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2 noiembrie 2018. Ceremonia de acreditare a Ambasadorului SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Foto: facebook.com/U. S. Embassy Moldova

A-politice

Parlamentul
vorbitor
Mircea V. CIOBANU
De când e în politică, Maia
Sandu încă nu a reuşit să facă
prea multe (despre preşedinţie, abia începută, vom vorbi
după cele o sută de zile de
probă). Dar ceea ce, de fiecare
dată, îi reuşeşte de minune, e
testarea sistemului. Azi, d.e.,
pică bacalaureatul politicienii
moldoveni.
Nu am urmărit decât secvenţe de la şedinţa parlamentului moldovenesc în care „s-a
discutat programul de guvernare” al echipei Gavriliţă. M-au
surprins însă nenumăratele comentarii ale poporului, revoltat
pe „circul din parlament”.
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Realitatea

În plină criză pandemică și economică,
foștii democrați, mai nou – membri ai
formațiunii „Pro Moldova”, în consiliul
raional Nisporeni, au decis să aloce 600
de mii de lei în 2021 pentru reparația
edificiului Consiliului raional Nisporeni,
și 555 de mii de lei pentru un automobil
de serviciu pentru președintele
raionului, Vasile Mărcuță.

Moftul lui Mărcuță
Și asta în timp ce președintele beneficiază deja
de un automobil de model Șkoda-Superb la
scară, inclusiv de șofer. Decizia a fost introdusă
suplimentar pe agendă ședinței Consiliului
raional, la 4 februarie, chiar în ziua în care a
avut loc ședința.
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„Măcar n-am
de plătit credite”
Despre monopolul cerealelor și fermierii
care nu pot rupe cercul vicios
Agricultorii din Republica Moldova n-au șanse să ajungă pe piața
internațională pentru a-și vinde cerealele la un preț mai mare deoarece
sunt îndepărtați de monopoliști. Fermierii sunt nevoiți să-și vândă
produsele la prețuri derizorii.
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„Soluția actualei crize
trebuie căutată în dialog”

Partidul Platforma DA și-a
„declarat intenția de asumare a
unui Guvern interimar și posibilitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate”. Mesajul a
fost comunicat de președintele

Platformei DA, Andrei Năstase
miercuri, 17 februarie, la o întrevedere cu Ambasadorul SUA în R.
Moldova, Dereck J. Hogan.
În cadrul întâlnirii cu Dereck J.
Hogan, Andrei Năstase „a reiterat

că R. Moldova are nevoie de un
guvern plenipotențiar pentru a relua asistența financiară externă”.
De asemenea, „Năstase a afirmat că asumarea guvernării de
către Platforma DA a apărut în
contextul pericolului învestirii
unui guvern Șor-Dodon, soluția
Platformei DA fiind orientată spre
a nu admite instalarea unui guvern al majorității parlamentare
PSRM-Șor, și, totodată, evitarea
haosului, a blocajului constituțional, determinate de acțiunile unor
politicieni preocupați de interesele partinice și electorale, străini
de interesele și nevoile Republicii
Moldova și ale oamenilor”.
„Platforma DA optează pentru
alegeri parlamentare anticipate,
care, cu regret, sunt amânate de
acțiunile partidelor majoritare,
marcate de dorința și incapacitatea unora de a le provoca, pe de o
parte, și, pe de altă parte, de capacitatea altora de a le determina,
însoțită de dorința de perpetuare
a haosului și blocajului politic”, a
declarat Andrei Năstase.
„Platforma DA consideră ca fiind imperios necesară învestirea
unui guvern anti-criză, de profil
european, capabil să rezolve problemele stringente ale oamenilor,
să combată corupția, criminalitatea, inclusiv schemele fraudu-

RACURSI

Contraste... Foto: Alex Dimitrov

loase de delapidare a proprietății
publice care iau amploare de la o
zi la alta, și să pregătească desfășurarea scrutinului parlamentar
în condiții de maximă legalitate,
libertate și corectitudine”, scrie
într-un comunicat al formațiunii.
În comunicat se mai spune
că „în lipsa unui guvern cu
atribuții depline fiind imposibilă
și indexarea pensiilor, acordarea
sprijinului financiar fermierilor,
procurarea vaccinului anti-COVID, în schimb, se vor înteți
delapidările din fondurile publice,
furturile proprietății de stat și
contrabanda”.
La rândul său, Excelența Sa
Dereck J.Hogan a menționat că
rezolvarea situației politice actuale trebuie să se producă în
strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova și în
interesul suprem al cetățenilor.

Dereck J.Hogan a subliniat că
soluția actualei crize este în dialogul dintre actorii politici și
am convenit asupra continuării
dialogului în interesele ambelor
părți.
Partidul Democrat din Moldova
ar fi gata să analizeze posibilitatea
învestirii unui guvern anti-criză.
Cel puțin asta a dat de înțeles democrata Monica Babuc în cadrul
emisiunii „Punctul pe azi” de la
TVR Moldova. Deputata susține că, în condiții de fraudare și
de cumpărare a deputaților, nu
este exclusă nici discuția în jurul
candidaturii lui Andrei Năstase,
asupra căreia s-ar putea discuta,
dacă eventual se epuizează varianta Maiei Sandu cu privire la
desemnarea repetată a Nataliei
Gavriliță.
Natalia MUNTEANU

