opoziție. 
Totuși, nu e rău fără bine. Până 
acum, cam toate crizele parlamen-
tare au fost generate de neînțe-
legerile dintre partidele așa-zis 
proeuropene ajunse la cârmă. A 
venit momentul, cred, să lăsăm 
partidele proruse să se pună pe 
harță și să demonstreze, astfel, 
alegătorilor că instabilitatea nu 
este doar efectul secundar al de-
mocrației de tip occidental și că 
nu doar formațiunile proeuropene 
pot genera criză politică în RM. 
Poate că așa se mai lecuiesc de o 
iluzie cei care votează cu partidele 
proruse, cine știe?

H a r t a  l u m i i

Are 
nevoie 
Republica 
Moldova 
de alegeri 
anticipate?

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

ideal abstract și demolezi statu-
ia. Prestanța modest-mediocră a 
propriului favorit o explici prin 
uneltirile neprietenilor, o pui pe 
seama circumstanțelor nefavora-

bile, pe când faptele personajului 
demonizat le raportezi la modelul 
absolut, niciodată posibil în reali-
tate. Găselnița genială a tehnolo-
giei politice totalitare este etiche-
ta: ai lipit-o omului și nu mai ai 
nevoie de argumente. Le încleiau 
comuniștii, acum le-au preluat, la 
pachet, patrioții intransigenți. Să 
nu ieși din front! Să nu ai vreun 
gând care nu se aliniază la gândi-
rea (liniară, ca drumul de fier!), 
a Liderului și Adevărului Unic! 
Consecutiv, personalitățile neor-

dinare sunt eliminate din ecuație. 
Toleranța, acest cuvânt detestat 
de orice regim totalitar, ne-ar 
face mai concesivi, mai umani, 
mai înțelegători. Dar cine ar preda 
benevol căldarea cu dohot, rămasă 
moștenire din depozitul sovietic 
de arme strategice?

Mecanismul funcționează per-
fect și în cazul noului președinte 
MD. O parte dintre alegători o ve-
nerează (nu doar o respectă) pe 
Maia Sandu, iar cealaltă o detestă. 
Primii, după modelul probat, îi 
etalează calitățile (ele o pun într-o 
lumină net superioară în compa-
rație cu istericul ei predecesor), 
îi aplaudă faptele, care în ochii 
admiratorilor, sunt excepționa-
le. Fanii (analiști și comentatori 
la radio, TV, pe portaluri, rețele 
și pagini de ziar) aplică fantas-
tice „exerciții analitice”, găsind 
explicații pentru toate deciziile 
favoritei. Acest tablou îl urmărim 
de cel puțin trei decenii: liderul 
„nostru” are întotdeauna dreptate, 
el nu greșește și toate deciziile lui 
sunt pur și simplu geniale. 

 „Contraargumentele” opo-
nenților sunt aceleași, doar în 
oglinda răsturnată. Oameni care 
altădată admirau și aplaudau, fără 
minim discernământ, mediocrități 
și comportamente comune (ale 
vechilor nomenclaturiști sau ale 
noilor patrioți, fără deosebire), 
aici, în cazul acestei făpturi de-
monice, ridică ștacheta exigenței 
până peste toate everesturile. Și 
orice faptă, ușor îndoielnică sau 
chiar absolut onorabilă, apreciată 
de alții, ca să nu mai spunem de 
decizii circumstanțiale, de nevoie, 
aici, pe terenul intransigenței de 
beton și al demonizării obligato-
rii, este, categoric și fără drept de 
apel, reprobată, unsă cu dohot și 
scăldată în venin. Că, deh, limba 
oase n-are.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Astfel,

„contraargumentele” 
oponenților sunt 
aceleași, doar în 

oglinda răsturnată. 
Oameni care 

altădată admirau 
și aplaudau, fără 

minim discernământ, 
mediocrități și 

comportamente 
comune (ale vechilor 
nomenclaturiști sau 
ale noilor patrioți, 

fără deosebire), aici, 
în cazul acestei făpturi 

demonice, ridică 
ștacheta exigenței 
până peste toate 

everesturile.

Concluzia

e la suprafață: deși 
are legitimitate 

juridică, legislativul 
moldovenesc de 
azi nu mai are 

legitimitate morală.
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Se pare că Efim Josanu nu a murit de covid!

Am discutat cu foști colegi de la 
Moldova 1 și tabloul de acolo nu 
este doar penibil, ci de-a dreptul 
macabru. Se pare că Efim Josanu 
nu a murit de covid! Da, da. Se 
pare că acest redutabil și popular 
jurnalist a murit din cauza imper-
tinenței și nesimțirii conducerii 
acestei instituții. 

Pun cap la cap mai multe de-
talii pe care le-am aflat de curând 
din surse independente una de 
cealaltă și conchid că conducerea 
acestui mastodont este de-a drep-
tul monstruoasă. Am mai scris 
despre dezmățul de la Moldova 1 și 
despre calitatea managementului 
de acolo, dar ceea ce s-a întâmplat 

în cazul lui Efim Josanu mă obligă 
să revin. 

De fapt, totul ar fi început de 
la decizia directoarei televiziunii, 
Ecaterina Stratan, de a-l da afară 
pe Efim Josanu (nu știu dacă e 
vorba de funcție sau de televizi-
une în general, dar tot aia e), pe 
motiv că e pensionar. A urmat un 
scandal monstru, Efim Josanu în-
cercând să-și apere demnitatea, 
profesionalismul și dragostea 
pentru meseria sa, iar Stratan 
etalându-și obrăznicia, medio-
critatea și lipsa totală de respect 
pentru adevăratele valori. 

După acest incident extrem de 
stresant, tensiunea jurnalistului a 
atins valori extrem de periculoa-
se și, din păcate, nu a mai scăzut 
timp de mai multe zile, fapt ce a 
condus la declanșarea unui ictus 
cerebral care a și cauzat decesul 
lui Efim Josanu. 

Și pentru că această tragedie nu 
era destul de gravă, conducerea 
companiei „Teleradio-Moldova” 
nu a considerat necesar să orga-
nizeze cel puțin transportul anga-

jaților la funeraliile jurnalistului, 
niște coroane de flori, ajutor ma-
terial pentru familie sau altceva 
remarcabil, dar nici măcar nu a 
dispus instalarea unui colțișor „in 
memoriam” la intrarea în institu-
ție! Din câte am înțeles, Mircea 
Surdu a fost cel care a insistat să 
fie pusă fotografia și candela pen-
tru ca oamenii care intră la Mol-
dova 1 să se rețină acolo pentru 
un moment de reculegere. 

Și ca să închei această istorie 
rușinoasă, să mai spun că în 
cadrul ultimei ședințe a Comi-
siei parlamentare cultură, edu-
cație, cercetare, tineret, sport și 
mass-media, pe ordinea de zi a 
căreia a fost inclusă și audierea 
conducerii IPNA Compania „Te-
leradio-Moldova”, la întrebarea 
deputatei Maria Ciobanu de ce 
nimeni din conducerea instituției 
nu a găsit de cuviință să îl petreacă 
pe ultimul drum pe Efim Josa-
nu, Olga Bordeianu, președinta 
instituției, a răspuns că... ea nu 
l-a cunoscut pe Efim Josanu! No 
comment…

În data de 11 februarie este ziua 
Sfântului Vlasie. Prin Moldova se 
crede că în această zi se dezleagă 
gura la păsări. Se spune că dacă, în 
această zi, copiii umblă mâncând 
prin casă, păsările vor mânca se-
mănăturile. Tot pentru ca semănă-
turile să fie păzite de păsări, unii 
oameni postesc în ziua lui Vlasie.

Această zi mai este considerată 
primejdioasă, de aceea femeile în-
sărcinate o țin cu mare grijă pentru 
a nu face copii schimonosiți. Chiar 
și femeile în vârstă sărbătoresc 
această zi pentru nepoți, pentru 
a nu li se întâmpla ceva rău. Săr-
bătoarea se mai ține și pentru vite, 
căci se pot naște viței anormali. Se 
mai crede că, dacă te rogi la sfântul 
Vlasie, niciodată nu vei rămâne cu 
punga goală.

Când am vorbit de Sfântul Hara-
lambie, a cărui sărbătoare a fost 
ieri, spuneam că el stăpânește ciu-
ma, că o ține în lanțuri și o sloboade 

Angela ARAMĂ

Despre tradițiile din făurar

Lucia CIREȘ

Urletele socialiştilor în timpul 
prezentării programului guvernului 
Gavriliţa îmi aduc aminte de proce-
dura exorcizării. Necuraţii ies greu 
şi gălăgios. Dar ies...

Exorcizări în 
parlament

Virgil PÂSLARIUC

Avem și o știre bună pentru ziua 
de astăzi - un lot de ajutor uma-
nitar extern de urgență, cu titlu 
gratuit, anunțat astăzi de domnul 
Prim-ministru Cîțu care constă din 
echipamente medicale de protecție 
– 5 milioane de măști chirurgicale, 
100 de mii de măști FFP-3, 100 de 
mii de combinezoane, 100 de mii de 
mănuști nesterile. În următoarele 
câteva zile, o delegație din Româ-

nia va însoți transportul cu donația respectivă. Acest ajutor vine din 
partea României în urma vizitei dlui Președinte Klaus Iohannis la 
Chișinău și a întâlnirilor cu oficiali înalți de la Bruxelles a Doamnei 
Președinte Maia Sandu. 

Grație muncii unei echipe de oameni cu care eu am avut o conlucrare 
deosebită, Republica Moldova a putut folosi ca excepție mecanismul 
european de protecție civilă, reactivat de Comisia Europeană special 
pentru noi încă o dată, prin care țările-membre UE pot oferi donații 
la cererea Republicii Moldova. 

Mulțumesc pentru operativitate echipelor MAE, MSMPS, MAI și 
IGSE. 

Mulțumim României pentru umărul său permanent alături și tot 
ajutorul pe care l-a împărțit în aceste zile grele. 

Voi depune toate eforturile pentru ca țara noastră să primească și 
în continuare echipament necesar și, desigur, să avem acces cât mai 
rapid la vaccinul anti-Covid-19.

Mulțumim României

Ala NEMERENCO

Ca orice propagandă, dispune 
de niște teme, de niște narațiuni, 
discursuri.

Spre exemplu, tema Marelui 
Război de Apărare a Patriei, cu 
cronologia trunchiată între 1941-
1944, tema eliberării popoarelor, 
tema conviețuirii multinaționale 
pașnice, tema pacifismului sovietic, 
tema marilor succese economice și 
industriale sovietice, narațiunea 

Rusiei ca ultim bastion creștin al Europei ș.a.m.d. 
În aceste condiții, și nu numai, propaganda nu se combate, așa cum 

o combat experții noștri la un pișcot:
„Există propaganda rusă. Această propagandă rusă se manifestă 

prin următoarele mijloace: mass-media, televizor, rețele sociale, troli 
ș.a.m.d. Această propagandă este foarte rea. Așa. Ne-am lămurit. 
Acuma ce-i de făcut? Păi, înc-un grant ca să ne mai întâlnim o dată 
să constatăm cu îngrijorare aceeași realitate și să sporim gradul de 
awareness în societate în legătură cu acest fapt: există propaganda 
rusă! Fiți vigilenți, stimați cetățeni!”

Nu. Propaganda rusa nu se combate prin meta-discursul „există 
propaganda rusă”, care se mărginește la a descrie, eventual, instru-
mentele propagandei: „incredibil, dar rușii se folosesc de televizor, 
radio, internet, rețele, site-uri de știri”, - ci prin conținut.

La conținut trebuie să i se răspundă cu conținut. 
Rușii spun că a fost eliberare?
Noi răspundem: nu, iată argumentele că a fost ocupație. Rușii 

cultivă nostalgia după sistemul economic sovietic? Iată argumentele 
falimentului istoric al regimului economic planificat. Ș.a.m.d.

Nu rezolvam absolut nimic făcând-o pe deștepții și constatând că 
apa e udă.

Dar tocmai de asta campaniile de combatere a propagandei ruse 
în R. Moldova cel puțin sunt ineficiente. Pentru că nu răspund pe 
fond, pe conținut.

Și nici nu pot, pentru că nimeni nu mai coboară în abordarea de 
fond. Toți se cred deasupra.

Și pentru că abordarea de fond se împiedică de o teză sacrosanctă 
a lumii de azi: relativismul. „Cine suntem noi să zicem?”

Păi dacă n-ai credința adevărului obiectiv și siguranța acestui ade-
văr, n-o să reușești să combați niciodată absolut nimic și o să rămâi 
perdantul total al tuturor bătăliilor. 

Despre mitul eliberării Basarabiei.
C. Argentoianu

„Moscova duce o acțiune infamă, zi de zi, prin radio. Posturile 
sovietice informează lumea întreagă despre binefacerile civilizați-
ei cu care copleșește Basarabia ținută 20 de ani de noi sub obrocul 
obscurantismului și sub călcâiul barbariei. Dispensare, școli au ieșit 
de 15 zile din pământ; tractoarele rusești au fost zvârlite pe lanurile 
boierești împărțite acum, de ruși, țăranilor, ca și cum reforma agrară 
atât de radicală înfăptuită de noi, n-ar fi existat...

Propaganda rusească vrea să prezinte cucerirea Basarabiei ca o 
eliberare, când în realitate este o robie... Postul de la Moscova a avut 
nerușinarea să vorbească ieri de sanatoriul de la Bugaz, prezentându-l 
acum ca înființat de ruși, și tot așa despre spitalele rurale înființate de 
noi. Ca operă adevărat rusească am aflat ieri că la Vâlcov, primul act 
al administrației sovietice a fost distrugerea hotelului abia inaugurat 
anul trecut... Multe am păcătuit noi, dar le plătim cu prisosință...”

Propaganda rusă

Marcela ȚUȘCĂ

când lumea își pierde credința și se 
umple de păcate. Adevărul este că 
generația noastră mai știe foarte 
puține lucruri despre ciumă, pen-
tru că progresul medicinei a dus la 
eradicarea acestei boli. Dicționarele 
o definesc: „boală infecțioasă și epi-
demică foarte gravă la oameni și la 
animale (mai ales la rozătoare), ca-
racterizată prin febră mare, diaree, 
delir, tumefacții ale ganglionilor”. 

Nu am reușit să aflu dacă ciu-
ma și holera sunt una și aceeași 
boală, dar în mediul folcloric ele 
se confundă, pentru că ambele 
sunt infecțioase și epidemice, 
iar formele de manifestare sunt 
asemănătoare. A rămas expresia 
„ciuma lui Caragea”, care evocă 
groaznica epidemie din timpul lui 
Ioan Gheorghe Caragea, domnitor 
de origine greacă al Ţării Româ-
nești între anii 1812 – 1818. O altă 
vorbă populară spune „Blăstămul 
de mumă [e] ca rana cea de ciumă”. 

Cunoscută este și expresia „Pentru 
unii mumă, pentru alții ciumă”. Și 
despre un om fățarnic se mai spune 
„în față mumă, în dos ciumă”.

Mai există ciuma vitelor, care 
este „pesta bovină”, ciuma găinilor 
care este „holera găinilor” și ciuma 
stupilor. Tot Ciumă este denumită 
o ființă mitologică închipuită ca o 
babă urâtă și rea, neînduplecată ca 
Moartea, despre care se crede că 
provoacă boala cu același nume. 
Se spune că Ciuma are cap de om, 
coarne de bou și coadă de șarpe. 
Cu coada îi împunge pe oameni 
și-i îmbolnăvește. Ea umbla noap-
tea și se auzea bocind prin cru-
cile drumului, iar când se arăta, 
murea lumea „pe capete”. Pentru 
a nu-i rosti numele, de teamă să 
nu apară, oamenii îi mai spuneau 
„mama bolilor”, „mama călătoare” 
sau „boala turcească”. Alte tradi-
ții legate de ciumă, într-o postare 
viitoare. Cu bine!

Voi, primarii, trebuie să pupați 
mâna poporului care vă investește 
cu încredere. Voi trebuie să aveți 
corpul înclinat în fața celor care 
merg la muncă să vă plătească sa-
lariile. Dar voi vă bateți joc de bieții 
oameni și de bătrânii trecuți prin 
toate necazurile vieții. Astăzi o să 
vă vorbesc despre ce se întâmplă 
într-o primărie din raionul Fălești. 
Deși primăria are un buget de mi-

lioane de lei, în anul 2020 doar 2.500 de lei s-au luat din fondul de 
rezervă pentru a ajuta persoanele bolnave și sărace. Doamnei secretar 
din primărie i s-a calculat și i-a crescut nelegitim salariul, ca aluatul. 
Conducătorului Casei de Cultură i s-a stabilit nelegitim titlul de di-
rector și a primit nelegitim 11 786, 79 de lei. Actualul primar, Strechi 
Sergiu, și-a stabilit nelegitim premii unice cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă în valoare 14 525 de lei. 

Strigător la cer este că în sat odată cu declanșarea pandemiei de 
COVID-19, Grădinița „Licurici” și-a închis porțile. Atunci au fost de-
contate produsele care se alterează ușor în valoare de aproape 7.000 
de lei. Când s-au verificat certificatele sanitare, gurile rele mi-au spus 
că termenul de valabilitate la cașcaval se termina abia în iunie 2020, 
iar peștele era valabil până în 2022, fileul de găină până în iulie 2020, 
toate fiind trecute în pierderi din luna martie 2020. Îngrijorător este 
numărul procurorilor care l-au ignorat pe acest primar atâta vreme. 
Și el acum a trecut în tabăra „oamenilor buni”.

Ce se întâmplă într-o 
primărie din Fălești

Vasili TATARU
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„Piața noastră nu 
e pregătită să-și recupereze 
creierele emigrate”

Exponent strălucit al Republicii Moldova 
în China universitară, politică și cea 
comercială, Radu Plămădeală este unul 
dintre foarte puținii noștri specialiști 

înalt calificați din străinătate, reveniți acasă. 
Este primul absolvent de la noi al celei mai 
prestigioase instituții de învățământ superior 
din Țara Marelui Zid – Universitatea din 
Beijing (Peking University). Face parte din rarii 
cunoscători excelenți ai limbii chineze, apreciați 
pentru profesionalism de către reprezentanți 
diplomatici, ai mediului academic și de afaceri ai 
acestei țări asiatice. 

Din 2019, este directorul 
Centrului Chinez la Chișinău, 
un proiect personal, sprijinit de 
parteneri, după ce, în perioada 
2016-2018, a fost codirector al In-
stitutului cunoscut în toată lumea 
– „Confucius”, pentru studierea 
limbii și culturii Ţării Marelui Zid, 
reprezentanța din R.Moldova. 
Până în 2020, a activat în calitate 
de conducător al Departamentului 
Comerț Extern în cadrul Beijing 
Eastern-Allfriends International 
Trades (cu reședința în China), 
Pavilionul RM din Chengdu, 
având o contribuție importantă 
la promovarea economică și cultu-
rală a RM. Radu Plămădeală este 
omul care a făcut mass-media din 
China să vorbească despre RM, ca 
stat cu mare potențial de investiții 
externe.

Face parte din pleiada absol-
venților celor mai bune universi-
tăți din întreaga lume, veritabile 
modele pentru tinerii de acasă, 
ca specialist în politici internați-
onale, urmând tot în Ţara Mare-
lui Zid și un masterat în politica 
Asiei Centrale și de Sud-Est. În 
perioada 2008-2011, a lucrat la 
Ambasada RM în RPC, ca șef de 
cancelarie. 

- Stimate Domnule Radu 
Plămădeală, v-ați construit 
o carieră deosebită, chiar 
în R. Moldova, după 12 
ani de integrare cu succes 
în „societatea învățării 
din China”, de experiență 
diplomatică și relații eco-
nomice bilaterale. Știm că 
ați revenit acasă, pentru a 
realiza ceva pentru Țară, 
precum spuneați într-un 
interviu. În ce măsură vi se 
materializează acest vis? 

În 2015, când eram proaspăt 
revenit în RM, începusem deja să 
mă lovesc de crudele realități de 
aici, însă aveam o stare romantică 
și niște proiecte de „acomodare”, 
legate de vinificație, imobiliare și 
zootehnie, inițiate cu parteneri 
de afaceri chinezi. Apoi, voiam să 
mă dezvolt ca specialist și acasă. 
Pentru a dovedi, în primul rând, 
autorităților centrale și oamenilor 
de afaceri de la noi că avem un po-
tențial puțin dezvoltat în această 
direcție și am putea câștiga mari 

beneficii dacă am aprofunda re-
lațiile bilaterale economice, cul-
turale și în educație cu această 
mare putere mondială. 

- În calitate de codirector 
al Institutului „Confucius”, 
ați reușit să aduceți mari 
servicii RM, prin contribu-
ția la stabilirea și impul-
sionarea unor relații cu 
importante instituții edu-
caționale chineze. Erați un 
model al excelenței pentru 
studenți.
A fost o perioadă deosebită de 

practicare a relațiilor internațio-
nale, de care sunt pasionat încă 
din perioada avansării mele ca 
specialist, la Ministerul Culturii al 
RM, pe când ministru era Ghena-
die Ciobanu. „Confucius” a fost o 
experiență profesională excelentă, 
după care am început un proiect 
personal împreună cu partenerii, 
Centrul Chinez în RM, care pro-
movează cu succes relațiile noas-
tre bilaterale. Totodată, împreună 
cu absolvenți din China, am mai 
creat și Asociația sinologilor din 
RM, sinologia fiind știința despre 
această țară asiatică. 

Am început o serie de pro-
iecte de atragere a oamenilor de 
afaceri, administrațiilor publice 
locale pentru schimburi de bune 
practici între statele noastre, in-
clusiv proiecte de caritate. Astfel, 
ne-a reușit să ajutăm Muzeul de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu”, 
prin acordarea unui echipament 
tehnic solicitat în vederea digita-
lizării fondurilor acestuia. 

- Rezultatele activității 
Institutului „Confucius” 
la Chișinău au întrecut 
orice așteptări: mai mult 
de 600 de studenți din RM 
înțeleg chineza și peste 6 
000 de cetățeni au pătruns 
în esența culturii chineze, 
conform statisticilor ofici-
ale. În condiții pandemice, 
mai există „ofensiva educa-
țională” a Chinei în RM și 
interesul crescând al tine-
rilor noștri față de limba și 
cultura chineză?

Interesul mare al tinerilor 
noștri față de limba și civilizația 
chineză se menține. Doar că, din 

Interviu cu Radu Plămădeală, director al Centrului Chinez din Republica Moldova 

cauza situației pandemice și a 
condițiilor dure, deplasările în 
China sunt limitate. Nu mai putem 
primi și trimite delegații de profe-
sori, specialiști din varii domenii. 
Orice inițiative au devenit foarte 
costisitoare. 

- Ce plan de carieră aveați, 
când ați plecat, în 2003, la 
studii în China?

Era o „modă” atunci în RM de 
a pleca la studii peste hotare și 
de a te deosebi de ceilalți, având 
promisiuni mari din partea unor 
instituții publice de angajare în 
funcțiile cele mai prestigioase, 
inclusiv în guvern. Mă lansasem 
în goana de perfecționare, de a 
deveni un specialist de care puțini 
sunt la noi. Or, Europa, chiar SUA 
erau invadate de mulți tineri din 
RM pentru studii masterale și de 
doctorat. 

Lucrând în Ministerul Cultu-
rii, am avut ocazia să însoțesc o 
delegație chineză pe tot parcursul 
unei vizite în RM. Atunci, creasem 
impresii bune reprezentanților 
Ambasadei RM din Beijing, care 
m-au ghidat pentru a da admite-
rea la o universitate chineză. După 
o selecție riguroasă a Ambasadei 
RPC și Ministerului Educației din 
China, am obținut o bursa râvnită 
la cea mai bună instituție de studii 
superioare a acestei țări asiatice – 
Universitatea din Beijing. 

- E deschisă China în plan 
profesional pentru tinerii 
înalt calificați din RM cu 
studii absolvite acolo? 

Angajatorii chinezi au nevoie 
de specialiști care să le faciliteze 
comunicarea atât cu țările CSI, 
cât și cu cele ale UE. Suntem 

foarte solicitați ca translatori, nu 
și ca specialiști în anumite do-
menii. Totodată, China ne oferă 
condiții de viață și muncă foarte 
bune. Cu salariile după absolvi-
re, tinerii din RM își acoperă ab-
solut toate cheltuielile. Pe când, 
la noi, un specialist începător 
își permite măcar chiria unui 
apartament, achitarea tuturor 
facturilor și să mai aibă și bani 
pentru trai?

- În ce măsură tinerii din 
RM, absolvenți ai univer-
sităților din această țară 
asiatică,  sunt implicați 
în relațiile diplomatice, 
economice, culturale între 
statele noastre?

Cu regret, cei mai buni speci-
aliști care posedă limba chineză 
avansată rămân în Ţara Marelui 
Zid, pentru că e un spațiu unde se 
pot realiza, unde li se oferă mari 
perspective în dezvoltarea profe-
sională. Din fericire, suntem mai 
poligloți decât alții, prin cunoaș-
terea englezei, francezei, rusei și 
reprezentăm resurse umane de 
care puține state au. Sunt și din-
tre cei, puțini la număr, care se 
lansează în diplomație și afaceri. 

Rare sunt cazurile când tinerii 
revin în RM pentru a preda chi-
neza. Chineza este un instrument 
lingvistic influent în lume.  Foști 
bursieri de-ai noștri în China lu-
crează în corporații internațio-
nale, implicați și în promovarea 
relațiilor bilaterale între multe 
țări. Grație eforturilor acestor ti-
neri, avem succese în dezvoltarea 
cooperării cu China, inclusiv pe 
plan comercial.

- V-ați gândit să vă 

implicați în politică?
Am energia și disponibilita-

tea de a mă implica, însă mediul 
politic de aici nu e gata să mă 
accepte. În RM, sunt necesari 
„luptători”, și nu profesioniști 
care să lucreze asupra unor 
strategii de lungă durată. Avem 
miniștri pentru jumătate de an, 
un an, doar pentru funcționarea 
unor anumite scheme. La nivel 
diplomatic, așteptăm ca oame-
nii care au tangențe directe cu 
diplomația, dar și cu dragostea 
de Ţară, să nu fie obstrucționați. 
Avem specialiști care vorbesc 
chineza și alte limbi străine, cu 
experiență diplomatică, care ar 
putea mișca munții. 

- Cât de realistă ar fi în opi-
nia Dvs. recuperarea creie-
relor, a tinerilor noștri de 
calificare superioară aflați 
peste hotare? 

La acest capitol, sunt pesimist. 
Mai ales, că nu avem stabilitate 
politică. 

Totuși, proiectele ar putea fi 
„motoarele” care i-ar readuce aca-
să. Inițierea lor în țările unde au 
studiat de către cei înalt calificați 
și, apoi, continuitatea acasă. Pia-
ța noastră nu e pregătită să pri-
mească „aurul” Ţării. Când RM va 
accepta investiții chineze, dar și 
multe altele, când și la noi se vor 
deschide întreprinderi chineze, 
vor fi necesari specialiști care au 
absolvit universități cunoscute în 
lume, originari din RM.  Compa-
niile acestea vor angaja, cu sigu-
ranță, absolvenții noștri din China 
și din alte state dezvoltate.

Interviu realizat 
de Angelina OLARU
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Dușmanii puterii sovietice (3)
Basarabia împotriva comunismului 

SECRET
Prezidiului Judecătoriei

 Supreme a RSSM

R E C U R S
(în ordinea supravegherii)

La 23-24 septembrie 1950, Judecătoria 
Supremă a RSS Moldovenești a condamnat 
următoarele persoane pentru participare 
la organizația antisovietică numită „Sabia 
dreptății”: 

LUNGU Piotr Vasilievici;
BOBEICO Alexandr Mihailovici;
MORARI Ivan Ilarionovici;
ŢURCAN Vasilii Stepanovici;
LEAHU David Mihailovici;
MORĂRESCU Chiril Ivanovici;
OLEINIC Vasilii Panteleevici;
ISTRATII Pavel Semionovici;
GUŢU Evghenii Mihailovici;
GHEORGHILAȘ Mihail Fiodorovici.
Judecata a stabilit că organizația contra-

revoluționară cu numele „Sabia dreptății”, 
depistată de organele de anchetă, activa în 
anii 1949-1950 pe teritoriul raioanelor Bălți, 
Lipcani, Târnova și Drochia din RSS Mol-
dovenească.

Participanții acestei organizații antiso-
vietice, în lupta lor contra Puterii sovietice,  
aveau drept sarcină de bază: atragerea mem-
brilor noi din rândul elementelor dușmănoa-
se, confecționarea și răspândărea printre 
populație a documentelor antisovietice, în-
cercarea de a stabili legături cu alte elemente 
ostile față de puterea sovietică.

Referitor la fiecare inculpat s-a stabilit:
1. LUNGU Piotr Vasilievici, anul nașterii 

1930, originar din satul Cotiujeni, raionul 
Lipcani, RSSM, moldovean, cetățean al URSS, 
provine din țărani mijlocași, fără de partid, 
necăsătorit, are studii medii, până la ares-
tare locuia în orașul Bălți, își făcea studiile 
la școala pedagogică.

2. BOBEICO Alexandr Mihailovici, anul 
nașterii 1922, originar și locuitor al satului 
Drochia, raionul Târnova, RSSM, moldovean, 
cetățean al URSS, provine din țărani, știutor 
de carte, fără de partid, nu a făcut serviciul 
militar în Armata sovietică, în perioada Ma-
relui Război pentru Apărarea Patriei a făcut 
serviciul în Armata română, lucra fotograf. 

3. MORARI Ivan Ilarionovici, anul nașterii 
1929, originar din satul Slănina, raionul Târ-
nova, RSSM, moldovean, cetățean al URSS, 
provine din țărani culaci, fost membru al 
ULCTM, studii medii neterminate, nu a făcut 
serviciul militar în Armata sovietică, până la 
arestare locuia în satul Șuri, raionul Drochia, 

RSSM, lucra ca învățător în școala primară.  
4. ŢURCAN Vasilii Stepanovici, anul 

nașterii 1932, originar din satul Drochia, 
raionul Târnova, RSSM, moldovean, cetățean 
al URSS, provine din țărani mijlocași, fost 
membru al ULCTM, studii medii netermi-
nate, până la arestare era student al școlii 
pedagogice din Bălți. 

Toți patru au fost condamnați în baza art. 
54-10 alin. 1 și art. 54-11 al CP al RSSU la 
10 ani de detenție în LCM, 5 ani de priva-
re de drepturi și 10 ani de deportare după 
ispășirea pedepsei fiecare, pentru faptul că 
LUNGU P.V., MORARI I.I., ŢURCAN V.S., 
fiind studenți ai școlii pedagogice din Bălți, 
iar BOBEICO A.M., lucrând ca fotograf în 
orașul Bălți, în anii 1948-1950, făceau agi-
tație antisovietică în anturajul lor, în anul 
1949 au creat și condus organizația contra-
revoluționară „Sabia dreptății”, racolau în 
această organizație oameni noi, întocmeau și 
răspândeau scrisori în care cleveteau politica 
partidului comunist și Guvernului sovietic, 
lăudau regimul țărilor capitaliste. 

Activitatea criminală a acestor persoane 
a fost confirmată prin mărturisiri personale 
atât în ancheta preliminară, cât și în ședința 
de judecată, prin probe materiale și depozi-
țiile martorilor: LUNGU N.V., GRUBÎI M.I. 
și LEAHU G.M. (vol.I  p.d. 106-345, vol. 3 
p.d. 198-293, vol.5 p.d. 7-31, 45-93, vol.4 
p.d. 367).

5. LEAHU David Mihailovici, anul nașterii 
1915, originar din satul Drochia, raionul Târ-
nova, RSSM, moldovean, cetățean al URSS, 
provine din țărani săraci, știutor de carte, 
fără de partid, nu a făcut serviciul militar în 
Armata sovietică, până la arestare locuia la 
stația Drochia, era croitor particular. 

6. MORĂRESCU Chiril Ivanovici, anul 
nașterii 1916, originar din satul Șuri, raio-
nul Drochia, RSSM, moldovean, cetățean al 
URSS, provine din țărani, știutor de carte, 
fără de partid, nu a făcut serviciul militar 
în Armata sovietică, până la arestare lo-
cuia la stația Drochia, lucra ca paznic la 
judecătorie. 

7. OLEINIC Vasilii Panteleevici, anul naș-

Printre cele mai cunoscute organizații antisovietice ce 
au activat în Basarabia după cel de-al Doilea Război 
Mondial (care pentru noi s-a terminat cu a doua 
ocupație sovietică) se numără pe bună dreptate „Sabia 

Dreptății”. Autoritățile sovietice țineau în secret activitatea 
organizațiilor antisovietice, pentru a nu-i încuraja și pe 
alții să procedeze la fel. Deși a fost depistată de serviciile 
secrete sovietice (și nu fără trădare din interior) activitatea 
organizației „Sabia Dreptății” a rămas ca un simbol al luptei 
românilor basarabeni împotriva ocupanților sovietici.

terii 1904, originar din satul Slănina, raio-
nul Târnova, RSSM, moldovean, cetățean 
al URSS, provine din țărani culaci, știutor 
de carte, fără de partid, nu a făcut serviciul 
militar în Armata sovietică, până la arestare 
era în ilegalitate. 

LEAHU, MORĂRESCU și OLEINIC au fost 
condamnați în baza art. 54-10 alin. 1 și art. 
54-11 al CP al RSSU la 10 ani de detenție în 
LCM fiecare, 5 ani de privare de drepturi și 

10 ani de deportare după ispășirea pedepsei 
fiecare, pentru faptul că, fiind nemulțumiți 
de regimul sovietic existent, au făcut legătura 
cu conducătorii organizației antisovietice 
„Sabia dreptății” și, în anturajul lor, făceau 
agitație antisovietică.

Faptul efectuării de către persoanele 
sus-numite a agitației antisovietice este 
confirmat prin mărturisirile condamnaților 
LEAHU, MORARESCU și depozițiile mar-
torilor: IAROSLAVSCHII F.V., VÎȘCO V.L., 
ŢAPUȘA S.A. și alții (vol.3 p.d. 90-94, vol.4 
p.d. 368, 369, 370, 372, 373).

Cât privește apartenența lui LEAHU, 
MORĂRESCU și OLEINIC la organizația 
antisovietică „Sabia dreptății”, acest fapt 
nu a fost confirmat în ședința de judecată a 
Judecătoriei Supreme a RSSM, de aceea art. 
54-11 urmează a fi exclus.

8. ISTRATII Pavel Semionovici, anul 
nașterii 1894, originar din satul Mândâc, 
raionul Târnova, RSSM, moldovean, cetățean 
al URSS, provine din țărani culaci, fără de 
partid, nu a făcut serviciul militar în Armata 

sovietică, până la arestare locuia la locul de 
origine, era colhoznic. 

A fost condamnat în baza art. 54-10 alin. 
2 și art. 54-11 al CP al RSSU, cu sancțiunea 
art. 54-2 al CP al RSSU, cu luarea în conside-
rație a Decretului din 26 mai 1947 „Privind 
abolirea pedepsei cu moartea”, la 25 ani de 
LCM, 5 ani de privare de drepturi, cu con-
fiscarea întregii averi și 10 ani de deportare 
în regiunile îndepărtate ale URSS.