Senatul a votat desființarea
Institutului Revoluției Române
Senatul a votat desființarea Institutului Revoluției Române, condus
de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptată cu 80 de voturi
„pentru”, 54 „împotrivă” și 0 abțineri. Din conducerea institutului mai
făceau parte Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman.
Social-democrații au anunțat încă din timpul dezbaterii acestui proiect
de lege că nu susțin desființarea Institutului Revoluției Române și că
se poziționează mai degrabă pentru a schimba legislația de funcționare
a acestui institut.
Liberalii au anunțat în schimb că vor vota pentru desființare și au
ținut să facă două precizări, și anume că în Institutul Revoluției Române persoanele sunt numite pe viață, nu au un mandat limitat și că,
de exemplu, în anul 2019, peste 70% din sumele alocate institutului
s-au cheltuit pe salariile și sporurile personalului.
Desființarea institutului este un demers care a început în urmă cu un
an și câteva luni. În decembrie 2019, guvernul liberal condus de Ludovic
Orban a adoptat o ordonanță de urgență pentru desființarea Institutului
Revoluției Române.
La acel moment, institutul s-a aflat în centrul unui scandal, după
ce a decis să organizeze un concert în 22 decembrie, iar acest gest a
fost calificat de mai multe organizații drept o jignire adusă memoriei
eroilor Revoluției.
„Punem capăt uneia dintre cele mai mari mârșăvii la care a fost
supus poporul român. Acest institut, ca și institutul Levantului, a fost
creat doar pentru ca anumite persoane să audă în continuare expresia „domnul președinte” și să aibă pe cineva care să le deschidă ușile.
Institutul nu e o simplă sinecură politică, o instituție care toacă bani
publici. Avem de-a face cu o fraudă financiară, precum şi cu o ticăloşie
morală. Institutul, condus de inculpatul Ion Iliescu şi de Gelu Voican
Voiculescu, ambii trimişi în judecată în Dosarul Revoluţiei din 1989
pentru infracţiuni contra umanităţii, a fost un institut de mistificare
a adevărului despre Revoluţie”, a declarat Cristinel Gabriel Berea,
senator USR-PLUS.
Digi.24
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„Curtea a ţinut cont de natura şi amploarea riscului pentru viaţa reclamantului, deliberând în lumina circumstanţelor generale ale detenţiei actuale a reclamantului.” (Decizia CtEDO intervine la o lună după arestarea, la
17 ianuarie, a lui Navalnîi, adversarul nr. 1 al Kremlinului)
Comunicat al Curții Europene a Drepturilor Omului, www.agerpres.ro

Moftul lui Mărcuță

Î

n plină criză pandemică și economică,
foștii democrați, mai nou – membri ai
formațiunii „Pro Moldova”, în consiliul
raional Nisporeni, au decis să aloce 600
de mii de lei în 2021 pentru reparația edificiului
Consiliului raional Nisporeni, și 555 de mii
de lei pentru un automobil de serviciu pentru
președintele raionului, Vasile Mărcuță. Și asta
în timp ce președintele beneficiază deja de un
automobil de model Șkoda-Superb la scară,
inclusiv de șofer. Decizia a fost introdusă
suplimentar pe agendă ședinței Consiliului
raional, la 4 februarie, chiar în ziua în care a
avut loc ședința.

Svetlana COROBCEANU
Consilierul raional Dumitru
Lazăr, membru al Platformei
Demnitate și Adevăr, ne-a informat că, în decembrie 2020, când
a fost votat bugetul, s-a decis și
procurarea unui automobil nou
de serviciu.
„Guvernarea 0301”
de la Nisporeni
„Atunci consilierii de la „Pro
Moldova”, care dețin majoritatea
în consiliu, au decis să procure
un automobil de 500 de mii de
lei. Iar în cadrul ședinței care a
avut loc la 4 februarie, dimineața,
a fost introdusă pe ordinea de zi
o decizie cu o formulare destul
de confuză, care sună în felul următor: „Cu privire la suplinirea
programului de activitate „Exercitarea guvernării -0301”. Ce e
cu această „guvernare 0301”, nici
până azi n-am aflat”, se revoltă
consilierul.

Decizia prevede procurarea
unui mijloc de transport, cu substituirea sumei de „500 de mii de
lei”, cu „555 de mii de lei”. Și atât.
„În afară de cei de la „Pro Moldova” mulți consilieri nici nu au
prea înțeles ce se va cumpăra din
acești bani și pentru cine. Cât pe
ce să votez și eu, dar m-am abținut când am văzut că e vorba de o
sumă de peste jumătate de milion
de lei”, mai spune Dumitru Lazăr.
Conform deciziei, responsabil
de executarea ei este însuși președintele raionului, Vasile Mărcuță.
Cu prețul mașinii ar fi
putut păstra o școală
Consilierul raional Ion Terguță
menționează că deficitul raionului
Nisporeni pentru educație este de
4,5 milioane de lei. Anul trecut,
șapte școli au rămas fără buget
prin luna martie. Două școli au
fost închise în mai 2020 prin decizia majorității „Pro Moldova” din
Consiliul raional. Printr-un efort
extraordinar al consilierilor din
Platforma DA, aceste școli și-au
reluat activitatea la 2 septembrie.
„În aceste condiții, președintele
raionului decide să-și cumpere
o nouă mașină de 555 de mii de
lei. Deficitul școlii de la Ciutești,
pe care au închis-o anul trecut,
oscila între 600 și 700 de mii. Ca
să fim mai expliciți, președintele

Gangan:
„Interesați-vă ce mașini
au ceilalți președinți!”

raionului preferă să lase un sat întreg fără școală, dar să-și procure
o mașină nouă din bani publici.
Interesant e că acest proiect de
decizie nu a trecut prin comisii.
A fost introdus suplimentar pe
ordinea de zi chiar de președintele
raionului, cu titlul „exercitarea
guvernării”, fără a anunța dacă
are sau nu avizul unei comisii, așa
cum o cere legislația”, afirmă Ion
Terguță.
„Nu mai guvernați.
Lehamite!”
Consilierul a mai precizat că
Vasile Mărcuță a fost prezent la
ședințele comisiilor la care a fost
discutată situația financiară dificilă a raionului, inclusiv problema închiderii școlilor și deficitul
bugetar care a crescut în acest an
în raport cu anul trecut. „Președintele chiar s-a obosit să se ridice
de la locul lui din prezidiu și să
se apropie de masa mea ca să-mi
demonstreze cu poze, cât de mult
am greșit că am insistat pentru
redeschiderea celor două școli.
Dacă „exercitarea guvernării”
înseamnă supunerea bugetului
public mofturilor președintelui
de raion, mai bine să-i cheltuim
pe educație. Și îi rog – să nu mai
guverneze. Lehamite”, spune consilierul.
Funcționari tot mai
costisitori
Primarul de Ciutești, Nisporeni, Sergiu Țarnă (PAS), a confirmat că gimnaziul din localitatea
sa se confruntă cu mari probleme
financiare din cauza numărului
mic de copii. Probabil, este unica instituție școlară care a fost
închisă în luna mai 2020, ca la
2 septembrie să fie redeschisă și
copiii să revină pe băncile școlii.
„Am avut un deficit de 710 mii
de lei. Avem 70 de copii și, din
păcate, am calculat că și în următorii ani nu vom avea o creștere a
numărului acestora. Cu toate acestea părinții și profesorii doresc
ca gimnaziul să activeze, nu ne
putem imagina satul fără școală”,
susține primarul.