ISTRATII a fost condamnat pentru faptul 
că, în vara anului 1949, a stabilit legătura cu 
conducătorii organizației contrarevoluționare 
„Sabia dreptății” și făcea agitație antisovietică 
în rândurile populației. Pe lângă aceasta, în 
anul 1941, a organizat întâlnirea șefului de 
post al jandarmeriei, îi acorda ajutor activ, 
chemând la interogatoriu activiști sovietici. 
În anul 1942, la adunarea țăranilor din satul 
Mândâc, a ținut un mesaj antisovietic.

În ședința de judecată s-a stabilit că IS-
TRATII, fiind ostil față de puterea sovietică, 
în perioada ocupației temporare a Moldovei, 
desfășura în anturajul său agitație antisovie-
tică. Acest fapt se confirmă prin depozițiile 
martorilor: ISTRATII Eremei Mihailovici, 
MOLODOI Andrei Fiodorovici, CVASNIUC 
Leontii Fiodorovici, și infracțiunea comisă 
de el trebuie calificată numai conform art. 
54-10 alin. 2 al CP al RSSU. Însă apartenența 
lui la o organizație contrarevoluționară nu 
a fost demonstrată în ședința de judecată 
(vol.4 p.d. 364-376).

9. GUŢU Evghenii Mihailovici, anul naș-
terii 1912, originar din satul Drochia, raio-
nul Târnova, RSSM, moldovean, cetățean al 
URSS, provine din țărani mijlocași, știutor 
de carte, fără de partid, nu a făcut serviciul 
militar în Armata sovietică, până la arestare 
era în ilegalitate.

10. GHEORGHILAȘ Mihail Fiodorovici, 
anul nașterii 1915, originar din satul Drochia, 
raionul Târnova, RSSM, moldovean, cetățean 
al URSS, știutor de carte, fără de partid, nu 
a făcut serviciul militar în Armata sovietică, 
până la arestare era în ilegalitate.

GUŢU și GHEORGHILAȘ au fost con-
damnați conform art. 54-10 alin. 1, art. 
54-3 și art. 54-11 al CP al RSSU și, în cu-
mulul infracțiunii săvârșite, cu luarea în 
considerație a Decretului din 26 mai 1947 
„Privind abolirea pedepsei cu moartea”, la 
25 ani de LCM fiecare, 5 ani de privare de 
drepturi, cu confiscarea întregii averi și 10 
ani de deportare în regiunile îndepărtate 
ale URSS.

(va urma)

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist
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„Publicul e setos 
de teatru”

– Dragă Elena Oleinic, 
când ai auzit prima dată 
cuvântul „teatru”? Ai ur-
cat pe scenă în orășelul 
natal Cupcini? Ai simțit de 
atunci magia aplauzelor? 
În copilărie, la Cupcini, eram 

un fel de artist al casei, apoi al șco-
lii, al satului, ca și mulți alți copii, 
de altfel. La școală mergeam doar 
pentru magicul cuvânt repetiție. 
Deși mereu am fost o elevă emi-
nentă, nimic nu m-a interesat mai 
mult decât scena. Iar prima întâl-
nire cu teatrul adevărat a fost prin 
clasa 8-a, la Casa de Cultură am 
văzut trupa bălțeană cu spectaco-
lul „Amurg”. Juca Mihai Volontir. 
Doamne-doamne! Ce emoții am 
trăit, ce emoții! Apoi, peste ceva 
timp, a venit Teatrul „Luceafărul”, 
cu spectacolul „Horia” și Vasile 
Zubcu, de care m-am îndrăgostit 
și, tremurând, cu ochii plânși, am 
urcat în scenă să-i cer un autograf. 
Nu magia aplauzelor m-a cucerit, 
ci magia Actorului, vocile actori-
lor, emoțiile trăite. Și acum mi-i 
drag mai mult procesul de creare a 
unui spectacol, iar aplauzele sunt 
doar o parte din acesta.

– Părinții te-au încurajat 
să mergi la Facultatea de 
Teatru din Chișinău? Cât 
de aproape sunt ei de artă? 
Mama m-a încurajat mult, nu 

numai în alegerea profesiei, dar 
în tot ce mi-am propus. Acum 
îmi dau seama cât de important 
a fost acel sprijin. Tot ce sunt, cum 
sunt, cine sunt – totul îi datorez ei. 
Era bibliotecară și eu am crescut 
printre cărți, iar mirosul copilă-
riei mele e mirosul cărților. Tata 
a decedat într-un accident rutier 
pe când eu aveam doar nouă ani, 
iar fratele mai mic doar cinci. Așa 
că mama a fost pentru noi totul. 

– Ce-ți amintești despre 
lecțiile de actorie de la fa-
cultate? Cine ți-a predat 
actoria? Care sunt cele mai 
importante calități pentru 
un actor?
La facultate eram cea mai fe-

ricită din lume. Zburam. Tot ce 
vedeam, auzeam, învățam – to-
tul era ca din visele mele. Era al 
naibii de interesant! Eu am ve-
nit la actorie după ce absolvisem 
școala cu medalie de aur. Rudele 
mele până azi nu pot înțelege de 
ce am ales actoria. Puteam deve-
ni un doctor, un jurist..., iar la 
facultate mă târâiam pe podele 
imitând purcei sau alte animale 
și radiam de fericire! Am învățat 
la Titus Jucov, el fiind conducăto-
rul cursului. Plin de energie, pa-
sionat de teatru, nemaipomenit 
de interesant și bun, îl veneram! 
La fel și Victor Ștefaniuc, Anatol 
Rusu, Gheorghe Pietraru, Vita-
lie Rusu, Ninela Caranfil, Emil 

Gaju... Tuturor le mulțumesc! Un 
actor trebuie să iubească teatrul 
în primul rând, să nu poată trăi 
fără teatru. Sunt importante și 
studiile de specialitate, și coșul cu 
zestrea intelectuală de-acasă, în 
cazul meu de la mama. Îți pui su-
fletul în palmă și – înainte, marș!

– Când ai fost angajată la 
Teatrul „Satiricus”? Faci 
parte din trupă chiar din 
momentul fondării acestui 
teatru? 
- Sunt angajată din 1991 (vă 

imaginați!), iar teatrul a fost fon-
dat în 90... Eram în anul patru la 
Facultate, când am venit la Teatrul 
„Satiricus”. Ţin minte locul, strada 
unde am discutat cu Sandu Grecu 
(ne cunoșteam deja) și m-a invitat 
în trupă. Energia și fanatismul 
dlui Grecu, pasiunea față de tea-
tru, au fost factorii decisivi. Am 
pornit cu mult entuziasm, au fost 
aduse multe sacrificii... Jucam pe 
o scenă neîncălzită iarna și noi în 
rochii de mătase și cu poantele 
ude, ca să nu alunecăm. Repetiții 
interminabile, salarii mici, copiii 
noștri adormiți în culise, în cu-
rent și gălăgie. Eram nouă actrițe 
într-o cabină de nouă metri pă-
trați, au fost și multe alte lucruri 
poate mai puțin plăcute, dar au 
fost și atâtea lucruri frumoase și 
unice, despre care aș putea vorbi 
la nesfârșit (poate scriu o carte 
cândva!)

– Te rog să scoți în eviden-
ță rolurile cele mai repre-
zentative pentru tine.
Pentru toate chinurile, să știți 

că rolurile sunt răsplata. Primești 
rolul ca pe cel mai mare dar ce-
resc (probabil că avem noi niște 
probleme psihice). Am avut roluri 
diferite; și mari, și mici, și drama-
tice, și comice. În 29 de ani, seară 
de seară, am ieșit în scenă, am 
avut perioade când eram angaja-
tă în toate spectacolele teatrului, 
acum joc mai puțin, dar suficient 
pentru a mă simți bine. Nu știu pe 
care l-aș remarca, poate Efimița 
din „Conu Leonida față cu reac-
țiunea” de Caragiale, alături de 
marele Mihai Curagău, poate Ea 
din „SRL Moldovanul” de Nicolae 
Esinencu, alături de Vasile Tăbîr-
ță, Sergiu Finiti, Ion Popescu, poa-
te Dusia... chiar nu știu.

– Creând-o pe Dusia din 
piesa lui Constantin Che-
ianu „Golanii revoluției 
moldave”, te-ai inspirat 
din prototipurile pe care 
le-ai văzut în realitate, în 
anii 90? Mergeai des la 
cafeneaua „Fulgușor”? Îți 
plăcea cafeaua de acolo? 
Ți-e dor de „Fulgușor”? 
Au astăzi artiștii un „Ful-
gușor”?
Pe această Dusia n-am căutat-o 

mult, a venit firesc și în timp scurt. 
Era creată suficient de colorată 
de autor. Astfel de femei le vezi 
oriunde, oricând, nu numai în anii 
90. O femeie din popor, de la piața 
centrală, din cantine și bufete lo-
cale, simplă, cu filozofia ei asupra 
lucrurilor, ridicolă deseori, dar 
bună și caldă. Pe la „Fulgușor” 
treceam și eu în studenție, acolo 
era cafeaua cea mai bună, acolo 
era boema Chișinăului și astfel 
ne făceam cumva și noi părtași ai 
acestei lumi de artă. Acum avem 
cafea bună peste tot, dar nu mai 
există un „Fulgușor” al nostru. 
Avem atâta informație pe net, 
încât se pare că nu mai e nevoie 
nici de comunicare, nici de sur-
se de inspirație. Găsești totul pe 
ecranul din față.

– Ai luat mai multe premii 
de-a lungul carierei tale ar-
tistice. Care dintre ele te-a 
ajutat să traversezi o criză 
ori să te îndrăgostești din 
nou de meserie? 
Un premiu e binevenit, bine-

înțeles, în orice moment și, cu si-

guranță, în momentele de criză 
(nu financiară!) își au rostul lor. 
Totuși, nu ele ar trebui să devină 
scop în sine. Nu merită să alergi 
nebun după premii și titluri. Ori-
cum, fiecare știe foarte bine cât 
valorează, iar nota o dă spectato-
rul, cu atât mai mult cu cât până la 
urmă orice părere a juriului e doar 
una subiectivă, iar cumetrismul în 
Moldova e încă la putere. 

– Ce semnificație are pen-
tru tine aniversarea a 30-a 
a Teatrului „Satiricus”? În 
ce mod se înnoiește tea-
trul? Astăzi trupa e com-
pletată cu forțe tinere?  
Anii trec atât de repede, încât 

nici nu reușesc să conștientizez 
cifra de 30. Parcă ieri erau 10 ani 
ai teatrului, 20, 25... Aruncând 
o privire retrospectivă... da! Am 
muncit mult, mai mult pentru 
numele teatrului decât al meu 
personal, am adus și eu o con-
tribuție, împreună cu colegii, la 
crearea brandului „Satiricus”. 
Acum avem mulți tineri, forțe 
noi, copii interesanți, pasionați. 

Teatrul își trăiește viața lui și se 
înfruptă câte un pic din viețile 
celor care îl slujesc.

– Unul dintre cele mai 
puternice spectacole de 
la „Satiricus” este „Revi-
zorul” de Gogol, în regia 
lui Sandu Grecu, a cărui 
premieră a avut loc în 
toamna lui 2020. Cum ați 
reușit să faceți spectaco-
lul în vreme de pandemie? 
Cum se lucrează online la 
un spectacol?
Am lucrat mult la acest spec-

tacol. Am început lectura, apoi a 
venit pandemia și am continuat 
online, apoi am repetat sufocân-
du-ne în măști... E o experiență 
și asta. Cred că toți vecinii mei 
cunosc câte o replică din Gogol, 
pentru că am strigat mult în tim-
pul repetițiilor online. Soțul zicea: 
„Vecinii vor crede că ne certăm. 
Se aude doar gura ta!”.

– Ai adus personajul Anna 
Andreevna la dimensiuni 
grotești, prezinți de fapt 
un monstru. Ai văzut în 
jurul tău femei atât de la-
come și dornice de mărire? 
Te-ai ciocnit în viața ta de 
corupție?
S-a cerut grotesc, am jucat 

grotesc. Îmi place acest gen. Noi, 
oamenii, toți suntem niște carica-
turi, depinde din ce unghi ne pri-
vim, iar textul lui Gogol dictează 
direcția jocului. E o piesă fără nici 
un personaj pozitiv, aspectele cele 
mai rele ale firii omenești sunt 
dezgolite și puse pe talger în fața 
spectatorului. Corupția... suntem 
noi. Noi creăm și creștem mon-
ștri, în urma cărora suferim. Noi 
și doar noi. Că doar nu se naște 
omul corupt? El devine corupt. 
Pentru că i s-a permis, i s-au creat 
condiții, i s-au tolerat multe, că e 
cumetrism, că nu e justiție... Of! 
trist.

– După Anul Nou s-au re-
deschis teatrele. Cum sunt 
întâlnirile cu spectatorii?
 Da, jucăm, după o pauză destul 

de îndelungată. Spectatorul îmi 
pare mai setos de teatru. După 
un an atât de greu, oamenii sunt 
dornici și parcă mai recunoscători. 
Probabil, prețuiesc altfel și viața, 
și toate plăcerile ei.

– Care este mesajul tău 
pentru publicul care vine 
la „Satiricus”?
Aș vrea să-l rog să ne rămână 

fidel. Iar noi vom face tot posibilul 
să nu-l dezamăgim.

– Un An cât mai bun, cu 
săli pline!

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Elena Oleinic, actriță la Teatrul Național „Satiricus I. L. Caragiale”

Elena Oleinic în spectacolul „Caligula” de Josef Toman, regie – Sandu Grecu, Teatrul 
Național „Satiricus I. L. Caragiale”
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„Aici e cel mai concentrat loc 
al memoriei orașului Chișinău, 
ceea ce numim spiritul locului”

Complexul rezidențial, despre care am 
scris în articolul „Vetre pângărite”, ediția 
din 5 februarie a GAZETEI de Chișinău, 
ar putea fi construit în singura zonă 

medievală care s-a păstrat la Chișinău. GAZETA 
de Chișinău a discutat cu Mariana Șlapac despre 
valoarea istorică și arheologică a zonei de 
protecție a monumentului.

- Ce părere aveți despre 
construirea unui complex 
în acest loc istoric? 

Distanța dintre blocul loca-
tiv și Biserica „Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” e de 78 de 
metri, dar legislația prevede că 
distanța de la un monument de 
arhitectură de importanță na-
țională trebuie să fie de 100 de 
metri, nu de la clădire, dar de la 
teritoriu. Nimerește în zona de 
protecție a monumentului. Un 
alt obiectiv de valoare este Cir-
cul, căruia Consiliul Național al 
Monumentelor Istorice i-a atribuit 
statut de monument istoric. Ast-
fel, complexul nimerește la inter-
secția a două zone de protecție a 
două clădiri importante: Biserica 
„Sfinții Împărați Constantin și 
Elena” și Circul.

Am impresia că arhitecții au 
elaborat proiectul fără a vedea 
ce-i în jur. S-au așezat, au făcut 
un exercițiu în atelier și au de-
senat o casă. Problema cea mai 
complicată în nucleul istoric al 
unui oraș este de a încadra o ar-
hitectură în spațiul înconjurător. 
Această problemă n-a fost deloc 
rezolvată. Nici arhitectura nu se 
încadrează. Ea domină toată zona. 
Ea eclipsează biserica și Circul. 
Este absolut străină spiritului lo-
cului. Nu se permite o asemenea 
plombă în țesutul urban al unui 
loc unde într-adevăr se cere doar o 
zonă verde sau construcții foarte, 
foarte joase. 

Construită în 1777, Biserica 
„Sfinții Împărați Constantin și 
Elena” este a doua biserică după 
Biserica Măzărache (1752) din 
Chișinău. Noi avem deja o mare 
problemă vizuală, deoarece pe 
fundalul acesteia a fost construit 
un complex locativ care a eclipsat 
arhitectura bisericii. Este vorba de 
blocurile cu balcoane cu linii frân-
te, incluziuni de culoare albastră, 
care seamănă mult cu un hotel 
sau cu un cămin dintr-un campus 
studențesc. Acest complex a adus 
prejudicii acestui loc istoric. Cu 
toate că înainte de a se fi constru-
it acest complex, reprezentanții 
Ministerului Culturii s-au adresat 
Primăriei Chișinău, încercând să 
se opună construcției, deoarece 
pe acest loc avem niște vestigii 
arheologice și istorice.

- Dar până la urmă totuși 
au construit? 

Da, până la urmă acest lucru 
a reușit. Nu știu... probabil, so-
cietatea civilă n-a protestat mult, 
specialiștii parcă s-au trezit mai 
târziu. Aici putem face o paralelă 
cu blocul locativ din beton mo-
nolit, care a fost construit după 
Biserica Măzărache, în 1976. Acest 
lucru s-a făcut intenționat deoare-
ce era o perioadă ateistă. Trebuia 
să se lupte cu biserica și era un 
fel de semnal. După proclamarea 
Independenței, nu mai suntem 
atei, ideologia ateistă militantă 
nu mai domină, și este făcut fix 
același lucru.

- Ce valoare are acest loc 
din punct de vedere paleon-
tologic, istoric, biologic, 
urbanistic, ecologic și de ce 
nu trebuie construite aces-
te blocuri?

Este un loc de o valoare absolut 
deosebită pentru orașul Chișinău, 
deoarece se află în nucleul istoric 
al urbei. De aici a pornit orașul 

nostru. Aici e cel mai concentrat 
loc al memoriei orașului Chișinău, 
ceea ce numim spiritul locului. 
Este încărcat cu informații arhe-
ologice și istorice. Acest loc nici 
pe departe n-a fost cercetat arhe-
ologic, iar eu cred că foarte multe 
descoperiri vom găsi aici. Colegii 
arheologi, în general, spun că în 
acest loc s-ar găsi Movila Turcului. 
Spațiul de lângă râul Bâc a fost lo-
cuit de secole la rând, sigur este un 

Interviu cu Mariana Șlapac, membru corespondent al Academiei de Știinţe a R. Moldova, doctor habilitat 
în studiul artelor, cercetător știinţific principal la Institutul Patrimoniului Cultural

clondyke arheologic. Din moment 
ce construim un complex atât de 
mare, atât de extins ca suprafa-
ță, astupăm niște posibilități de a 
cerceta arheologic acest teritoriu.

Din punct de vedere istoric, 
locul este foarte important, de-
oarece aici a existat o amenajare 
defensivă. Era o cetate bastionară 
care a fost edificată la sfârșitul 
secolul al 18-lea. Despre această 
cetate n-avem informații scrise, 
dar avem câteva planuri în care 
aceasta este desenată. Cetatea a 
fost dotată cu bastioane de colț, 
care au inclus Biserica „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena”. 
Aceasta era chiar pe malul râului 
Bâc. A fost construită de oștiri-
le rusești când luptau împotriva 
otomanilor în timpul unui război 
ruso-turc de la sfârșitul secolului 
al 18-lea. 

- Ce reprezintă această ce-
tate bastionară?

Este o construcție de plan pa-
trulater, are patru pereți, iar la 
colțuri are niște bastioane care 
apărau spațiul interior. În interior 
să găseau cazărmile soldaților. 
Cetatea era înconjurată de un șanț 
de apărare sec, nu era umplut cu 
apă, și accesul principal era pe 
un pod amenajat peste acest șanț, 
unde intrau garnizoanele oștiri-
lor rusești. Cetatea controla un 
drum care azi e bulevardul Grigore 

Vieru (Tineretului în anii 1960). 
În afara acestei cetăți bastionare, 
mai era o redută dotată cu tunuri 
din care se putea trage împotriva 
inamicului. Cetăți bastionare au 
mai existat la Tiraspol, Suceava, 
Brăila, Giurgiu și în alte localități.

Erau construite din pământ, 
curtinele erau fortificate cu bârne 
de lemn, foarte groase. Bastioanele 
erau niște construcții speciale, care 
permiteau apărătorilor să îndrepte 

focul împotriva inamicilor și să 
supravegheze teritoriul din împre-
jurime. Prin secolele 19-20, multe 
cetăți bastionare au fost demante-
late, dar în multe orașe din Europa 
cetățile bastionare au fost păstrate 
și restaurate. În jurul lor au fost 
amenajate scuaruri. Ele sunt azi 
obiective de atracție turistică. 
Există cetăți bastionare în Fran-
ța. Este o cetate bastionară la Alba 
Iulia, România. În cazul nostru, 
dacă erau făcute din pământ, sigur 
că era mai greu de păstrat, dar se 
poate amenaja un scuar, restabi-
lindu-se anumite fragmente etc. 
Din proiectul complexului locativ 
se vede cum se suprapune acesta 
pe o latură a cetății bastionare. 

- Ce fel de cimitir a fost 
acolo?

Biserica „Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” a avut în 
preajmă un cimitir unde erau 
înmormântați clericii, ctitorii 
și oamenii de vază ai orașului 
Chișinău. O parte a cimitirului 
este distrusă. Nici nu-mi închi-
pui cum poți trăi într-un complex 
locativ, care practic e construit 
pe morminte?! Sigur că cimiti-
rul trebuie protejat, amenajat și 
restaurat. Să fie făcută inventari-
erea mormintelor care au rămas. 
Este un loc al memoriei. Acest 
loc în perioada sovietică a fost 
în delăsare, dar nici în perioa-
da Independenței nu s-au făcut 
eforturi mari de a realiza niște 
lucrări de amenajare.

- Mai există locuri în 
Chișinău tot atât de încăr-
cate istoric?

Perioada medievală este repre-
zentată de fapt numai de aceste 
două obiective arhitecturale: Bise-
rica Măzărache și Biserica „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena”. 
Noi atentăm la unul dintre cele 
mai vechi monumente care a ajuns 
până în zilele noastre. Altele n-au 
ajuns, poate mai era ceva. 

- De ce vorbiți de „perioada 
medievală”?

Pentru Moldova anul 1777 era 
evul mediu, care a durat până 
la începutul secolului al 19-lea. 
Pentru Italia era altă perioadă pe 
atunci. Pentru spațiul românesc 
perioada medievală este tocmai 
până la începutul secolului al 19-
lea, apoi începe perioada moder-
nă. Bisericile sunt monumente de 
arhitectură medievală. Ele au mai 
fost reconstruite, refăcute, totuși 
construcția, zidurile, fundamentul 
au ajuns din perioada medievală. 
Nu avem un oraș încărcat cu ves-
tigii antice, pentru noi acesta e 
cel mai, cel mai vechi monument. 
În aceste zone, cu maximă încăr-
cătură istorică și arheologică, ar 
trebui să proiecteze arhitecți care 
cunosc foarte bine niște reguli în 
domeniul construcțiilor în centre-
le istorice, unde nu se construieș-
te ca într-un loc de la marginea 
orașului sau pe un teritoriu liber. 

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU
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Fascinația și naufragiul inocenței  

„Vocea de înger”, cum i se spunea Angelei 
Păduraru pe valul succesului ei enorm în anii 
‚70, pe atunci solistă a Orchestrei „Folclor” a 
Radioteleviziunii, idolatrizată mai ales de omul 
lucrător de la țară, ea, simplitatea întruchipată și 
frumusețea ingenuă a cântecului popular autentic 
din stânga Prutului, avea faima ce concura, pe 
același palier, doar cu popularitatea lui Nicolae 
Sulac. 

Vocea ei pură, în culori solare 
și deosebit de calde, ținuta fireas-
că, modestia, blândețea ei având 
originea în universul rural din 
care provine – Angela Păduraru 
a fost inconfundabilă, iar cânte-
cele ei, cu valoare de unicat. „De 
s-ar face dealul vale” „Pasăre cu 
pene lungi”, „Mamă, eu te las cu 
drag”, „Dor mi-e, puiule, de tine”, 
„Plopule, copac frumos”, „Foaie 
verde matostat”, „Trece Gheorghe 
supărat”, „Zi-i, bade, cu fluierul”, 
„Vale, vale și iar vale”, „Arde dorul 
după tine”, sau prima romanță în-
registrată la Radio Moldova – un 
adevărat miracol în acele timpuri 
– „Ora despărțirii”, inspirată de 
versurile Veronicăi Micle, aceste și 
atâtea alte cântece sunt ale vocii și 
ale sensibilității ei, ale bucuriilor 
și frustrărilor feminine trăite de 
ea – și aici e tenta insolită a An-
gelei Păduraru – cu seninătatea 
și împăcarea de a nu cere Provi-
denței mai mult decât ceea ce i-a 
hărăzit destinul. 

Bucuria de a se abandona 
cântecului

Cântecele Angelei Păduraru 
plasate astăzi pe Youtube de ad-
miratorii săi, altele câteva înre-
gistrate, împreună cu Orchestra 
„Folclor”, pe un disc de vinil, iar 
cele mai multe, peste 100, păstrate 
(de fapt, uitate) în „fondul de aur” 
al instituției publice Radio Moldo-
va*, aceste melodii de dragoste, de 
dor, de pahar, de voie bună, aceste 
balade sau cântece-mărturisiri  – 
toate par să se zămislească într-o 
pace (sau resemnare?) interioară, 
într-o smerită simțire feminină 
având aceeași tentă luminoasă a 
bucuriei – bucuria de a se abando-
na vocii, frumuseții ei, zborului ei 
liber pentru a destăinui totul doar 
în cântec și prin cântec! 

Fără dezlănțuiri pasionale, fără 
explozii dramatice, doar cu lu-
mina glasului plutind între vis și 
realitate. Niște efuziuni confesive 
încredințate mai mult respirației 
melodice decât gestului teatral, 
cântece, în care erupțiile emoți-
onale se resimt doar în surdină, 
transpare doar acea candoare, 
acea blândețe și împăcare (miori-
tică?) a întregii ei ființe de a-și trăi 
drama ca pe un dat al fatalității 
(„Of, of, mamă, prea ușor m-ai 
dat/ Ca pe frunza din copac/Ca 
pe frunza de pelin/ Înapoi să nu 
mai vin.” – „Spune, mamă, cui 
m-ai dat”). Și mereu cu aceeași 
obstinată resemnare provenită, în 

egală măsură, din versul cântecu-
lui, dar mai ales dintr-o stare de 
fascinație, fascinația inocenței – a 
vocii, a modulației și a discreției 
timbrului ca expresii ale ființei 
ei – în fața predestinării iminente 
a nefericirii. 

Un fascicol de lumină care e 
cu atât mai intens, cu cât tene-
brele sunt mai agresive. Prinsă 
într-o curbă bruscă de triumf 
spectaculos și cădere dramatică, 
Angela e concediată abuziv din 
Orchestra „Folclor” la numai 46 de 
ani, ajunge să lucreze la bucătăria 
unui spital de boli infecțioase și se 
stinge, în 1995, în izolare comple-
tă de scenă și de spectatori, cu o 
pensie de 59 de lei, fiindu-i umi-
lită, astfel, și faima de artistă. Un 
destin – ca o fatalitate – atât de 
specific basarabean de personaj 
artistic extrem de iubit și adulat, 
devenind victimă (de parcă ar fi o 
dramă în continuă reluare) a pro-
priilor rătăciri și erori, întâmplate 
într-o zonă funestă ce pare să fi 
fost culpabilă, de atâtea ori, de 
a pune la încercare și a converti 
sinceritatea și inocența talentului 
în vinovăție.    

Angela Păduraru se naște cu 
doi ani înaintea ocupației sovie-
tice a Basarabiei, în 1940. A fost 
orfană de mamă, răpusă de o bom-
bă care a explodat chiar în curtea 
familiei Păduraru, apoi și de tată, 
condamnat la 10 ani de muncă 
silnică „pentru colaborarea cu ad-
ministrația română”**; rămâne în 
grija surorii mai mari și nu absol-
vă decât șapte clase în școala din 
satul de baștină Nemțeni,  Hân-
cești, fostul jud. Lăpușna. Traseu 
încleștat în umilință, sărăcie și 
resemnare, fără niciun orizont, 
chiar dacă mireasma dulce a vo-
cii ei uimitor de curate, pusă pe 
cântecele culese de pe drumurile 
satului – acest „repertoriu”, de-
loc copilăresc, această scânteie 
ancestrală, luminând molcom, a 
glasului tandreței ei native aduc 
o pată de culoare neobișnuită la 
concursurile și festivalurile zgo-
motoase ale noilor autorități. 

Nu zic nu – acestea o iau în 
seamă și o onorează cu diplome 
și „gramote”. Ceea ce nu schimbă, 
pentru ea, până la vârsta de 23 
de ani, să fie doar dădacă, apoi 
educatoare la grădiniță, apoi in-
firmieră și bucătăreasă la spitalul 
din satul vecin, un mediu din care 
provine și alături de care se sim-
te la fel de firesc ca în cântecele 
ei atunci când apare la matinee, 
baluri de „maiovci”, sau la prași-

lă pe deal, ori pe scena casei de 
cultură din sat. 

Printr-un viraj al destinului, 
prinde, prin concurs, un loc de 
coristă în Capela „Doina” a Filar-
monicii, în timp ce presa timpului 
remarcă „uimirea cu care o cele-
britate ca Vladimir Minin s-a ară-
tat încântat de capacitățile vocale 
ale Angelei Păduraru, de vocea ei 
deosebit de curată”. Angela nu 
auzise, firește, de monștrii sacri de 
la Moscova; ea nu știe nici notele, 
nici teoria muzicii, ci își savurează 
cântecul auzit acasă, „Pasăre cu 
pene lungi”, mascota ei instinctivă 
de la competiție (până și cuvintele 
par să aibă o premoniție: „M-ai 
iubit de copilă,/Iar acum mă lași 
străină/ Ca pe puiul cucului/În 
bătaia vântului.”), cu care își va 
lua zborul de acum încolo în lu-
mea ispititoare a spectacolului. 
Alta decât cea a satului.

Blândețea mângâietoare 
a vocii și resemnările firii

Vertijul schimbării o ia pe 
sus, mai întâi e coristă și ajunge 
cu  Capela „Doina” să cânte în 
capitala rusă, apoi vestea des-
pre „vocea-minune” apărută la 
Filarmonică ia foc și devine so-

listă, împreună cu Nicolae Sulac, 
în Orchestra de Tineret, cu care 
cutreieră imensul spațiu al UR-
SS-ului. 

Angela are, așa cum o arată 
fotografiile, o podoabă capilară 
bogată, în care își prinde o floare 
roșie de mușcată, un costum în 
stil popular simplu ornamentat, 
ea mai are, spune Nicolae Sulac, 
„maniera ei blândă de a cânta”, 
care se îngemănează firesc cu 
puritatea vocii ei, dar, așa cum 
a rămas în amintire efigia ei, cu 
o ținută încrezătoare, fără să fie 
alimentată de orgoliul talentului, 
ci de acea sinceritate dezarmantă 
care se desprinde firesc din cân-
tecul ei. 

Se căsătorește, tot atunci, cu 
Ghennadi Pogrebnov, rusul cu o 
constituție atletică de „bogatâr’” 
și o biografie precipitată în mai 
multe ansambluri de cântece și 
dansuri din fundul Siberiei, din 
Altai și Ural, care găsește cu cale 
să se oprească, în sfârșit, în Mol-
dova, în corul filarmonic, alături 
de Angela. Ofrande ca în palmă, 
pe toată linia. Cei doi copii care 
se nasc unul după altul, mutatul 
din cămin în cămin, apoi prin 
spații sordide la demisol, mai e 
adus și socrul bolnav, și paharul 

consolator ca dezlegare (sau de-
clanșare?) a conflictelor – o viață 
ce o înghesuie în cotidian ca în 
colivie, din care reușește să eva-
deze ca să cânte la Cinematograful 
„Chișinău”, înainte de proiecția 
filmelor, sau să realizeze câteva 
înregistrări inedite cu Orchestra 
Radioteleviziunii. 

E perioada anilor ‚67 – ‚71, 
când o voce caldă, limpede și, 
cum mereu se remarcă, „dulce 
ca mierea”, această undă înmi-
resmată de curent sentimental, 
de voluptate inocentă (aici e și 
„Pasăre cu pene lungi”, și „Lele, 
lele, lelișoara mea”, cu un „of-
of-of-of” ca un ecou ereditar ce-i 
curge prin vene, și „Vino, maică, 
de mă vezi”, și „M-a făcut mama 
frumoasă”) aduce – deși aduce 
episodic și oarecum pe furiș – 
un ușor dezgheț în programele 
rigide ale unui regim înțepenit 
în stagnare. 

Miracolul schimbării vine oda-
tă cu apariția, în ‚71, a Orchestrei 
„Folclor” a Radioteleviziunii, cre-
ată de lăutarul Dumitru Blajinu pe 
principiul folclorului autentic, și îi 
aduce Angelei un post de solistă, 
la fel și un mediu fertil, în care 
se prind și înfloresc toate doru-
rile și toate florile ei de bujori, de 
trandafir, de tei, de busuioc sau 
de mușcată. E acompaniată de o 
orchestră în care fierbe, regăsit, 
sonul neaoș al muzicii populare, 
mai e înconjurată și de o întreagă 
echipă de aranjori-orchestranți 
(S. Crețu, A. Golomoz, C. Barano-
vschi, ar fi doar câțiva dintre ei), 
așa încât Angela se simte ca nici-
odată în elementul ei – ciocârlia 
cântă fără să-i pese că nori negri 
se adună deasupra ei. 

Unii și-o amintesc „veselă 
și deschisă, povestitoare de în-
tâmplări hazlii”, alții dezvăluie 
„firescul și sinceritatea Angelei” 
sau „modestia și simplitatea ei 
proverbiale” provenite – toate – 
dintr-o „fire blândă și bună la su-
flet”. Un sezon prielnic, de grație 
pentru ca solista de la TV și Radio 

Angela Păduraru
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

R E C O N S T I T U I R I

Moldova să-și cânte – într-un flux 
revelator de libertate – mai ales 
„dorurile” ei ca să le țese ozoare, 
să le nuanțeze în diferite culori, 
mai vesele, înfocate și, inconfun-
dabil, în ritm moldovenesc, sau să 
le învăluie în blândețe, în blân-
dețea ei mângâietoare, tandră, 
în luciu mat (Nicolae Sulac ar fi 
spus mai simplu: „Ea era o cântă-
reață blândă, cum era și sufletul 
ei blând.”), așa cum apar ele, ca 
într-o suită pe același motiv, în 
„Dorule, măi dorule”, „Dor mi-e, 
puiule, de tine”, „Dorul tău nu-l 
pot uita”, „Dorule, de n-ai mai fi”, 
„Arde dorul după tine” etc., etc. 

Mai vin, însă, și cântece com-
puse special pentru ea și Angela 
le cântă, fără a alege, pe toate – și 
pe cele de „viață nouă”, și pe cele 
pe teme agricole, cu „harnici gos-
podari”, se mai lasă ispitită să slă-
vească și partidul, injectându-le 
din plin, la unison cu atmosfera 
„traiului bogat”, câte un tonic 
chiuit de veselie. Ea nu știe să 
opună rezistență (din slăbiciune?, 
din neputință?, din inerție?, din 
teamă?) acestei avalanșe agresive 
de cântece „planificate”; pentru 
moment, e considerată chiar un 
fel de „cântăreață a regimului”, iar 
acesta, de obicei zgârcit și prudent 
în onoruri, îi conferă „Pogrebno-
voi A. G.” (alias Angelei Păduraru) 
titlul de Artistă Emerită. 