Vestea că președintele raionului își dorește o mașină de peste
jumătate de milion a ajuns și la
Ciutești. Primarul califică decizia
consilierilor ca fiind iresponsabilă. „Desigur, era mai logic dacă
acești bani ar fi fost investiți în
educație. Părerea mea e că aceste
consilii raionale trebuie reorganizate ori lichidate. Banii pot fi
alocați direct primăriilor. Nu-i
clar cu ce se ocupă ei acolo. Despre mulți funcționari, cum sunt
cei de la Direcția agricultură, nici
nu știi care-i aportul lor la dezvoltarea acestui domeniu”, relevă
primarul.
„Nivelul președintelui”, așa
cum îl percepe un primar
Și Grigore Cananău („Pro-Moldova”), primarul localității Valea
Trestieni, Nisporeni, ne spune că
gimnaziul din localitatea sa, unde
învață 91 de copii, riscă ca în anii
următori să fie închis. „Avem o
clădire cu două niveluri, luminoasă și asigurată cu agent termic.
Noi luptăm ca să ne menținem
pe linia de plutire și sperăm că în
următorii ani școala va continua
să activeze”, se arată încrezător
primarul.
Întrebat ce crede despre faptul
că, ignorând dificultățile din sate,
lipsa locurilor de muncă, sărăcia,
infrastructura degradată, președintele își cumpără un automobil
de lux, primarul, membru al aceluiași partid, schimbă macazul.
„Eu am o Niva veche de vreo 15
ani, în reparația căreia investim
enorm. Dar primarul trebuie să
aibă mașină pentru nivelul său, iar
președintele, pentru nivelul său.
Cumpărarea mașinii nu are nimic comun cu pensiile ori sărăcia
oamenilor”, consideră Cananău.
Amintim că în Ucraina, de mai
mulţi ani, funcţionează un proiect
de lege care interzice demnitarilor să-și procure din bugetul
de stat automobile de serviciu
scumpe. Mai mult, sunt introduse
restricții privind achiziționarea
de către funcționarii publici a
notebook-urilor, telefoanelor
mobile sau a mobilierului pentru birou.

Timp de două zile am încercat
să luăm legătura și cu președintele raionului Nisporeni, Vasile
Mărcuță. Secretara președintelui,
Ana Drăgan, aflând că suntem de
la presă, ne-a spus inițial că e în
ședință, apoi că ar mai avea pe
cineva în audiență și, mai apoi, că
șeful e plecat în deplasare. Mărcuță nu ne-a răspuns nici la telefonul mobil. „V-am dat numărul
lui personal. El, vrea, răspunde,
nu vrea – nu răspunde”, ne-a spus
Ana Drăgan.
Solicitat de GAZETA de Chișinău, Ion Gangan, liderul fracțiunii „Pro Moldova” din cadrul
consiliului raional Nisporeni, s-a
arătat extrem de nemulțumit de
întrebare. „27 din 29 de consilieri
au votat această decizie. Înainte
de a purcede la astfel de întrebări,
interesați-vă cu ce mașini umblă
președinții raionului Ungheni, raionului Călărași, apoi vedeți ce
mașină are președintele raionului
Nisporeni. De râsul lumii!”, ne-a
tăiat-o revoltat Gangan și a închis
telefonul.
Consilierii raionali din opoziție
au declarat că vor contesta decizia.
Solicitat de GAZETA de Chișinău,
Leonid Butnari, șef adjunct al oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, ne-a informat că
știe de această decizie. „Am înțeles
că va fi contestată, dar deocamdată nu am primit nici un demers
în acest sens. Ne vom pronunța
referitor la conținutul ei după ce
vom examina decizia”, conchide
Butnari.
Decizia încă nu a fost
contestată
Potrivit Transparency International Moldova, achiziţionarea automobilelor de serviciu în
RM se efectuează în baza Legii cu
privire la achiziţiile publice, care
nu prevede restricţii referitor la
costul autovehiculelor sau la echipamentul tehnic pentru acestea.
Din această cauză, modalitatea
de selectare a automobilelor de
serviciu rămâne la discreţia funcţionarilor publici. Ţinând cont de
situaţia delicată în care se află atât
bugetul central, cât şi cele locale,
cât de dificil se repartizează banii
pentru fiecare capitol al acestor
bugete, procurarea unor automobile de lux în această perioadă este
lipsită de etică, susțin experții.
Or aceste autovehicule nu sunt
procurate pentru misiuni diplomatice, care reprezintă în exterior
imaginea RM, ci e vorba de autorităţi locale, care s-ar bucura de mai
mult respect și credibilitate dacă
ar da dovadă de responsabilitate
la cheltuirea banilor publici.
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Despre monopolul cerealelor și fermierii care nu pot rupe cercul vicios

„Măcar n-am de plătit credite”

A

gricultorii din Republica Moldova n-au
șanse să ajungă pe piața internațională
pentru a-și vinde cerealele la un preț
mai mare deoarece sunt îndepărtați de
monopoliști. Fermierii sunt nevoiți să-și vândă
produsele la prețuri derizorii.

Natalia MUNTEANU
Eliminarea monopolului le-ar
permite fermierilor să-și vândă
grâul, porumbul, orzul și floarea-soarelui direct la un procesor
de culturi cerealiere, fără a fi nevoiți să treacă prin intermediari.
O piață agricolă deschisă le dă
posibilitate producătorilor agricoli să-și comercializeze recolta
la prețuri competitive.
Nicolae Radovschi este un fermier din satul Susleni, raionul
Orhei, care, la 74 de ani ai săi,
lucrează 50 de hectare de pământ
pe care cultivă grâu, porumb și
floarea-soarelui. În 2020, din
cauza secetei, recolta de cereale i-a fost compromisă: de pe 18
hectare de porumb a strâns patru
tone. Fermierul spune că a primit
despăgubiri de la stat în valoare
de 266 de lei pentru un hectar de
păpușoi. „Am auzit la știri că ne
vor da câte oleacă de motorină pe
care ne-o dă România. Eu îs un
țăran simplu. Eu îs bun de vorbit
și de lucrat”, spune fermierul Nicolae Radovschi.
Cultivatorul de cereale e nemulțumit că el lucrează pământul,
dar altcineva câștigă banii. „Vreau
să duc și eu cereale peste hotare.
Să încarc o mașină cu 25 de tone
de cereale și să le duc în România.
Dar au voie să ducă numai câțiva
oameni. Ei au drepturi și ei fac
bani. Mafia, vasăzică. Lui nu-i trebuie să lucreze, el are documente
de export. Eu lucrez, dar el face
bani”, mărturisește Radovschi.
Cerealele, sub monopol
Are câmpuri de porumb, grâu
și floarea-soarelui. Deține o livadă de măr și prun, o fermă de
vaci și o seră de legume în satul
Izvoare, raionul Orhei. Vorbim
despre Dumitru Alexeev care a
primit despăgubiri pentru recolta
de grâu: 1500 de lei pentru un hectar. Pentru anul agricol 2021 este
pregătit moral, nu și financiar.
Fermierul are datorii la băncile
comerciale, iar după un an secetos, are nevoie de un nou credit
bancar. „Dacă ești dator, nu prea
vor băncile să-ți dea bani. E greu”.
Îl întreb dacă există posibilități de a influența prețul la grâu.
„Nicidecum. Nu putem influența
pentru că-i monopolizată piața,
iar noi nu putem face nimic. Absolut nimic. Prețul este dictat de
distribuitorii care cumpără de la

noi și vând mai departe. Ei joacă
pe piață. Noi suntem în mâinile
lor. Dacă din partea statului nu-i
nici o susținere, ei fac ce vor din
noi. În fiecare an stabilesc niște
prețuri mizerabile la toate cerealele. Noi suntem nevoiți să vindem. Dacă ar fi din partea statului
un control cât de cât, să nu fie
chiar așa o diferență. Au luat floarea-soarelui de la noi cu șase lei
pentru un kilogram și o vând cu 11
lei. Este diferență sau nu?! Statul
nu se implică absolut deloc”, ne
răspunde Dumitru Alexeev.
„Am lucrat 40 de ani în
agricultură, am îmbătrânit
pe dealuri”
Într-o situație la fel de nefericită
este și Claudia Savin din raionul
Orhei, care cultivă cereale. Din cauza secetei a pierdut toată roada.
Femeia a primit ajutor financiar
în valoare de 120 mii de lei pentru
cultura de grâu. Acești bani îi ajung
pentru motorină și câteva piese de
rezervă pentru tehnica agricolă.
Claudia Savin este pensionară și
are o pensie de 1420 de lei. „Am
lucrat 40 de ani în agricultură.
Am îmbătrânit pe dealuri. Parlamentarii au câte 20 de mii de lei
pensie, dar noi, cei care hrănim
oamenii...?! Nu-i nicio lege în țara
asta. Suntem țara fără legi”.
Simte că este într-un cerc vicios
și, orice ar face, nu reușește să-l
rupă. „Mai mergem pe la seminare și mai ridicăm câte o întrebare, dar fără putere. Fac parte
din asociații obștești. E un fel de
lanț, unii pe alții se apară”, crede Savin. Motorina s-a scumpit,
dar grâul rămâne la același preț
– 2,30 de lei, deoarece „prețul e
format de monopolul grâului”.
Cine deține monopolul grâului, o
întreb. „Sunt oameni. Eu nu pot
pune un preț mai mare pentru că
sunt intermediarii care hotărăsc.
Ei vin, te amăgesc, îți adaugă zece
bani, iar ei câștigă o mie de euro”,
susține ea.
„Mă bucur că n-am
credite, e mai rău de cei
care au datorii”
Igor Ivanov din satul Mălăiești, raionul Orhei, crește grâu,
porumb, orz și floarea-soarelui. Pe
lângă 1500 de lei pentru un hectar
de grâu, acesta a primit de la stat
și câte 600 de lei/per hectar de
porumb. Guvernul R. Moldova a
distribuit agricultorilor ajutoare
financiare în valoare totală de 200
de milioane de lei, bani proveniți
din Fondul Național de Dezvoltare
a Agriculturii și Mediului Rural și
din Fondul de Intervenție a Guvernului, câte 100 de milioane de
lei din fiecare fond.
Chiar și așa, Igor Ivanov afirmă
că din banii primiți de la stat nu-

Neputința fermierului. Foto: realitateadegalati.net

puternici vor rezista, mai rău de
fermierii mici. Nu se face irigare
într-un an de zile. E un proiect
mare, care se implementează în
decurs de mulți ani”, consideră
Igor Ivanov.
Tânărul fermier susține că, pe
termen scurt, agricultorii ar putea
fi ajutați prin facilități fiscale, cum
ar fi scutirile de impozite și liniile
speciale de creditare cu dobânzi
mici. „Un an bun și își revine agricultura. Trebuie facilități, să nu
ajungem în toamnă și să spunem
că am lucrat degeaba”, punctează
Ivanov.
„Fiecare agricultor
își asumă
o responsabilitate
față de afacere”

și răscumpără cheltuielile pentru
motorină. Însă, fermierul se bucură că n-are datorii către instituțiile
financiare. „Măcar n-am de plătit
credite. Am tras linia și încep anul
nou mai ușor. E mai rău de cei
care au datorii. Eu fac afaceri pe
banii mei”, spune Igor.
Referitor la stabilirea prețului
pentru un kilogram de grâu, Igor
Ivanov menționează că acesta nu
poate fi schimbat deoarece „prețul
e dictat de piețele internaționale.
Sunt două porturi: Odesa și Constanța, unde se dictează prețurile
în funcție de zonă. Prețurile din
port sunt majorate. Sunt companii
intermediare care exportă”.
S-ar părea că producătorii de
cereale sunt puși în situația de a
cultiva alte culturi, dar aici intervin legile naturale ale agriculturii.

„Nu pot schimba cultura deoarece
sunt anumite tehnologii și reguli
de agronomie. Nu poți planta toată suprafața cu o singură cultură.
Dacă faci agricultură performantă,
de viitor, nu poți să-ți permiți să
degradezi solul, să ai probleme
cu dăunătorii”, explică el.
„Un an bun și își revine
agricultura”
Viitorul recoltei stă sub semnul
întrebării și în anul 2021. În opinia fermierului Ivanov, acum solul are umezeală, dar să nu uităm
că și 2020 a început bine, iar la
sfârșitul lunii aprilie s-a constatat
că există insuficiență de apă în
pământ. „Dacă 2021 va fi identic, atunci agricultura e pusă pe
butuci. Ea și așa suferă. Fermierii