Adevărul e că succesul ei este 
enorm, difuzoarele din centrele 
satelor transmit și retransmit cân-
tecele Angelei Păduraru, ea apare, 
împreună cu Orchestra „Folclor”, 
și pe sticlă, și, așa cum aflăm din 
presă, în turnee în URSS, mai are 
și câte o escapadă în afară, apare 
și pe scenele din „club”, și direct 
în câmp, în livezi, în podgorii și 
brigăzi de tractoare. Amintirile 
celora care au acompaniat-o în 
Orchestra „Folclor” confirmă, 
într-adevăr, că „era nespus de 
aplaudată”, redacțiile de muzică 
adunau saci de scrisori, mărturii 
și acestea că omul de la țară, așa 
cum se spovedește el, „sunt bu-
curos că am ajuns s-o văd”, mai 
mult chiar, „vreau s-o mai văd o 
dată și pot după aceea să mor”(!). 

Ca în oglindă, Angela se vede 
și ea printre ei, „eu toată viața 
am fost printre oamenii satului, 
toate concertele le-am plămădit 
printre dealuri și văi”, dar, mai 

spune ea într-un interviu, „când 
prezentam concerte și vedeam 
fețele celea transpirate, pline de 
țărână... trebuia să ies în scenă ca 
o floare, trebuia să fii ca un sim-
bol al frumosului, al dragostei, al 
binelui”... (Ah, Angela, ai crezut, 
din naivitate, că va fi posibil, că 
va fi real ca un vis atât de frumos 
să se poată împlini oricând și în-
totdeauna?) 

„Soarta vieții ca vârtejul 
este”

Atât cât i se permite, Angela 
va ieși în scenă ca o floare, fru-
musețea nu se ofilește în vocea 
și în cântecele ei; cuprinse-n va-
luri emotive, „of”-urile ei sunt ca 
întotdeauna discrete, aproape 
duioase, tristețea e cu atât mai 
luminoasă, cu cât poate fi ascunsă 
într-un energic ritm moldovenesc, 
și mereu calmă, de neînvins, cu-
loarea dintotdeauna a inocenței ei 
din glas mângâie și consolează în 
sonuri calde povești neconsolate 
de dragoste și dor (aici e și „Busu-
ioc tu mi-ai adus”, și „Foaie verde 
grâu mărunt”, „Trandafir cu patru 
foi”, „Teiule cu frunză rară”...). 

Florile cântecelor nu se ofi-
lesc nici atunci când în căsnicia 
ei, năravul siberian răbufnește în 
violențe (ca să apară devastată, cu 
vânătăi, la repetiții, așa cum s-a 
șușotit întruna în „Folclor” și pe 
coridoarele Radioteleviziunii...); 
mai vin și ravagiile lui Bahus, îi 
agresează viața, i-o schimbă și i-o 
poartă în derivă – ispita e devas-
tatoare, bunătatea și blândețea ei 
cedează (din reflexul slăbiciunii?, 
al neputinței?, sau din frică?), 
Angela acceptând captivitatea în 
aburul unei dezlegări iluzorii în 
„bine”. În timp ce binele ei adevă-
rat e călcat în picioare și se pierde 
într-un naufragiu fără ieșire. De la 
un punct, doar cântecul e singurul 
în care își găsește refugiul. (Sau, 
cum zice Angela: „Omul poartă 
prin viață o singură cruce. Crucea 
mea a fost cântecul.”)  

De atâtea ori, frumusețea și 
acea aură inocentă a cântecelor 
ei răsar din această umilință, din 
umilința feminității ei, pe care nu 
o mărturisește decât în cântec. 
Angela e „Mierlița când e bolna-
vă”, cântec smuls de peste Prut, 
mai e și un text popular, care, zice 

ea, „are cuvinte ce te taie la ini-
mă” („Plopule, copac frumos”, cu 
muzica scrisă special pentru ea de 
S. Ciuhrii), dar puritatea vocii și 
sensibilitatea ei le imprimă o altfel 
de suferință, una în care rănile 
sângerează, dar nu dor decât ca 
o împăcare cu ireversibilul. 

Apoi, Angelei Păduraru i se ia și 
cântecul: Comitetul de stat pentru 
televiziune și radiodifuziune al 
RSSM o exclude, prin „concurs”, 
din Orchestra „Folclor”, aplicân-
du-i stigmatul denigrator „za prof. 
neprigodnost’”. „Statul”, el însuși 
bolnav și în iminentă prăbușire, e 
agasat de drame, de „mierlițe când 
îs bolnave”, de voci mângâietoare 
de dor, care „nu-și fac treaba cum 
trebuie”, și atunci le aruncă peste 
bord. Ca pe niște victime de care 
nu mai are nevoie.  

„Soarta vieții omenești ca vâr-
tejul este. Te învăluie, te suge la 
fund și mereu trebuie să te gân-
dești când și cum să țâșnești”, 
așa i se mărturisește Angela 
Păduraru ziaristului Gheorghe 
Budeanu (printr-o coincidență 
nefastă, Gh.B. înregistrase, îna-
inte de deces, și mărturiile Mariei 
Drăgan). De bună seamă, Angela 
nu a știut „când și cum să țâș-
nească” la suprafață în vremurile 
când, așa cum a simțit ea, „purtau 
coroană viclenia și minciuna” (să 
se fi schimbat oare prea mult vre-
murile de acum?). 

Doar că slăbiciunea ei devine 
tăria ei care a fost cântecul. Îi 
vezi fericirea în cântec, fericire 
renăscută și emanată de o voce 
harică ce nu se îndoiește nicio-
dată de melodiile ei. Le asculți 
și desprinzi lumina lor ingenuă, 
reflectând sensibilitatea omului 
simplu de la țară, care e și simțirea 
firii ei, o lumină ce se înalță dea-
supra micimii și ticăloșiei lumii 
și palpită viu, continuu, așa cum 
necontenită și fără de sfârșit e în-
săși viața și frumusețea ei. 

***
Angela Păduraru a murit de 

ciroză hepatică la vârsta de 57 
de ani. Familia Pogrebnov și 
autoritățile i-au pregătit groapa 
pentru înhumare la cimitirul „Doi-
na” (astăzi „Sf. Lazăr”). În paralel, 
un grup de admiratori i-au săpat 
locul de veci la Cimitirul Central, 
unde, la insistența lor, a fost în-
mormântată. În amintirea „privi-

În timp ce televiziunile lui 
Dodon și cele care îl sprijină să nu 
cadă cu totul în ridicol invită doar 
lingăi cunoscuți de-ai pședintelui 
și fac tot ce e cu putință pentru 
a-i lustrui fizionomia de veșnic 
salvator al neamului, filozof, sa-
vant neplagiator, om politic  de 
vocație euro-asiatică etc., puținele 
televiziuni care invită oameni cu 

scaun la cap mai cheamă și câte 
o hahaleră dezmățată, care nu 
dă voie nimănui să vorbească, 
îi bruiază pe toți, dă aprecieri și 
verdicte, se uită de sus la invitați, 
pentru că e în simbrie, este de-
putat, deputată, știe tot și nu se 
rușinează de nimeni și de nimic. 

Aceste „somități” fac tot po-
sibilul să-i scoată din sărite pe 
moderatori, neagă contribuția 
șefilor lor de partide la furtul mili-
ardului și la toate marile hoții din 
„țăriȘORicuța” noastră, ajunsă, 
după părerea lor, abia acum, pe 
mâinile unor răufăcători. Numai 
Maia cât costă și să vedeți unde o 
să ajungem cu dânsa dacă… Co-
mentatori politici invitați, șefi sau 
subșefi ai partidelor de dreapta, 
personalități cu șapte ani de aca-
să stau și se uită neputincioși la 

toată brambureala devastatoare și 
ripostează… civilizat, cu bună-cu-
viință, nu cumva să se supere lepra 
incultă și agramată și să plece din 
studioul înfierbântat.

Dacă se găsește totuși un re-
porter mai îndrăzneț sau un invi-
tat mai călit în luptele cu proștii 
și prostia și le pune la punct pe 
aceste personaje ale fabulelor cu 
animale, atunci să vezi sclifoseala 

și văicăreala lor de ultragiați, jig-
niți până în adâncul sufletului lor 
curat ca drapelul roșu transmisi-
bil!... Se întâmplă să mai sune și 
câte un telespectator revoltat și 
să-i ia la rost pe acești nesimțiți, 
cărora, dacă nu erau votați cu lista 
la parlamentare, le-ar fi stat bine 
să stea acasă și să mai învețe car-
te, pentru ca, eventual, să ajungă 
vreun „zvenevoi”, vreo activistă 
în celula de partid din localitate 
sau, de ce nu, să-și câștige cinstit 
pâinea, ca toată lumea furată și 
sărăcită de la noi.

Așa însă totul e bine: banul 
vine, ai de toate, nu e nevoie să 
gândești prea mult, pentru că nici 
celor care te conduc nu le asu-
dă frunțile de gândire și, plus la 
toate, te arată gratis la televizor. 
Trai, neneacă!...

ghetorii de la Nemțeni”, în satul 
ei natal, a fost dezvelit un bust 
și organizat un Festival-concurs 
al cântecului popular; cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de la naștere, 
Poșta Moldovei a emis un timbru 
cu imaginea ei, iar în m. Chișinău, 
o stradă poartă numele Angela 
Păduraru.

Rodica Iuncu,
februarie, 2021

*Aduc sincere mulțumiri redac-
torului radio, Veta Ghimpu-Mun-

teanu, pentru posibilitatea pe care 
mi-a oferit-o de a reasculta înre-
gistrări cu Angela Păduraru din 
Fondul Radio Moldova.

**Citatele prezente în text au 
fost extrase din presa timpului: 
„Moldova Socialistă”, „Viața Sa-
tului”, „Femeia Moldovei”, „Lite-
ratura și Arta”, „Glasul Națiunii”, 
„Flux”, la fel și din culegerea de 
documente, cronici, articole „An-
gela Păduraru, privighetoarea de 
la Nemțeni”, îngrijită de Alexei 
Mîțu.

Judecătoria Criuleni (se-
diul Central) solicită prezen-
ța cet. Savin Ilie Ilie, născut 
la data de 31.07.1991, domi-
ciliat în raionul Dubăsari, s. 
Oxentea, în cauza civilă la 
cererea de chemare în jude-
cată înaintată de avocatul 
Teodor Cașu în interesele 
lui Caraman Roman Alexei 
către Savin Ilie Serafim, 
Savin Mariana Ilie și Savin 
Ilie Ilie cu privire la reven-
dicarea bunului. Ședința de 
judecată va avea loc la data 
de 11 martie 2021, ora 12.00, 
în sala de ședințe nr. 3, et. 
2 al Judecătoriei Criuleni, 
sediul Central, str. 31 au-
gust 1989, nr.70. Prezența 
este obligatorie. În caz de 
neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părții 
absente. 

Judecător 
– Romina Țurcan 

C i t a ț i e  p u b l i c ăS a l t i m - b a n c

Timpul hahalerelor

Gheorghe BÂLICI

Banul 

vine, ai de toate, 
nu e nevoie să 

gândești prea mult.
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S Ă N Ă T A T E

Prea mult zahăr
Excesul de zahăr este dăună-

tor nu doar pentru dinți, dar și 
pentru ficat. Ficatul folosește un 
tip de zahăr, numit fructoză, pen-
tru a produce grăsime. Prea mult 
zahăr rafinat acumulează multă 
grăsime, care poate duce la boli 
hepatice. Studii recente arată că 
zahărul poate fi la fel de dăunător 
pentru ficat precum alcoolul. Este 
un motiv în plus pentru a evita 
alimentele cu zahăr adăugat.

Excesul de greutate
Surplusul de grăsime se poate 

acumula în celulele hepatice și 
poate duce la boala ficatului gras 
non-alcoolic, astfel că ficatul se 
mărește.

Prea multă vitamina A
Organismul are nevoie de vi-

tamina A și este bine să o obții 
din fructe și legume proaspete, 
în special din cele roșii, portocalii 
și galbene. Dar dacă luați supli-
mente care au doze mari de vita-
mina A, asta poate fi o problemă 
pentru ficat. Este de preferat să 
consultați medicul înainte de a lua 
suplimente cu Vitamina A.

Băuturile răcoritoare
Studiile arată că persoanele 

care beau multe băuturi răcori-
toare sunt mai predispuse să facă 
boala ficatului gras non-alcoolic.

Supradoza 
de paracetamol

Banalul paracetamol pe care îl 
luăm pentru răceală sau pentru 
dureri de dinți este foarte peri-
culos. Se ajunge la supradozaj 
întrucât este considerat lipsit de 
contraindicații sau efecte adverse. 
În cantități mari, medicamentul 

produce „ruperea” celulelor din 
ficat, denumită citoliză hepatică.

Grăsimile trans
Sunt utilizate în industria ali-

mentară pentru a prelungi peri-
oada de valabilitate a unui pro-
dus (pe eticheta produsului scrie 
„hidrogenat”, „trans” și „parțial 
hidrogenat”). Evitați margarina, 
sosurile, cremele, produsele pen-
tru patiserie, cofetărie, foietajele 
care conțin grăsimi trans. Acestea 
sunt foarte periculoase căci pot 
favoriza apariția unor dezechilibre 
ale metabolismului hepatic dacă 
sunt consumate pe termen lung.

Alcool în exces
Alcoolul împiedică activitatea 

normală de detoxifiere a ficatului, 
blochează arderea și eliminarea 
grăsimilor din corp, iar în plus, 
este toxic pentru organism.

Mezelurile
Salamul, pateurile, cârnații, 

crenvurștii și alte mezeluri con-
țin o cantitate mare de grăsimi și 
E-uri și foarte puțină carne.

Remedii naturale dedicate 
pentru regenerare 
și protecție hepatică

Curcuminul
Extractul de curcumin îmbună-

tățește activitatea ficatului, având 
efecte benefice asupra capacității 
acestuia de a detoxifia chimicalele 
xenobiotice (compuși chimici care 
se găsesc în organism, dar care 
nu sunt produși de către acesta). 
Curcuminoidele din extractul de 
Curcumin reduc inflamația și vo-
lumul ficatului si neutralizează 
acțiunea toxinelor asupra celu-
lelor hepatice.

Obiceiuri care dăunează ficatului

Ce este entorsa?
Entorsa de gleznă se produce 

în momentul în care apare o for-
țare a țesuturilor ce înconjoară 
și conectează oasele piciorului.

Leziunile pot fi de la simple în-
tinderi ligamentare și/sau muscu-
lare, până la rupturi parțiale sau 
totale. În funcție de acestea, se 
împart în următoarele categorii: 
entorsă de gradul I, II sau III.

Când ducem copilul 
la medic?

Gradul entorsei se stabilește 
în urma unui consult ortopedic, 
dacă următoarele semne persistă 
sau se agravează:

– durere
– edem (umflătura, care la o 

entorsă ușoară dispare în câteva 
zile)

– echimoze (vânătăi)
– capacitate limitată sau in-

capacitate de a mișca articulația
– senzație de amorțeală.

Când / cum apare 
entorsa?

Se poate întâmpla la orice vâr-
stă (atât la copii, cât și la adulți), 
în următoarele situații:

– în timpul unor activități 
sportive, efectuate fără o încăl-

zire adecvată în prealabil;
– mersul/alergatul pe supra-

fețe neuniforme
– purtarea unor încălțări ne-

potrivite
– în orice situație în care se 

realizează o răsucire bruscă pe 
piciorul respectiv, sau o aterizare 
pe marginea externă a picioru-
lui („a călcat strâmb în timp ce 
mergea pe stradă”, călcatul pe o 
suprafață denivelată / groapă ce 
duce la pierderea echilibrului, 
căzături etc.).

LA COPII:
Puseurile de creștere. Când 

scad forța și stabilitatea muscula-
ră, asociate cu una sau mai multe 
din situațiile mai sus enumera-
te, se poate produce entorsa de 
gleznă.

Piciorul strâmb congenital 
(atunci când calcă pe marginea 
externă a piciorului), poate duce 
la entorsa de gleznă.

Importanța 
recuperării 
după entorsă

După perioada de repaus, 
stabilită în funcție de gravitatea 
entorsei, urmează perioada de 
recuperare.

Protocolul de recuperare trebu-
ie stabilit etapizat, durerea fiind 
cea care ghidează felul în care vor 
fi efectuate exercițiile și trecerea 
la etapa următoare.

Rolul Kinetoterapiei este ace-
la de a recâștiga funcționalitatea 
normală a articulației gleznei, dar 
și felul în care aceasta influențează 
restul corpului.

- Îmbunătățirea
- mobilității,
- forței musculare,
- echilibrului,
- propriocepției,
- stabilității
sunt principalele obiective ur-

mărite în recuperare.

ATENȚIE!
O gleznă incorect tratată sau 

incorect recuperată, devine insta-
bilă și, în majoritatea cazurilor, 
apare riscul recidivei.

În cazul copiilor:
Pe lângă riscul de a face entorsa 

din nou, poate apărea mersul vici-
os. Acesta se traduce prin: vârful 
piciorului afectat dus ușor către 
exterior.

Efectul mersului vicios este 
destabilizarea articulațiilor ce 
continuă glezna (genunchi, șold), 
apoi tulburări de statică vertebra-

Armurariul
Este o plantă cu efecte remar-

cabile de detoxifiere la nivel hepa-
tic și sangvin. Acesta stimulează 
secreția de bilă, favorizează diges-
tia, ajută la reglarea colesterolului 
și stimulează capacitatea de rege-
nerare a celulelor hepatice. Cel 
mai activ compus din armurariu 
este silimarina, un polifenol cu 
acțiune antioxidantă puternică, 
care elimină radicalii liberi dăună-
tori. Armurariul inhibă inflamația 
și stimulează producția de celule 
hepatice noi.

Schizandra
Este o plantă ale cărei fructe au 

toate cele cinci arome la un loc: 
dulce, sărat, acru, amar și iute. 
Extractul din fructele de schizan-
dra este un bun antioxidant având 
un efect remarcabil în procesul de 
detoxifiere și protejare a ficatului.