GAZETA de Chișinău a discutat cu pomicultorul Victor Revenco din satul Olănești, raionul
Ștefan-Vodă, care are o livadă
de cireșe. N-a participat la protestele agricultorilor, deși ar fi
trebuit să vină la Chișinău, deoarece, anul trecut în aprilie, i-a
înghețat floarea de cireș. „Dar, la
urma urmei, fiecare agricultor își
asumă o responsabilitate față de
afacere. Sunt agricultori care nu
plătesc impozite, dar cer bani de
la stat. Eu plătesc impozite. Cum
fără asta?! Unii vor să-i ajute doar
statul, dar ei nu contribuie deloc.
Ascund prin diferite metode”, zice
Revenco.
Producția agricolă din Republica Moldova s-a redus cu 27,1%
în anul 2020 în comparație cu
2019, conform datelor publicate
de Biroul Național de Statistică.
Cel mai mult a avut de suferit
sectorul producției agricole vegetale, care s-a diminuat cu peste
35,9%, față de producția animalieră – 3,8%.
Grupul de companii „TransOil” controlat de cetățeni ruși
deține monopolul exportului de
cereale în Republica Moldova de
la stocare, la transport intern pe
cale ferată și apoi la exportul pe
cale maritimă prin Portul Giurgiuleşti, scrie Centrul Român pentru
Jurnalism de Investigație.
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Trei ani de injustiţie
pentru un bărbat ars de viu

A

lexandru Bodiu, un bărbat de 39 de ani
din oraşul Şoldăneşti, a avut un sfârşit
nemaipomenit de tragic. Bărbatul a
ars de viu în maşină în timp ce se afla
la serviciu – păzea un lan de floarea-soarelui.
Acasă i-au rămas orfani doi copii minori, iar
văduva a fost nevoită să pornească pe drumul
străinătății ca să câştige suficient pentru a-şi
întreţine copiii. La trei ani de la tragedie, rudele
luptă ca organele de drept să-şi facă meseria, să
elucideze misterul morţii lui Alexandru şi să i
se facă dreptate. Dosarul rămâne însă pe linie
moartă.

Tragedia a avut loc în dimineaţa
de 5 octombrie 2017, la marginea
unui lan de floarea-soarelui de
lângă satul Olişcani din raionul
Şoldăneşti. Alexandru Bodiu era
angajat de un an la întreprinderea
agricolă We Trade Agro SRL. În
acea noapte venise pentru prima
dată în calitate de paznic, la rugămintea unui coleg de serviciu,
care ar fi avut o urgenţă.
A ars ca o torţă
Automobilul în care se afla
Alexandru Bodiu a ars ca o torţă
sub ochii unui paznic şi ai unui
şofer de camion care aştepta să
încarce dimineaţă recolta. Aceștia
au declarat mai apoi că au încercat să-l salveze pe Alexandru, dar
uşile la maşină erau blocate, apoi
au încercat să spargă parbrizul,
dar deja era târziu. Flăcările au
cuprins automobilul şi le era frică
de o explozie.
Pompierii au ajuns repede la
locul incendiului şi au avut nevoie de 15 minute pentru a-l stinge.
Dar din maşină au scos doar corpul
carbonizat al victimei.
„Era ars complet, era de nerecunoscut. Doar un picior i-a rămas
întreg. În maşină am găsit verigheta lui”, îşi aminteşte Nicolae
Pavlov, cumnatul victimei.
Versiunile oficiale
Poliţia din Şoldăneşti a lansat
atunci două versiuni care ar fi provocat tragedia: o ţigară nestinsă
sau un scurt circuit. Din spusele
martorilor, Alexandru Bodiu s-a
dus în maşină să se încălzească şi
a pornit motorul.
„La fața locului s-a constatat
o unitate de transport de model
VAZ, arsă totalmente, iar în interior, cadavrul carbonizat al proprietarului unității de transport. Unitatea de transport nu se deplasa,
era la marginea câmpului. S-au
înaintat două versiuni probabile:
este vorba de un scurtcircuit și de

Văduva respinge
versiunile oficiale
Valentina Bodiu, soţia lui Alexandru, respinge versiunile oamenilor legii şi consideră că cel
mai probabil este vorba de omor.
„Soţul meu nu era angajat ca
paznic. El era ca un fel de dispecer,
obligația lui consta în supravegherea încărcăturilor, înregistrarea
cantităţii de cereale încărcate în
fiecare maşină. El lucra doar pe
timp de zi. În ajun de tragedie Alexandru a venit acasă pe la ora 8
seara. Mi-a zis că trebuie să meargă
să păzească noaptea în locul cuiva,
că l-au rugat mult să ajute. Mi-a
zis că este obosit şi că mai mult
nu va accepta să se ducă noaptea
la lucru. Eu i-am pregătit merindele, i-am pus şi cafea. Am înţeles
că a băut cu cei doi cafea. Aşa că
nu cred să fi adormit încât să nu
simtă că maşina a luat foc”, ne-a
spus văduva.
Valentina Bodiu se arată nedumerită şi de faptul că experţii
au constatat că Alexandru a con-

Foto: Alexandru BODIU

Julieta SAVIȚCHI

imprudență în timpul fumatului”,
a declarat atunci Lilian Cazacu,
pompier din Șoldănești.
Cadavrul victimei a fost transportat pentru efectuarea expertizei
la Soroca. Motivul ar fi fost că în
Şoldăneşti nu se efectuau expertize
pe cadavre, iar la Rezina expertul
ar fi fost în concediu.
Experţii din Soroca au constatat
că Alexandru Bodiu a consumat
alcool înainte de moarte.
sumat alcool, iar incendiul ar fi
fost provocat de o ţigară sau de
un scurt circuit. „Alexandu era
un bărbat responsabil, nu avea
probleme cu alcoolul şi nici nu era
fumător. Orice s-ar fi întâmplat,
niciodată nu şi-a permis să bea
măcar un strop de alcool şi să se
aşeze la volan. Era tare principial
în acest sens. Şi de maşină avea
grijă, o verifica permanent şi nu
admitea nici o mică defecţiune.
Iar atunci, chipurile, a băut, s-a
încuiat în maşină şi a pornit motorul”, a adăugat femeia.
Văduva consideră că expertiza
ar fi fost falsificată ca Alexandru
să fie făcut vinovat, iar cineva să
fie scos basma curată. Aceasta ne-a
mai spus că soţul ei avea duşmani
din cauza serviciului: „Era foarte corect, nu permitea să se fure.
De mai multe ori a refuzat rugăminţilor de a „nu observa” când
cineva voia să se căpătuiască cu o
tonă-două de cereale. Mulţi îl urau
din această cauză şi nu exclud că
unii i-au dorit chiar şi moartea”.

Ce a constatat
Inspecţia Muncii
Inspecţia Muncii a investigat
moartea tragică a lui Alexandru
Bodiu şi a ajuns la concluzia că este
vorba de un accident de muncă.
Întreprinderea nu a creat condiţii
de muncă pentru angajaţi, să amenajeze o încăpere unde aceștia să
se încălzească pe timp de noapte.
Mai mult, firma a pus condiţia la
angajare ca potenţialul salariat
să dispună de automobil propriu
pe care să-l folosească în interes
de serviciu, fapt care se regăseşte
în contractul de muncă. În acelaşi timp, întreprinderea nu şi-a
asumat obligaţii legate de starea
tehnică a maşinii.
Constatarea celor de la Inspecţia Muncii a fost transmisă procurorilor din Şoldăneşti, iar două
persoane cu funcţii de răspundere
de la compania We Trade Agro au
ajuns în vizorul oamenilor legii.
Astfel, dacă dosarului i se va da
curs, cei doi suspecţi ar putea să
facă puşcărie, iar compania, obligată să achite prejudiciile, inclusiv
o pensie pentru întreţinerea copiilor minori rămaşi fără tată.
Valentina Bodiu ne-a declarat
că a primit pentru înmormântarea
soţului un ajutor de 50 de mii de
lei, dar cu anumite condiţii. „Mi-au
dat banii, dar mi-au cerut să stau
liniştită, să nu răscolesc nimic, să
nu insist pe investigarea cazului”,
ni s-a confesat femeia.
Cercul vicios al justiţiei
În cazul morţii lui Alexandru Bodiul a fost pornit un dosar penal în
baza articolului 183 alineatul 2 din
Codul penal, pentru încălcarea regulilor de protecţie a muncii, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare
de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un
termen de până la 3 ani.

Dosarul însă a fost clasat în
august 2018 de către procurorul
din Şoldăneşti, Ruslan Ştirbu, care
pur şi simplu a ignorat concluziile
celor de la Inspecţia Muncii şi a invocat că ar fi vorba de un accident
nefericit, iar singurul vinovat s-ar
face Alexandru Bodiu. Ion Popa,
şeful Procuraturii din Şoldăneşti,
a anulat ordonanţa semnată de
subalternul său şi i-a dat termen
ca până în luna februarie 2019 să
finalizeze dosarul şi să-l trimită
în judecată.
Ruslan Ştirbu nu s-a conformat
indicaţiilor superiorului său şi a
tergiversat investigaţiile până pe
data de 17 mai 2019, când a emis
o ordonanţă, aproape identică cu
cea din august 2018, prin care a
dispus repetat clasarea dosarului
şi scoaterea celor doi suspecţi de
sub urmărire penală.
Familia victimei a contestat în
instanţă ordonanţa Procuraturii
Şoldăneşti privind clasarea dosarului şi scoaterea de sub urmărire
penală a celor doi responsabili de
la We Trade Agro. Instanţa de fond
i-a obligat pe procurori să continue
investigaţiile, însă aceştia nu s-au
conformat şi au contestat decizia.
Curtea de Apel Chişinău a menţinut irevocabil decizia primei instanţe şi procurorii din Şoldăneşti
au fost obligaţi să revină la dosar.
La solicitarea familiei Bodiu,
avocatul Vasile Galescu a depus o
plângere pe numele procurorilor
Ion Popa şi Alexandru Bodiu la
Inspecţia Procurorilor. „Ruslan
Ştirbu a emis ordonanţele, cum
s-ar spune, pe furiş, le-a semnat
şi le-a ascuns într-un sertar. Nu
am fost anunţaţi. Iar familia
victimei aştepta să fie citată la
procesul de judecată. L-am întrebat în repetate rânduri pe
Ruslan Ştirbu ce se întâmplă cu
dosarul Bodiu, iar el îmi zicea că
nu ştie unde este. Am aflat despre
ordonanţa din 17 mai tocmai în
luna decembrie 2019. Am aflat eu
prin canalele mele, nu vreau să
precizez cum anume, dar procurorii m-au indus în eroare şi nu
mi-au oferit un răspuns oficial”,
a precizat apărătorul.
Inspecţia Procurorilor n-a constatat abateri din partea lui Ruslan
Ştirbu şi a lui Ion Popa.
După ce Curtea de Apel Chişinău
a dispus reluarea investigaţiilor în
dosarul Alexandru Bodiu, avocatul
celor doi suspecţi s-a adresat cu o
plângere la Procuratura Generală,
care a dispus ridicarea dosarului
de la Procuratura din Şoldăneşti
şi transmiterea acestuia la Procuratura Orhei pentru continuarea
investigaţiilor. Dosarul a ajuns
în gestiunea procurorului Vitalie
Machidon.
L-am contactat pe omul legii la
telefon ca să aflăm la ce etapă sunt
investigaţiile în dosarul morţii lui
Alexandru Bodiu. După ce a ascultat întrebarea, acuzatorul ne-a
spus că nu poate vorbi pentru că
intră în sala de judecată şi a promis
că ne va suna. Vitalie Machidon nu
şi-a onorat promisiunea şi nici n-a
răspuns la apeluri.
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Exporturile,
mai mici cu
10% în 2020
Pe parcursul anului trecut, exporturile de mărfuri din Republica
Moldova au însumat 2,485 miliarde dolari, valoarea lor fiind mai
mică cu 10,6% față de anul 2019.
Potrivit datelor Biroului Național
de Statistică, exporturile destinate
țărilor Uniunii Europene (UE–27)
au totalizat 1,66 miliarde de dolari, iar exporturile în CSI au avut
o valoare de 377 milioane de dolari. Principalele țări de destinație
a exporturilor au fost România
(28,4% din totalul exporturilor),
Germania (9,1%), Federația Rusă
(8,7%), Italia (8,6%) și Turcia
(6,9%).

Un deputat
PAS cere
demisia
directorilor
ANRE
Deputatul PAS, Radu Marian,
împreună cu partidul din care face
parte, își exprimă indignarea față
de majorarea prețurilor la carburanți. Într-o postare pe pagina
oficială a partidului, a fost transmis
un mesaj în care se spune că astfel
lucrurile nu mai pot continua. Tot
aici, PAS cere directorilor ANRE
și ai Consiliului Concurenței să demisioneze. „Petroliștii își permit
prea multe. Astăzi (17 februarie),
la unison, au majorat a patra oară
în doar două luni prețul la carburanți. O să spună că prețul a crescut
și pe piețele internaționale, însă ce
nu zic ei e că prețul la benzină a
crescut în Moldova cu 20%, pe
când în România cu 10%”, spune
Marian.