Anghinarea
Crește secreția de bilă, care 

ajută la eliminarea toxinelor 
dăunătoare din ficat. Ajută de 
asemenea la protejarea ficatu-
lui, la regenerarea țesuturilor și 
stimulează procesul de refacere 
a celulelor ficatului.

Brusturele
Este un alt remediu eficient 

pentru menținerea sănătății fi-
catului. Extractul de brusture este 
bogat în fier, calciu și vitamina C, 
stimulând fluxul biliar, protejează 
și tonifică ficatul. Acesta conține 
compuși antioxidanți care prote-
jează ficatul de stresul oxidativ.

Hepato+ Curcumin95 
remediu natural, 
în formulă concentrată

Hepato+ Curcumin are o for-

mulă intensă cu 9 extracte garan-
tate pentru regenerarea ficatului. 
Asocierea de Curcumin+ 95 C3  
Complex cu Silimarina și Silibina 
extrase din Armurariu, Schizan-
dra, Anghinare, Cicoare, Brus-
ture, Sunătoare, Lemn dulce și 
Piper negru, asigură eliminarea 
toxinelor din ficat, formarea de 
hepatocite noi și inhibă leziunile 
hepatice cauzate de bolile hepatice 
cronice.

- protejează și detoxifică celu-
lele ficatului

- stimulează activitatea macro-
fagelor, a celulelor T și a factorului 
de necroză tumorală

- antiseptic
- stimulează secreția biliară
- diuretic

Lucruri pe care nu le știai 
despre ficat

- Este al doilea cel mai mare 
organ după piele.

- Are o identitate duală – este 
și organ și glandă, având rol în 
eliminarea toxinelor.

- Stochează sângele – ficatul 
poate stoca până la 10% din sân-
gele total.

- Este unicul organ care se poa-
te regenera.

- Este unicul organ care se poa-
te regenera complet. Are nevoie de 
doar 25% din țesutul inițial pentru 
a se reface complet.

- Creierul depinde de un fi-
cat sănătos. Datorită pierderii 
funcțiilor hepatice în urma unor 
boli hepatice în stadiu avansat, 
se acumulează toxine la nive-
lul creierului putând provoca o 
afecțiune numită encefalopatie 
hepatică.

romedic.ro

lă și, implicit, afectarea coloanei 
vertebrale.

De asemenea, efectuarea repe-
titivă a mișcărilor vicioase – ca 
urmare a unei entorse incorect sau 

insuficient tratate – poate duce 
la tendinită (inflamația tendo-
nului), care devine dureroasă și 
persistentă.

bioteramed.ro

Entorsa de gleznă la copii
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Parcurs 
magistral 
pentru Radu 
Albot la 
Australian 
Open!

Tenismenul Radu Albot, cla-
sat pe locul 85 în ratingul ATP, 
l-a învins în turul inaugural (9 
februarie a.c.) de la Australian 
Open pe numărul 13 mondial, 
spaniolul Roberto Bautista-Agut 
(32 de ani), cu 6-7 (1-7), 6-0, 6-4, 
7-6 (7-5) într-un meci care a durat 
3 ore și 17 minute. În turul doi, 
chișinăuianul de 31 de ani l-a de-
pășit pe reprezentantul gazdelor, 
Christopher O’Connell (nr. 121 
ATP, 26 de ani), salvând la tie-
break patru mingi de set: 6-2, 7-5, 
6-6 (10-8). În etapa următoare, 
conaționalul nostru va da piept cu 
norvegianul Casper Ruud (22 de 
ani), nr. 28 în ierarhia mondială. 
La dublu, Radu Albot împreună cu 
britanicul Daniel Evans în prima 
rundă au devansat perechea An-
dres Molteni (Argentina) / Hugo 
Nisa (Polonia), scor 6-2, 6-3. 

Topul orașelor 
sportive 
din lume

Urbea americană New York 
este considerată cea mai sporti-
vă din lume, potrivit BCW Sports 
(Agenția Burson Cohn & Wolfe 
Sports). Orașul Londra se situează 
pe poziția secundă, fiind urmat în 
acest clasament de Los Angeles, 
care a urcat cu o treaptă față de 
indicii anului trecut. Criteriile ce 
au contat în alcătuirea clasamen-
tului țin de analiza efectuată de 
experți din industria sportului cu 
privire la asocierile existente din-
tre sport și spațiul digital, precum 
și de părerile federațiilor sportive 
internaționale. Din top-10 mai fac 
parte, în ordine, orașele Barcelo-
na, Paris, Lausanne, Manchester, 
Munchen, Tokyo și Madrid.

Record de 
yachting în 
jurul lumii 

Clarisse Cremer a realizat un 
record feminin în cursa de yach-
ting în jurul lumii Vendee Globe. 
Navigatoarea franceză de 31 de 
ani a îmbunătățit cu șapte zile 
vechea performanță. Ea de una 
singură a înconjurat planeta în 
87 de zile, 2 ore și 24 de minu-
te, sosind pe 3 februarie curent 
la Les Sables d’Ollonnes, Fran-
ța, la bordul ambarcațiunii sale. 
Recordul precedent a fost stabilit 
de britanica Ellen MacArthur: 94 
de zile și 4 ore, în cadrul ediției 
2000-2001 al cursei respective. 

„Să știți că dacă ar fi să iau 
viața de la capăt, aș mai repeta o 
dată traseul meu sportiv, în pofida 
tuturor accidentărilor și sacrifici-
ilor suferite de-a lungul carierei. 
Și asta ca să pot trăi iarăși acele 
emoții pe care le-am avut odinioa-
ră, când stăteam pe podiumul de 
premiere al celor mai prestigioase 
competiții de pe mapamond. Prin 
judo mă simt împlinit, prin judo 
am cunoscut asemenea valori ca 
prietenia, sentimentul fraterni-
tății și al comuniunii, al faptului 
că făurești istoria sportului na-
țional”, aceste cuvinte rostite de 
Andrei Golban caracterizează în 
mod fidel personalitatea marelui 
nostru atlet, care a fost printre 
primii sportivi ce a purtat în lume 
faima unei Moldove independen-
te, iar în prezent, aflându-se la 
cârma Federației naționale de 
profil, se îngrijește, cu mult spor, 
ca această probă să fie una dintre 
cele mai populare și de succes la 
noi în republică. 

- D-le Andrei Golban, îm-
preună cu Oleg Crețul ați 
fost primii judocani care 
au participat la Jocurile 
Olimpice sub steagul unei 
Moldove independente. 
Cum au decurs pentru Dvs. 
personal acele competiții?  

Am evoluat în categoria de până 

la 71 kg, clasându-mă pe locul IX. 
De fapt, ținteam o medalie olim-
pică... În partidele de debut am 
obținut două victorii, în stil fulger, 
în primele 50 de secunde. Eram 
foarte emoționat... Conduceam 
și în a treia confruntare, cu un 
sportiv mult mai experimentat 
decât mine. Probabil că am cedat 
din punct de vedere psihologic în 
timpul meciului. Am comis o gre-
șeală și am pierdut. Eram tânăr și 
neastâmpărat (zâmbește); oricum, 
a fost o experiență frumoasă, și 
acum am emoții puternice când 
îmi amintesc de Jocurile Olimpice. 

- În 1997, ați nimerit în-
tr-un accident rutier și ați 

Andrei Golban: „Vrem 
ca și urmașii să poată 
beneficia de rezultatele 
muncii noastre” 

suferit câteva intervenții 
chirurgicale, așa că nu 
ați evoluat în acel sezon 
sportiv. Apoi ați avut parte 
de o revenire triumfală la 
Europenele din 1998, unde 
ați acces în finală...

La Campionatul European de 
la Oviedo (Spania) am evoluat în 
categoria de greutate de până la 
73 kg, fiind bine pregătit atât din 
punct de vedere fizic, cât și psiho-
logic. După intervențiile chirur-
gicale suferite, aveam implantate 
două tije metalice în braț, dintre 
care una, din regiunea cotului, mă 
incomoda mult. Oricum, eram pus 
pe fapte mari la acele Europene. 
Am învins în trei meciuri, iar în 
finală am cedat în fața italianului 
Giuseppe Maddaloni. Consider că 
arbitrii m-au nedreptățit în acea 
partidă: conduceam prin puncta-
re cu două yuko, apoi nu mi-au 
acordat victoria prin ippon, după 
un procedeu executat fără cusur. 
Eram plin de regrete și supărare 
încă mult timp după acele com-
petiții. 

La Europenele din 1999 am în-
cercat să repet isprava din anul 
precedent, însă accidentările nu-
mi dădeau răgaz; la fel s-a întâm-
plat și în 2000 – de fiecare dată 
m-am oprit la un pas de medalie. 
Iar în 2002 am hotărât să-mi în-
chei cariera sportivă, decizie luată 

mai mult sub presiunea frecven-
telor accidentări: așa am cedat în 
fața „sportului mare” (zâmbește). 

- Totuși judo nu v-a lăsat 
din îmbrățișarea sa și ați 
revenit în acest domeniu 
deja în calitate de manager, 
preluând șefia Federației 
naționale de profil. Care 
au fost primii Dvs. pași în 
această postură?

Am fost învestit în această 
funcție în luna martie a anului 
2015, situația în domeniu fiind 
una de-a dreptul critică, căci Mol-
dova rămăsese de facto fără lotul 
național: în acel moment cei mai 
buni judocani de-ai noștri au ple-

cat peste hotare să reprezinte alte 
țări. Așa că am început totul de la 
zero. Un accent deosebit am pus 
pe pregătirea unei noi generații 
de atleți. Nu a trebuit să așteptăm 
mult rezultatele: am avut parte 
de un debut de vis la Campiona-
tul European U-21 desfășurat în 
2015 la Oberwart (Austria), unde 
Nicon Zaboroșciuc s-a învrednicit 
de argint, iar Dorin Goțonoagă, 
Denis Vieru și Cristina Budescu 
au cucerit distincții de bronz. 

La seniori în acea perioadă cel 
mai talentat sportiv al nostru era 
Valeriu Duminică, principala noas-
tră preocupare fiind să-l ajutăm să 
obțină foaia de calificare olimpică, 
ceea ce ne-a și reușit. Vreau să vă 
reamintesc că lotul național atunci 
nu dispunea nici măcar de o sală 
de antrenamente. După tratati-
ve cu reprezentanți ai Clubului 
„Olimpia” din sectorul Botanica 
al capitalei am reușit, împreună cu 
câțiva prieteni de-ai mei, să asigu-
răm amenajarea unei săli model, 
repararea vestiarelor, precum și 
desfășurarea cantonamentelor și 
competițiilor, în jur de 30 de astfel 
de acțiuni sportive pe an. 

Cu aportul lui Marius Vizer, 

Andrei Golban împreună cu fiul său Marius

președintele Federației Interna-
ționale de Judo, am adus în țară 
cantități considerabile de echipa-
ment sportiv, pe care le-am pri-
mit prin acte de donație: zeci de 
tatami, mii de kimono-uri, toate 
utilajele necesare pentru amena-
jarea unei săli de forță etc. Avem 
o colaborare bună și cu Serghei 
Soloveicik, conducătorul Uniu-
nii Europene de profil. În 2016, 
a fost semnat un contract între 
ministerele de specialitate și 
forurile sportive internaționale 
de profil cu privire la proiectul 
pilot „Judo în școli”, care a înce-
put să fie implementat la noi în 
țară din anul 2018. De asemenea, 
am inaugurat la Chișinău câteva 
turnee de judo, printre care Cupa 
Prieteniei (Cupa Independenței) 
și Cupa „Oleg Crețul”.

Fiul meu Marius, care este un 
elev de 14 ani, practică și el acest 
sport. Nu știu dacă își va face din 
judo o profesie; important este să 
se formeze ca persoană integră și 
să-și cucerească respectul pentru 
lucrurile bune pe care le va realiza. 
În general, gândul la familie, la 
soția mea Aliona și la fiica An-
dreea, la susținerea lor plină de 
afecțiune, m-au ajutat mult să per-
severez pe calea de performer, mai 
cu seamă în momentele dificile, 
marcate de accidentări și perioade 
îndelungate de recuperare.

Cât privește intențiile de vii-
tor ale Federației, ne propunem 
să obținem dreptul de a organi-
za, în premieră pentru Moldova, 
un Campionat Mondial de judo 
rezervat cadeților. Vrem ca și 
urmașii să poată beneficia de 
rezultatele muncii noastre. Mă 
mândresc că am lăsat o moște-
nire durabilă de care ei să se 
poată bucura. Iar rezultatele 
performante obținute de noua 
generație de judocani ne inspiră 
încrederea că direcția în care ne 
mișcăm este una corectă. 

Iulian BOGATU

Andrei Golban încadrat de antrenorii săi Vasile Colța (stânga) și Iuli Peaticovschi
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T U T T I - F R U T T I

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri 
de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil 
al redacției: 090010050.

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită 
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care 
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta 

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

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

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

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

Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie 
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos 
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

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

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

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

și 42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și 
să o iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)

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

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

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

13 – 14.02 „Aveți ceva de de-
clarat?” de Georges Feydeau, ora 
18.00.

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

18.02 „Aveți ceva de declarat?” 
de Georges Feydeau, ora 18.00.

Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”

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

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

20.02 „Oscar și tanti Roz” de 
Eric-Emmanuel Schmitt, ora 
18.30.

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

Teatrul Național 
„Satiricus. 
I. L. Caragiale”

12.02 „HAMLET cursa de șoa-

reci” de William Shakespeare, ora 
18.30.

13.02 „Îți vreau soțul” de Mi-
hail Zadornov, ora 18.30.

14.02 „Cerere în căsătorie” de 
A.P. Cehov, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă 
și Balet „Maria Bieșu”

14.02 Gală de balet, ora 17.00.

Teatrul Geneza Art
13 – 14.02 „Invitația la Vals” de 

Mihail Drumeș, ora 19.00.
17 – 18.02 „Mâncare pentru 

monștri” de Paolo Genovese, ora 
19.00.

Teatrul Republican 
„Luceafărul”

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

13.02 „A patra dimensiune” de 
L. Lunari, ora 18.30.

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

Spectacole pentru copii:
13.02 „Omul de zăpadă” de 

Matei Vișniec, ora 12.00.
14.02 „Magie de Crăciun”, ora 

12.00.

Teatrul Republican 
de Păpuși „Licurici”

14.02 „Planeta de rouă” după 
Gr. Vieru, ora 11.00.

Teatrul Municipal 
de Păpuși „Guguță”

13.02 „Pădurea de argint” de 
Veronica Boldișor, ora 11.00.

Sala cu Orgă
18.02 Tinere talente. Evoluează 

elevi și studenți ai instituțiilor de 
învățământ muzical susținuți de 
Orchestra Națională de Cameră, 
dirijor – Vladimir Andrieș, soliști: 
Alexei Ursache, vioară; Meola 
Martina, pian; Ecaterina Cojo-
cari, flaut; Alexandr Ptașnic, pian; 
Ștefan Luță, vioară; Irina Ţapu, 
clarinet. În program: creații de 
J.S. Bach, M. Haydn, L. Beetho-
ven, C. Saint-Saёns, A. Schnittke, 
O. Negruța, ora 18.00.

De sărbători, o familie a găsit în cutia poștală 
două bilete la un concert și un bilețel pe care scria: 
„Ghici de la cine?”.

Seara, târziu, s-au întors de la concert și au găsit 
apartamentul gol, iar pe masă un alt bilețel pe care 
scria: «Ei, ați ghicit?”.

O femeie își cheamă avocatul ca să-i dicteze tes-
tamentul...

- În final vreau ca trupul meu să fie incinerat, 
ceremonia să fie una modestă, după care cenușa 
să fie aruncată prin tot clubul ăla de striptease de 
pe strada 23.

- Sunteți sigură, de ce tocmai acolo?
- Așa o să fiu sigură că giner-miu o să mă viziteze 

de două ori pe săptămână.

Care sunt cuvintele pe care un bărbat le detestă 
cel mai mult în timp ce face dragoste?

- Iubituleee... M-am întors acasă...

- Dragul meu, hai să ne cumpărăm mașină! Eu o să 
învăț să conduc. În sfârșit, o să vedem și noi lumea!

- Ai în vedere lumea asta sau cealaltă?

Vasile, vrei să trăiești un milion de ani?
În total sau de azi înainte? 

La doctor: 
- Vreau să nasc un copil, iar soțul nu vrea. 
- N-aveți decât să nașteți, iar soțul – să nu nască!

De ce nu cred copiii din China în Moș Crăciun?
Pentru că ei fac jucăriile.

- Din păcate, în fiecare noapte adorm foarte greu.
- Și eu, dar număr până la 3 și mă ia somnul.
- Numai până la 3?
- Bine, mi se mai întâmplă să număr și până la 

4 jumătate sau cinci!

Tatăl: -Tanti Maria pleacă acasă, ce trebuie să spui?
Fiul: - Nu știu.
Tatăl: - Dar ce spun eu tot timpul la plecare?
Fiul: - În sfârșit a plecat și grasa asta care a mâncat 

tot salamul și cașcavalul!

A f i ş
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Dacă te gândești la o 
strategie anume pentru 
îndeplinirea unor obiecti-
ve, este timpul să mizezi pe 
tot ceea ce ai. În familie at-
mosfera nu mai este atât de 
agitată. Fiecare membru al 
ei reușește să își pună viața 
în ordine. Relațiile cu cei 
din jur vor fi în centrul vieții 
tale în perioada următoare.

Pare că uneori pierzi con-
tactul cu tot ceea ce se în-
tâmplă în jur. Ai foarte mul-
te de rezolvat, și este nevoie 
de o foarte bună organizare. 
Atunci când trebuie să iei 
decizii cu un mare impact 
emoțional, ești pregătit să 
trăiești totul la cote maxi-
me. Nu te eschivezi din fața 
niciunei provocări.