Britanicii,
nemulţumiţi,
per ansamblu,
de Brexit
O majoritate a britanicilor
este nemulţumită de felul în care
evoluează lucrurile, mai ales din
punct de vedere economic, la
patru ani şi jumătate după ce au
votat în favoarea Brexitului în
referendumul din 2016 şi la un
an după ce Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană (UE),
iar acordul comercial încheiat
de Boris Johnson cu europeni
la sfârşitul lui 2020 nu le oferă
asigurări, potrivit unui sondaj,
relatează CNN. Aproximativ 27%
dintre britanici vor ca regatul să
păstreze relaţii mai strânse cu
Uniunea – pentru a putea eventual adera din nou, mai târziu,
arată acest sondaj, realizat de
către Institutul Opinium pentru
British Foreign Policy Group, pe
un eşantion reprezentativ de 2
002 britanici.
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2021: Scenariul
dramatic
și cel pragmatic

C

andidata la funcția de premier înaintată
de socialiști și partidul Șor, Mariana
Durleșteanu, a venit la începutul
săptămânii în curs cu un comentariu pe
rețelele de socializare, în care face o prognoză
extrem de dramatică a evoluției economiei
moldovenești în acest an. În replică, mai mulți
experți aduc argumente că situația nu-i atât
de proastă, doar că trebuie luate măsuri bine
țintite din partea autorităților. Acestea însă
sunt aproape imposibile în actuala conjunctură
politică.

Ion CHIȘLEA
Durleșteanu dă de înțeles că nu
e momentul de războaie politice
iar partidele ar trebui să caute de
comun acord soluții pentru ieșirea din criza ce se prefigurează.
„Atenționez că bugetul statului
este sustenabil până în iunie 2021
și deficitul bugetar nu va fi de 14
miliarde lei, ci dublu – respectiv
țara poate intra în colaps financiar” menționează ea. „Moldova
va avea o descreștere economică nu de 14%, ci mult mai mare,
deci cum se va asigura un buget
al țării după iunie 2021?”, continua în aceeași cheie doamna
Durleșteanu.
Prognoza a fost tratată cu reticență în mediul de experți.
„Cifrele nu se pupă
cu CV-ul”
Așa a calificat prognoza doamnei Durleșteanu Dumitru Vicol,
strategist la o prestigioasă bancă
din Londra. Potrivit expertului,
cariera Marianei Durleșteanu
este impresionantă, însă ea nu
se aliniază deloc cu cifrele pe
care le invocă. „Eu voi presupune că cifrele au fost desenate nu
la Londra sau la București, ci la
Orhei sau pe strada Serghei Lazo
25 în Chișinău (sediul PSRM)”,
face aluzie expertul la substratul
politic al prognozei.
Acesta menționează că descreșterea economică de 14% în 2021,
în condițiile când majoritatea economiilor vor crește datorită bazei
de comparație joase și vaccinării
populației, poate fi provocată doar
de un război sau o devalorizare
masivă a leului. Totodată, deficitul
bugetar de cel puțin 28 de miliarde lei sau 13% din PIB nu poate
fi generat chiar și de o scădere
economică de 14%.

Totodată, Vicol amintește că
un program cu FMI, care ar da
undă verde finanțărilor externe,
e practic imposibil pentru un guvern susținut de Șor. În concluzie,
expertul crede că mesajul postat
de Mariana Durleșteanu nu pare a
fi scris de o persoană cu o carieră
atât de impresionantă, ci pare a fi
o combinație dintre propagandă și
sabotaj economic din partea unor
politicieni nocivi.
Tot în această săptămână economiștii de la prestigiosul centru
analitic Expert-Grup au prezentat publicația tradițională anuală
MEGA, în care fac prognoze cu
totul diferite de cele prezentate
de Mariana Durleșteanu.
Anul trecut, compromis
de coronacriză și secetă
Aceștia au amintit că economia moldovenească s-a comprimat anul trecut cu circa 6,5% pe
fundalul coronacrizei și al unui
an agricol compromis din cauza
secetei. Mai mult, recesiunea a
fost agravată de două vulnerabilități fundamentale: competitivitatea scăzută a sectorului
privat și lipsa de viziune și capacități din partea politicienilor
de a interveni eficient pentru a
combate efectele economice și
sociale ale crizei.
Astfel, suportul oferit de Guvern pentru companiile afectate
de coronacriză a fost cel mai slab
din regiune și, respectiv, insuficient pentru a amortiza efectele
crizei. Pachetul de suport a fost
estimat la circa 1% din PIB, fiind
cel mai mic din regiune, unde
asemenea măsuri reprezintă, în
medie, circa 5% din PIB. Și asta
deoarece Guvernul a intrat în criză
cu un spațiu fiscal limitat, bugetul
pentru anul trecut fiind aprobat
cu un deficit de peste 3% din PIB.
Pentru a evita situații similare,
experții recomandă statului să se
asigure din timp cu instrumentele
necesare pentru a face față viitoarelor crize, iar în cazul survenirii
unor asemenea șocuri suportul
trebuie să fie rapid și bine țintit,
în special pentru cele mai vulnerabile grupuri de întreprinderi și
populație.

Expert-Grup prognozează
o creștere de 5,4%
Dacă revenim la anul în curs,
cei de la Expert-Grup prognozează o creștere economică relativ
înaltă, de 5,4%, datorită unui an
agricol mai favorabil, așa cum se
prefigurează în prezent, dar și
reanimării consumului intern,
mai ales a celui extern, precum
și bazei scăzute de comparație.
Agricultura va spori cu 14,5% iar
relansarea economică anticipată
în regiune va stimula o creștere
a exporturilor cu circa 10%. Însă
creșterea respectivă va avea loc
pe fundalul reducerii activității
investiționale, atât private, cât
și publice.
Expert Grup estimează că
evoluția situației pandemice și
instabilitatea politică sunt principalele riscuri economice pentru
2021. Un alt risc major, ce derivă din instabilitatea politică, ține
de finanțarea deficitului bugetar.
Altfel spus, în lipsa unui guvern
credibil în Occident, nu va fi posibilă încheierea unui acord cu FMI
și, prin urmare, vreo finanțare cât
de cât substanțială din exterior.
În pofida creșterii economice,
cheltuielile vor crește mai repede
decât veniturile, acest fapt generând un deficit bugetar de circa
6,8% din PIB, care, în eventualitatea optimizării cheltuielilor, ar
putea fi și de 4,6%.
Ce-i de făcut?
În situația creată, Guvernul
trebuie să implementeze urgent
un pachet de măsuri de suport
pentru firme și populație, care
ar soluționa și problema finanțării deficitului bugetar, dar și ar
pregăti o relansare economică în
2021-2022.
Implementarea ar trebui să fie
bazată pe o comunicare clară cu
beneficiarii, precum și pe o inter-