Energia astrală pe care o 
recepționezi va fi definitorie 
pentru echilibrul propriei 
vieți. Starea de spirit îți va fi 
puternic influențată de cum 
te simți din punct de vedere 
psihic. Capacitatea de a nu 
te lăsa afectat de acțiunile 
celor din jur te protejează 
de dezamăgiri inutile.

Ai senzația că cei din jur 
nu înțeleg mesajul pe care 
încerci să-l transmiți. To-
tuși, atunci când vine vorba 
de relațiile importante din 
viața ta, continui să rămâi o 
fire asertivă și dedicată. Îți 
dorești lucruri noi pentru 
tine și pentru cei dragi, dar 
împlinirea acestor lucruri 
depinde de tine. 

Chiar dacă ești conștient 
de efectele pe care le au 
unele din acțiunile tale, nu 
le permiți celor din jur să le 
comenteze. Va fi nevoie să 
depui eforturi suplimentare 
pentru a obține lucruri apa-
rent banale. Demersurile pe 
care le faci pentru promova-
rea din plan profesional nu 
vor rămâne fără rezonanță.

Nu este momentul potri-
vit să iei vreo decizie în plan 
profesional. Modul în care te 
consumi psihic pentru lucruri 
sau persoane care nu au nicio 
legătură directă cu tine este 
de-a dreptul covârșitor. Ma-
niera în care alegi să îți petreci 
zilele acestei săptămâni te poa-
te ajuta să îți conservi energia 
pentru planurile din week-end.

„Căderile” pe care le vei 
trăi pe parcursul acestei 
săptămâni te vor ajuta să 
simplifici lucrurile în favoa-
rea ta. Prinzi mai mult cu-
raj când trebuie să vorbești 
despre propriile traume. 
Ajungi din nou să te ne-
glijezi din punct de vedere 
profesional și asta nu va fi 
în avantajul tău.

Tot ceea ce trăiești te 
împiedică să te organizezi 
mai bine pentru a face tot 
ceea ce îți dorești. Adre-
sează întrebările pe care 
le ai în minte pentru a fi 
sigur de realitatea de care 
te înconjori. Prietenii pot fi 
adevărate „ancore” atunci 
când ne aflăm în momente 
de cotitură.

Deschiderea ta emoțio-
nală îi sperie pe mulți dintre 
interlocutorii tăi. Anumite 
aspecte din viața ta devin 
mult mai clare în zilele care 
urmează și acest lucru te 
ajută să iei decizii importan-
te. În jurul tău sunt foarte 
multe oportunități, însă te 
simți restricționat în acțiuni 
deoarece îți lipsește timpul.

Firea ta „alunecoasă” îi 
face pe cei din jur să nu 
îți acorde încrederea de 
care ai nevoie pentru a fi 
mai îndrăzneț în raport cu 
propriile visuri. Te com-
placi într-o stare de spirit 
apatică. Neîmplinirea pe 
care o resimți se adân-
cește. În relații, crezi în 
autenticitate.

Reușești să vorbești des-
chis despre propriile sen-
timente sau emoții. Din 
cauza nereușitelor de care 
ai parte, în plan profesional 
vei avea tendința de a privi 
totul cu pesimism. Aceas-
tă viziune se va proiecta și 
asupra acțiunilor tale. Stări 
de anxietate, nesiguranță, 
confuzie.

Indiferent de sfaturile pe 
care cei din jur ți le oferă, 
alegi în mod deliberat să te 
lași condus de ceea ce sim-
ți. Îți place să riști. Pentru 
zodia ta, Saturn reprezintă 
planeta structurii și a res-
ponsabilității. În perioada 
următoare, vei reuși să aduci 
în viața ta doza de organi-
zare de care aveai nevoie.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

De două zile satul îl căuta pe 
Ghiță Scutaru. Se dusese omul la 
prășit pe lanul colhozului și nu 
s-a mai întors. În ajun, mare vi-
jelie dăduse peste sat, o ploaie cu 
grindină. Orice om normal n-ar fi 
ieșit afară pe așa o vreme. Cel care 
l-a văzut ultimul pe Ghiță zicea 
că rămăsese să termine de prășit 
postata lui.

Nina, nevastă-sa, umbla ca o 
curcă plouată prin curte, strigând 
la fii: „Încă sunteți acasă, nu v-ați 
pornit să-l căutați pe tatăl vos-
tru?”. Băieții însă abia s-au în-
tors din sat, au fost peste tot, dar 
n-au găsit pe nimeni. „Blestemul, 
blestemul Veronicăi e la mijloc”, 
murmurau femeile. „Baba Ioana, 
moartă de mușcătură de șarpe, 
acum fecioru-său, dispărut nu se 
știe unde… Așa se întâmplă când 
ai păcat pe suflet…”

 
Blestemul fetei părăsite

Satul n-a uitat cum plângea 
în poarta lor Veronica, fiica lui 
Bujulea. Alde Bujulea erau vene-
tici în satul lor. Tată-său a venit 
ca medic veterinar în localitate, 
iar mamă-sa a lucrat la bucătă-

ria de lapte a colhozului. După 
ce au apărut copiii în familia lor, 
femeia a avut grijă de aceștia și 
de gospodărie. Au trecut anii, fiica 
mai mare s-a măritat, iar Bujulea, 
capul familiei, s-a apucat de băut 
și din ce a fost odată n-a rămas 
nimic. Au ajuns de râsul satului. 
Cumetrii, vecinii nu mai voiau să 
aibă nimic cu ei.

Așa că celorlalte două fete și 
băiatului le era greu să-și găseas-
că pereche în sat, deși copiii erau 
cuminți și, cât puteau, încercau să 
ducă gospodăria ca să îndrepte 
ceea ce au stricat părinții. Satul 
n-a prins de veste când fiica mai 
mică a lui Bujulea și fiul lui Scu-
taru au început să se întâlnească. 
Treaba asta s-a făcut pe ascuns, 
băiatul își dădea seama că ai lui 
n-ar fi acceptat căsătoria. 

Satul a aflat de iubirea lor în 
ziua când Veronica a apărut în 
ograda familiei lui Sandu, cerân-
du-i mamei acestuia, Nina, să-l 
cheme pe fiu-său, voia să-i spună 
ceva. „Nu ai ce vorbi cu băiatul 
meu, caută-ți, fată, de nevoi! Știi 
bine că nu e de nasul tău!”, a re-
pezit-o femeia. „Chiar dacă aștept 
copil de la el?” Se ivi și bunica 
lui Sandu, baba Ioana. „Alungă 
cățeaua asta din ogradă!”, a strigat 
bătrâna. De după colțul casei, cu 
furca în mână, a venit spre ele și 
Ghiță, tatăl băiatului. Pe la gar-
duri își făceau de lucru vecinii să 
vadă ce se întâmplă. „Pleacă, fată, 
că bag furca asta în tine!”

Fata plângea în hohote la poar-
ta lor, striga printre suspine să-l 
cheme pe Sandu. Ghiță s-a apro-
piat de ea și a îmbrâncit-o cu pu-

Când durerea și rușinea 
iau chip de blestem

tere. Cum sta întinsă pe pământ, 
Veronica a început a-i blestema 
cu cuvinte grele care se lăsau ca 
pietrele de moară pe sufletele lor: 
„Să vă întindeți ca râma de durere 
și să nu găsiți izbăvire decât în 
moarte!”.

 
Moartea babei și a lui Ghiță 

La câteva luni după întâm-
plarea asta, baba Ioana s-a dus 
la pădure după lemne de foc cu 
alte femei din sat. Și cum strân-
gea femeia vreascuri, o viperă a 
mușcat-o de braț. Până și-a dat 
seama ce s-a întâmplat, a murit.

Și uite că se pierduse Ghiță 
Scutaru. L-au găsit pe lanul cela 
de popușoi spre seară. Un omu-
lean din satul vecin scurta din 
drum prin lanul cu pricina. Și 
într-o brazdă mai adâncă a dat 
de Ghiță Scutaru, avea hainele 
sfâșiate, corpul îi era plin de răni. 
Așa satul a ajuns la concluzia că 

fulgerul a lovit în sapă și l-a dat la 
pământ pe Ghiță. El nu și-a mai 
revenit de la întâmplarea ceea. A 
murit peste jumătate de an. S-a 
chinuit grozav, spuneau rudele lui.

 
Decesul Ninei 

 
Între timp, fiica lui Bujulea, 

Veronica, a născut un băiețel pe 
care îl iubeau toți din familie. Bu-
nelul se ținea de gospodărie. Veci-
nii îl vedeau cum repară un gard, 
cum curăță via, mătură ograda și 
și-au zis că tot ce se face e doar 
spre bine. Doar Sandu Scutaru era 
mort de necaz. Ar fi dorit să o ia de 
nevastă pe Veronica, dar rudele o 
țineau una și bună: „Ţi-a omorât 
cu blestemele ei tatăl și bunica și 
nu se știe ce se va mai întâmpla, 
dar tu o mai dorești de nevastă? 
Te-a fermecat, nu e lucru curat 
aici, orice ai spune!”.

Nina, văduva lui Scutaru, vă-
zând ce li s-a întâmplat rudelor, a 

pornit să se curețe de păcat pe la 
babe. Plătea cât nu face. Și preotul 
de la biserica lor i-a dat canon 
greu, Nina l-a urmat fără cârtire, 
dar sufletul ei nu avea liniște și 
împăcare.

Ultima dorință 

Într-un târziu, s-a dus la alde 
Bujulea să vorbească cu Vero-
nica. În curtea casei, nepotul ei 
alerga după un țânc, era atât de 
frumușel. Nina și-a dat seama că 
a greșit când n-a primit-o pe fata 
asta la casa ei. S-a întors acasă 
fără a mai vorbi cu Veronica. L-a 
chemat pe fiul ei, Sandu, și i-a zis 
că nu are nimic împotrivă să o ia 
de nevastă pe fiica lui Bujulea. Îl 
blagoslovește, dacă îl acceptă fata. 
Pentru că Veronica nu mai dorea 
să-l vadă pe tatăl copilului ei, la 
șapte ani de la moartea soțului 
său, s-a stins din viață și Nina, 
împlinise 48 în anul acela.

Satul vorbea că a ajuns-o și pe 
ea blestemul Veronicăi. O fi așa 
sau nu, nu se știe. Nina a murit 
de cancer. Când o duceau spre 
cimitir, au oprit în fața porții lui 
Bujulea și au lăsat un colac, o căl-
dare și o bucată de țol. Asta a fost 
ultima dorință a Ninei.

P.S.
Sandu Scutaru, care mi-a po-

vestit istoria asta, a rămas ne-
însurat. Fiul lui este student în 
ultimul an de facultate. Știe cine 
este tatăl lui, dar niciodată nu i-a 
vorbit. Când se întâlnesc pe drum, 
băiatul întoarce capul într-o parte. 
Și Veronica, la fel.
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Lidia BOBÂNĂ
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E p i g r a m e

Mayașii noștri
Având câte-o masă, cu finii, 

cu nașii,
La evenimentele familiale,

P r o z ă  s c u r t ă

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care 
vă propunem să o comentați. Textul, ma-
ximum 20 de cuvinte, îl puteți expedia pe 
adresele: str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chi-
șinău, Republica Moldova, tel.: 022 358 567, 
e-mail: gazetadechisinau@gmail.com și pe 
pagina web: gazetadechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi 
jurizate de consiliul redacției, iar autorii 
câștigători vor fi premiați cu un abonament 
la GdC. 

„Soldații stau drept în fața generalului”, 
Tudor Lungu. 

„Cu gândul la Dumnezeu, înainte de o 
vânătoare bună și un guleai pe măsură”, 
Vladimir Untilă, Chișinău.

„În uniformă de camuflaj Domnul nu te 
vede și ajungi unde trebuie”, N. Plugaru, 
Chișinău.

„Simțiți? Lucoarea vine de la Rusărit”, 
L.B., Strășeni. 

„V-o spun eu ca călugăr: să nu ucideți mi-
litarul din voi”,

Mitrofan Prisăcaru, Râșcani.
„Este exact situația pe care neuitatul cri-

tic literar moldovan Ghiorghiorîci Răzășu a 
eternizat-o prin celebra-i formulă: «В нашем 
полку прибыл новый член» („În regimentul 
nostru a fost încorporat un nou membru” – 
trad. r.), Traian Vasiliev.   

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Să fie clar!
În van te crezi om talentat
Și te mândrești că ai un stil,
Cât încă nu ai concurat
La Festivalul din Mizil!...

Orgoliu 
Cărțile-mi nescrise, ca valoare
Și-așezare între corifei,
Sunt mai bune decât cele care
Au fost scrise de rivalii mei!...

Avantajul vârstei a treia
Cu frumusețea lor cum m-au orbit

Femeile prea dulci, de farmec 
pline,

Abia acum, când am îmbătrânit,
Îmi pare uneori că văd mai bine...

Sinceritate
Pe lângă tot ce nu-i nociv, 

nu doare,
Doar întărește neamul omenesc,
Am și deprinderi mai

 dăunătoare
Că trebuie cumva să și trăiesc...

Gheorghe BÂLICI

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

P a r o d i e
Aud câte-o rudă vorbind cu mayașii:
„Mai ia şi friptură, mai ia şi 
sarmale”! 

Marinarii
Ei sunt veșnic mușteriii
Unor bârfe de import:
Îşi deosebesc copiii
După vorbă, ... după port!

Colindători în Parlament
Primiți, stimați aleși, acest colind,
Și remarcați plăcerea, pentru noi,
De-a-i admira pe-acești copii, 

pocnind
Din bici, într-adevăr, pe lângă boi.

Epitaf 
Aicea zace un bandit
Ce bănci a spart şi magazine,
A violat, a schilodit.
În rest,... de morți, numai de bine!

Laurenţiu GHIŢĂ

A f o r i s m e

- A provenit omul de la o maimuță al cărei strămoș a fost om?
- Viermele invidiei nu se teme de chimicale.
- E de acord cu toate observațiile făcute altora.
- Dacă toți proștii ar fi și leneși, deștepții ar avea mai puțin de lucru.
- Deși cunoaștem că urma alege, toți ne băgăm înainte.
- Uneori, ca să închizi gura altora, e destul să n-o deschizi pe-a ta.
- Ca să nu-și bage nasul soțul unde nu-i fierbe oala, soția îl duce de nas.
- Cum soția slăbește frâul, soțul dă cu oiștea în gard.
- O femeie: - Bărbatul e stâlpul casei, dar nu când sprijină pereții!
- Anotimpurile schimbă şi relațiile dintre oameni. Mai mulți te salută 
când tragi la teasc, decât atunci când legi via. 
- Cel arătat cu degetul nu-i văzut cu ochi buni.
- Personajele scriitorului X trec din roman în roman fără a se întâlni 
cu cititorii.
- Hopurile se simt la locul lor numai în drum.
- Dintr-o parte vezi mai bine, dar ești văzut că stai de o parte.
- Ferice de rac! Vede cine-l fugărește, fără a întoarce capul.
- Strigătul acoperă șoaptele, însă nu le înlocuiește înțelesul.
- Umblă în vârful degetelor. E cu inima în călcâie.

Ion DIORDIEV

Un poet Aprins:
În miez de vară la pojar
Ardea o magazie-n vâlvătaie
Şi ar fi ars, cum arde un cioclej,
De nu era bădița Nicolae,
Ce s-a vârât prin foc ca un vârtej.
Şi dacă frică nu i-a fost de moarte,
I-a mulțumit poporul, iar apoi
Un ziarist îl cheamă la o parte,
Ca să-i vorbească iute şi vioi:
„– Frumoasă faptă! Bravo! 

Cu plăcere
Aș scri ceva, dar vezi mata, să ştii
Că cititorul nostru astăzi cere
Cu mult mai mari dovezi de vitejii.
În cazul dat, mă rog, ar fi fost bine,
Prin fum cum te luptai 

neîntrerupt,
Să fi căzut o grindă peste tine
Şi – cel puțin – o mână să-ţi 

fi rupt.
Te scoli atunci,
Cu un picior în groapă,
Văzând că focu-i tot mai ofensiv,
Nu mai aștepți căldările cu apă –
Începi să scuipi
Şi-l stingi definitiv...”

Petru CĂRARE

Nu-ți rămâne 
decât să-i 
compătimești...

În vara anului 1982, scriitorul 
Victor Prohin (de la care am și re-
ținut această istorioară) era într-o 
călătorie turistică prin Cehoslo-
vacia. În una din zile, basarabenii 
noștri – toți din domeniul artei 
și culturii – luau prânzul într-un 
restaurant. Pe mese, în dreptul fi-
ecăruia, diferite linguri, furculițe, 
cuțite – toate frumos aranjate pe 
de o parte și de alta a farfuriei. Și 
cum era în toiul verii – câte un țap 
de bere „Plzen”, rece ca gheața! În 
ceea ce privește bucatele, să fi fost 
acestea de vreo 3-4 feluri, unele 
mai gustoase ca altele!

Tot acolo însă, în niște străchi-

nuțe, un „soi” de mâncare neîntâl-
nită prin părțile noastre, pe care 
nimeni nu știa cum s-o „serveas-
că”: cu lingura mare, cu lingura 
pentru desert, cu lingurița de ceai, 
cu furculița?... Pentru a nu se face 
de rușine, au hotărât cu toții să se 
lase păgubași, fără a se atinge de 
acea haleală. Iar cineva dintre bă-
ieți zise, așa, ca pentru sine: Uite, 
or socoti că noi, moldovenii, sun-
tem niște înapoiați, care...

Aici, poetul Vasile Romanciuc 
îi ia vorba din gură:

Cât îs ei de „europeni”, dacă le-
ai răsturna pe masă mămăliguța, 
le-ai pune alături mosorelul cu 
ață – s-ar pricepe ei ce să facă 
mai departe?...

Asta-i altă gâscă!

În una din zile, pe-undeva prin 

centrul capitalei, se-ntâlnește 
epigramistul Gheorghe Bâlici cu 
maestrul Nicolae Botgros. Dau ei 
mâna, aduc vorba despre timpul 
de-afară…

Cred că ții calea la vreo gagi-
că?, prinde-a-l iscodi șeful „Lă-
utarilor”.

Ba nu. Avem o întâlnire la Bi-
blioteca „Hasdeu” cu niște băieți 
umoriști.

Și ce faceți acolo?
Fiecare citește câte-o epigra-

mă-două din cele mai noi. Cei-
lalți își dau părerea: „merge – nu 
merge”.

Și numa’ pentru atâta lucru vă 
adunați?!

Nu, fiindcă după asta mai bem 
și câte-un pahar de vin.

Ei, acum te mai cred!...

Pahomie BEJENARU
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Luni, 15 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 Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbați 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 Timișoara
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 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 1
19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Capcanele minții
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Arta crimei, ep. 1
01.45 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.10 Film: Capcanele minții
03.35 Pro Patria
04.00 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala 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 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Doctorul Poenaru
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
08.30 Domnului să ne rugăm
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara
12.00 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 Prețul pasiunii
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 Serial La patru ace
01.00 Bună dimineața
02.15 Dor de voi. Program muzical
02.55 Vector european
03.25 Reporter pentru sănătate
03.45 Chișinău: ieri și azi
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Thomas și prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului

16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Știrile Pro TV
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viață
12.00 Триггер
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 Ghețu
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Mercur retrograd
09.00 Что это было?
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct și de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Punct și de la capăt
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: FLĂCĂRILE IUBIRII
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 19
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe, ep. 23
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 520
17.15 Serial: Noblețe, ep. 24
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 523
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 20
21.00 Film: TÂLHARUL
23.00 Cei șapte ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 16 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 dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timișoara
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 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 2

19.30 Vorbește corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Un șef pe cinste
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Arta crimei, ep. 2
01.40 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.05 Telecinemateca Un șef pe cinste
03.40 M. A. I. aproape de tine
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Vreau să fiu sănătos!
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
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 Câștigă România!
01.10 Film: Nunta roșie 93’
02.50 Discover România
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei

13.20 Cine vine la noi!
14.15 Tezaur
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Știrile (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 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 Serial Reginele
00.20 Musafirul
00.50 Respiro
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 O aventură americană: Aventură 
în Vest
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson și Findus
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră

15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego- Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Jurnalul lui Barbie
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.20 Teleshoping
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film Timp limită
01.30 Știrile Pro TV
02.10 Lecții de viața
03.10 La Măruță
05.00 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viață
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 A doua viață
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 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 20

10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe, ep. 24
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 521
17.15 Serial: Noblețe, ep. 25
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 524
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 21
21.00 Film: MOBY DICK. Partea I

23.00 Film: TÂLHARUL
01.00 Nebuni de iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 17 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 dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Frați de viță
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timișoara
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 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Conviețuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 3
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: de televiziune Mantaua
00.30 Telejurnal Sport Meteo
01.15 Serial: Arta crimei, ep. 3
02.10 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.35 Vorbește corect!
02.55 Ora regelui
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Adevăruri despre trecut
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
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17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câștigă România!
00.45 Film: În apărarea fiului
02.10 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa

13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roșu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.15 Știri Externe
23.40 La noi în sat
00.25 Erudit cafe
01.05 Bună dimineața
02.50 Butonul roșu
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Super motanul: La început
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Thomas și prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
00.42 Masha și melodiile ei
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
02.42 Masha și melodiile ei
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
04.42 Masha și melodiile ei
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Dl. Accident
00.40 Știrile Pro TV

01.20 Lecții de viața
02.20 La Măruță
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viață
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 A doua viață
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 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 21
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe, ep. 25
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 522
17.15 Serial: Noblețe, ep. 26
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 525
20.00 Film: JOC DUBLU
22.00 Film: ECHIPA MORŢII
00.00 Film: MOBY DICK. Partea I
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 18 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
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste

16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 6 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iași
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 Vorbește corect!
13.30 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL, Etapa 10
19.51 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.45 Politică și delicatețuri
01.40 Guști! Și apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.05 Serial: Fantomele fiordului
02.55 Eu pot!
03.45 Levintza
04.10 Telejurnal Sport Meteo
05.00 Replay
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL Etapa 10
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câștigă România!
00.45 Film: În apărarea fiului
02.10 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie iarnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roșu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Prețul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.20 Respiro
16.30 Petalo romano
17.00 Știrile (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 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Prețul pasiunii

23.10 Revizie tehnică

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Sus Ancora! Elias și secretul din 
Marele Port
09.50 Talking Tom și prietenii lui
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Jurnalul lui Barbie
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 O aventură americană: Aventură 
în Vest
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și melodiile ei
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și melodiile ei
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și melodiile ei
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.20 Teleshoping
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Profu’
23.00 Las Fierbinți
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Lecții de viața
01.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea

13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viață
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
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Constructii ciudate
01.00 A doua viață
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Politiсa

07.00 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe, ep. 26
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 523
17.15 Serial: Noblețe, ep. 27
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 526
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 20
21.00 Film: STUDENTUL CEL BUN
22.45 Film: JOC DUBLU
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 19 februarie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
MOL-Etapa 10 -Gloria Buzau-HC Zalau
12.35 Români care au schimbal lumea 
- Constantin Brâncuși
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Handbal feminin - Liga Florilor 
MOL- Etapa 10 -SCM Ramnicu Val-
cea-CSM Bucuresti
16.30 Brâncuși în spațiul parizian
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruiește Românie! 2 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruiește Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori Show matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iași
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 Vorbește corect!
13.30 Români care au schimbat lumea 
Constantin Brâncuși
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 4
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.10 Film: William, tânărul cuceritor
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 Hobița, Coloana și tractorul
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Arta crimei, ep. 4
01.45 Fan/Fun urban
02.10 Film: William, tânărul cuceritor
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
11.55 Ziua Națională Constantin 
Brâncuși
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii

16.50 Ziua Națională Constantin 
Brâncuși
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracțiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
21.55 Ziua Națională Constantin 
Brâncuși
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbați 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 știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
14.55 Serial Prețul pasiunii
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 O seară în familie
00.25 Art-club (rus.)
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Bună seara!
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager
21.45 Respiro

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Pettson și Findus
09.50 Talking Tom și prietenii lui
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Thomas și prietenii săi: O lume 
mare! Aventuri mari!
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Super motanul: La început
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.30 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și melodiile ei
00.21 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și melodiile ei
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02.21 Masha și ursul
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și melodiile ei
04.21 Masha și ursul
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film R. I. P. D Copoi pentru 
strigoi
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Pe bune?!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Pe bune?!

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viață
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 A doua viață
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 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Что это было?
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Что это было?
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 20
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Noblețe, ep. 27
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 524

17.15 Serial: Noblețe, ep. 28
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 527
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 21
21.00 Film: DECLARAŢIE DE DRA-
GOSTE
23.15 Film: ECHIPA MORŢII
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 20 februarie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Portret-In memoriam Octavian 
Cotescu
12.20 Teatru TV
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Documentar: Hobița; coloana 
și tractorul
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 Știri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Întoarcerea din iad
00.30 Hobița; coloana și tractorul
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Întoarcerea din iad
03.30 Cap Compas
04.10 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mostenirea clandestina

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Toate pânzele sus!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
12.00 Petmania, ep. 8
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vorbește corect!
17.20 Lunâ albâ Concert Elena 
Gheorghe
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: Mircea
23.40 Dosar România
01.40 Dosarele extratereștrilor
02.00 Film: Mircea
04.20 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
04.25 Sport
04.35 Meteo
04.40 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop și balonaș
09.00 MotorVlog
09.30 Generația Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Căile iubirii
22.00 Serial: Hotel imperial
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Căile iubirii
02.15 Serial: Hotel imperial
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Serial: Strop și balonaș
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate

09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.00 Respiro
15.20 MeseriAșii
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (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 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film La patru ace
22.50 Știrile (rus.)
23.10 Știri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru sănătate
00.55 Bună dimineața
02.40 La noi în sat
03.55 Știri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
09.25 Barbie Mariposa
10.45 Eu și cei 7 pitici
11.40 Eu și Mia
12.30 Curiosul George
13.30 O aventură americană: Aventură 
în Vest
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
23.10 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Masha și ursul
03.00 Talking Tom și prietenii lui
04.00 Masha și ursul
05.00 Talking Tom și prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.50 Teleshopping
10.05 I like IT
10.35 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 În Profunzime
13.15 Sef sub acoperire
14.15 Românii au talent
15.45 Teleshopping
16.00 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
23.00 Film Captain Marvel
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Jumper: oriunde, oricand
03.40 Film Captain Marvel

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
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 A doua viață
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Неизвестная Россия

14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Sprinter
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Elțin, Ţarul Roșu
01.00 A doua viață
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Mercur retrograd
10.00 Autoblog
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Teleshopping
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Х/ф
18.25 Ediție specială cu iulia budeci
19.00 Știri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф
01.00 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 525
07.45 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.00 Film: FRAŢII JDERI
16.15 Film: DECLARAŢIE DE DRA-
GOSTE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 528
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Film: STUDENTUL CEL BUN
01.30 Albumul Național
03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 21 februarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Discover România
21.10 Folclor
23.00 Film: Urgia
00.40 La un pas de România

01.05 Garantat 100%
02.00 Film: Urgia
03.40 Pescar hoinar
04.05 Politică și delicatețuri
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 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
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 Cu drag… de Dragobete
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereștrilor
02.10 Teleenciclopedia
03.00 Cooltura
03.25 Lumea azi
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
05.55 Vorbește corect!
06.00 Petmania, ep. 8

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Alo, aterizează străbunica!

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: Astă seară dansăm în 
familie
22.10 Film: Inocenți cu mâini murdare 
120’
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Alo, aterizează străbunica!
02.45 Cronici Mediteraneene
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.35 Respiro
11.40 Abraziv
12.00 V. Golomoz și orchestra Folclor
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Program muzical
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Știrile (rus.)
22.40 Serial Reginele
23.30 Boema. Giacomo Puccini
01.05 Bună dimineața
02.55 Zapovednik
03.10 Evantai folcloric
04.05 Chișinău: ieri și azi
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie Mariposa
09.25 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
10.45 Eu și cei 7 pitici
11.40 Eu și Mia
12.30 Curiosul George
13.30 Super motanul: La început
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și melodiile ei
18.10 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom și prietenii lui
23.10 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și    
prietenii lui
02.00 Masha și ursul
03.00 Talking Tom și    
prietenii lui
04.00 Masha și ursul
05.00 Talking Tom și   
prietenii lui

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.05 Ce se întâmplă, doctore?
10.35 Arena bucătarilor
11.05 Film În tabara copiilor
13.05 Teleshopping
13.20 Apropo TV
14.15 Film Ace Ventura - Un nebun 
în Africa
16.15 Gusturile se discuță
17.45 Teleshopping
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Casino Royale
23.15 Film AXL
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.25 Film În tabara copiilor
04.10 Film Ace Ventura - Un nebun 
în Africa

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
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 Inima Salbatica
13.20 Teleshopping
13.35 Salix Caprea
14.00 Unica
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Sprinter
22.30 Renegat
23.00 Детали
00.00 Gorbachov, Ţarul Roșu
01.00 Asfalt de Moldova
02.30 Patrula
03.30 Renegat
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubește viața
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct și de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Artizanii gustului
19.00 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
00.35 Нью-Йорк, New York
01.00 Știri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubește viața

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 526
07.45 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: FRAŢII JDERI
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 529
20.00 Film: ȘAPTE ETAPE ALE 
IUBIRII
23.00 Start show România
01.45 Albumul Național
03.45 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Discordanță

Primarul nostru tare ne iubește,
Tot binele din lume ni-l dorește,
Dar, activând în liniște și pace,
Pe-al său și al familiei și-l face!... Gheorghe BÂLICI

Din nou pe scena ,,Eurovision”

curs înseamnă o responsabilitate 
foarte mare pentru ea.

,,Ne pregătim intens, ne gân-
dim la conceptul show-ului și la 
costume. Este o responsabilitate 
enormă pentru că voi reprezenta o 
țară întreagă de oameni talentați, 
care cântă foarte bine. Totoda-
tă, reprezint și echipa mea, care 
crede în mine, în acest proiect, și 
face totul la maximum”, ne-a mai 
comunicat cântăreața.

Printre membrii echipei cu 
care lucrează Natalia se numără 
și interpretul rus Filip Kirkorov, 
care este producătorul general 
al proiectului. „Este oficial! Vom 
concura la ,,Eurovision 2021” îm-
preună cu Natalia din Republica 
Moldova. (…) Piesa nouă va veni 
curând. Sunt convins că o să vă 
impresionăm. Începe numărătoa-
rea inversă...”, a scris Filip Kirko-
rov pe o rețea socială.

Natalia Gordienko a mai urcat 
pe scena ,,Eurovision” în anul 
2006, alături de Arsenium, cu 
piesa ,,Loca”. Atunci, artiștii s-au 
clasat pe locul 20. Anul acesta, 
Concursul European de cântec 
,,Eurovision 2021”, ajuns la cea 
de-a 65-a ediție, va fi organizat la 
Rotterdam, Regatul Ţărilor de Jos.

 Octavian GRAUR

O cină de Sf. Valentin 
fără riscul de a contracta 
noul coronavirus

Cum să petreci 
Sfântul Valentin cu 
iubitul sau iubita 
în vremea pande-
miei atunci când 
restaurantele sunt 
închise? Un hotel 
din Bruxelles a gă-
sit soluția: camerele 
sunt transformate 
în saloane private 
unde cuplurile pot 
lua cina și bea șam-
panie, relatează AFP.

Hotelul Qbic, care susține că a 
fost primul care a experimentat 
această formulă, a amenajat circa 
10 camere cu prilejul acestui Sfânt 
Valentin atipic. Ultima comandă 
de vin trebuie plasată înainte de 
ora 20:00, pentru a nu încălca 
restricțiile impuse în perioada 
pandemiei de COVID-19.

În cadrul ofertei de 149 de euro 
cuplurile beneficiază de o cină, un 

mic dejun, o cameră de dormit și 
o alta în care iau masa.

Pentru weekendul de Sfântul 
Valentin au fost amenajate 60 ast-
fel de camere, în special pentru 
serile de vineri și sâmbătă, când 
se sărbătorește în mod tradițional 
Ziua Îndrăgostiților.

Angajații, purtând măști fa-
ciale, fac ture între bucătărie și 
camere, iar atmosfera este una de 
sărbătoare: muzică, dopuri care 
sar, conversații spumoase.

Cea mai vârstnică persoană din 
Europa s-a vindecat de COVID-19

Interpreta Natalia Gordienko 
va reprezenta Republica Mol-
dova la „Eurovision Song Con-
test–2021”. Și-a format o echipă 
internațională profesionistă cu 
care lucrează mult pentru a obține 
cel mai bun rezultat, după cum 
ne-a spus chiar ea. În urma unei 
selecții naționale, Natalia urma 
să urce pe scena concursului anul 
trecut, însă, din cauza pandemi-
ei de Coronavirus, acesta a fost 
anulat.

În 2020, Natalia urma să con-
cureze cu piesa ,,Prison”, iar pen-

tru această ediție a pregătit o me-
lodie nouă. Interpreta ne-a spus 
că va fi lansată în luna martie, iar 
videoclipul acesteia e deja gata. 

,,Videoclipul a fost filmat re-
cent în Ucraina. E o piesă nouă, 
dinamică, și sperăm că toată 
lumea o să danseze cu noi. Cu 
această piesă vrem să vă îndulcim 
viața. Nu pot să spun care este 
denumirea ei și care-i concep-
tul”, a declarat, pentru GAZETA 
de Chișinău, Natalia Gordienko.

Mai mult, interpreta a menți-
onat că participarea la acest con-

Cea mai vârstnică persoană din 
Europa, călugărița franceză Sora 
Andre, s-a vindecat de COVID-19 
și va sărbători săptămâna aceas-
ta împlinirea a 117 ani, relatează 
Reuters.

Lucile Randon, care a luat nu-
mele de Sora Andre când s-a ală-
turat unui ordin caritabil catolic 
în 1944, a fost testată pozitiv la 
coronavirus în căminul de bătrâni 
din Toulon, sudul Franței, în care 
locuiește, la data de 16 ianuarie. 
Ea a fost izolată de ceilalți rezi-
denți, însă nu a prezentat simp-
tome de boală.

Întrebată dacă i-a fost teamă 
de COVID, Sora Andre a declarat 
pentru televiziunea franceză BFM: 
„Nu, nu m-am speriat pentru că 
nu mi-a fost teamă să mor... Sunt 
fericită că sunt cu voi, însă aș vrea 

să fiu altundeva - să mă alătur 
fratelui meu mai mare, bunicului 
și bunicii mele”.

David Tavella, purtător de cu-
vânt al căminului de bătrâni Sain-
te Catherine Labouré, a declarat 
că Sora Andre se simte bine.

„O considerăm vindecată. Este 
foarte calmă și așteaptă cu nerăb-
dare să sărbătorească joi împlini-
rea a 117 ani”, a spus el.

El a spus că Sora Andre, care 
este oarbă însă foarte energică, își 
va sărbători ziua de naștere alături 
de un grup mai mic de rezidenți 
decât în mod obișnuit din cauza 
riscului de infectare cu noul co-
ronavirus.

„A avut mare noroc”, a adăugat 
Tavella.

Sora Andre, care s-a născut la 
data de 11 februarie 1904, este a 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

doua cea mai vârstnică persoană 
din lume, conform Gerontology 
Research Group’s (GRG).

Cea mai vârstnică persoană din 
lume este japoneza Kane Tanaka, 
care a împlinit 118 ani la data de 
2 ianuarie.

Cei mai bătrâni 20 de oameni 
din lume din lista GRG sunt toți 
de sex feminin. 
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