acțiune eficientă cu alte instituții
publice de resort (Banca Națională a Moldovei, Serviciul Fiscal
de Stat etc.)
Pachetul anti-criză și pro-relansare urmează să conțină unele
măsuri, recomandate și anul trecut de către experți: garantarea de
către stat a creditelor contractate
de firme pentru a plăti salariile
sau alte plăți urgente pentru a
evita falimentul, subvenționarea
timpului de muncă redus în proporție de 70-80%.
Suportul trebuie să țintească
cele mai vulnerabile grupuri,
cum ar fi întreprinderile micro
și mici, întreprinderile fără acces
la piețele externe, companiile din
transporturi, HoReCa și comerțul
intern. De asemenea, este recomandat un program de granturi
și consultanță pentru companiile
care procesează materia primă
locală, implementează tehnologii
noi și se orientează spre vânzarea
și exportul de produse cu nivel
mai înalt de procesare. Și toate
acestea trebuie să se deruleze în
condițiile unei simplificări a procedurilor birocratice.
De unde bani?
Experții invocă în acest sens,
împrumuturi din interior prin
intermediul valorilor mobiliare
de stat, în valoare de circa 300
de milioane de euro, însă nu doar
de la bănci, dar și de la investitori
privați și populație. O altă parte a finanțării ar putea veni din
asistență externă (circa 150-200
milioane euro), preponderent din
resursele Uniunii Europene, FMI
și ale Băncii Mondiale. De la noi
fie spus însă, aceasta este practic
imposibilă fără o nouă guvernare, necompromisă, care ar putea
implementa condiționalitățile donatorilor. E greu de imaginat că
actualul Parlament poate genera
o astfel de guvernare.
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Interviu cu Igor Grosu, președinte interimar al PAS

D

- Stimate Domnule Grosu, cum
apreciați comentariile critice
la adresa PAS pentru echipa
premierului desemnat Natalia
Gavriliță? Unele voci susțin că
acest guvern, Gavriliță, chiar
dacă nu are sprijinul formațiunii pe care o reprezentați, ar fi
trebuit alcătuit din oameni cu
mai multă experiență...
Evident că nu mă așteptam ca adversarii PAS să ne laude miniștrii, dar
m-a surprins să văd atacuri atât de
rupte de realitate. Este un semn că
am făcut alegeri bune.
PAS a propus o echipă de profesioniști, de oameni integri, care au demonstrat, unii în mediul public, alții în
mediul privat, că pot face performanță
respectând legea. Sunt toți oameni cu
cariere solide în spate, care și-au făcut
banii în mod cinstit și care au dat un
semnal de implicare acceptând nominalizarea într-o poziție ministerială,
când știau foarte bine decizia noastră
de a susține alegerile anticipate.
În plus, PAS a venit în fața oamenilor cu un adevărat plan anticriză,
cu măsuri de luat din prima zi de guvernare pentru a îmbunătăți situația
din sănătate și economie. Moldovenii
știu la ce să se aștepte dacă, în urma
alegerilor anticipate, PAS va prelua
guvernarea.
– A existat percepția la un
moment dat că PAS a fost luat
prin surprindere de decizia
subită a PSRM să propună
candidatura proprie la funcția
de premier. S-a așteptat formațiunea pe care o reprezentați la
o asemenea întorsătură după
atitudinea șovăielnică, posibil
mimată, a socialiștilor privind
alegerile anticipate?
Nu ne-a surprins această alianță
toxică PSRM–Șor pentru că ea exista
de ceva timp în subteranele politice
din Moldova. Acum a ieșit la lumină,
acum toți oamenii pot vedea cum s-a
unit partidul kuliokului cu partidul
furtului miliardului. Este o alianță a
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Mapamond

„Maia Sandu și-a asumat
să scoată țara de sub
povara lui Dodon,
Șor și Plahotniuc”
esemnarea
repetată a
Nataliei Gavriliță
la funcția de
premier în condițiile în
care alianța Dodon–Șor a
înaintat-o, la rândul său,
pe Mariana Durleșteanu
la aceeași funcție a
provocat o anumită teamă
și îngrijorare la cetățeni
pentru viitorul apropiat.
GAZETA de Chișinău vă
oferă mai jos un interviu
cu președintele interimar
al PAS, Igor Grosu, despre
confruntarea politică cu
PSRM, Partidul „Șor”
și Platforma „Pentru
Moldova”.
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CEDO cere „eliberarea
imediată” a lui Navalnîi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
consideră că există un „risc pentru viața opozantului
rus condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pe
2 februarie. CEDO a solicitat, miercuri, 17 februarie,
eliberarea imediată a opozantului rus încarcerat Aleksei
Navalnîi. Instituția strasbourgheză, a cărui membră
este Rusia, face această cerere cu titlul „măsurilor
provizorii” prevăzute de articolul 39 din regulamentul
său: Curtea nu face mențiune despre otrăvirea suferită
de Navalnîi în vara lui 2020, dar evocă un „risc pentru
viața solicitantului”.

Scandalizată,
Moscova acuză CEDO
de ingerinţă
în sistemul său judiciar

disperării și a fricii, a fricii de o justiție independentă și dreaptă și de un
stat care lucrează pentru cetățean, nu
pentru cei care s-au îmbogățit doar
din scheme și monopoluri.
Chestiunea nu e ce vor face ei, ci ce
vom face noi. Pentru că ei au foarte
mult de pierdut și se vor agăța de orice
pentru a-și menține controlul asupra
guvernării și pentru a nu da socoteală
pentru ce au făcut în ultimii ani.
Noi, cei care am ascultat ce ne-au
spus oamenii în noiembrie 2020, trebuie să mergem până la capăt și să
facem ce am promis: alegeri anticipate,
urmate de o majoritate parlamentară
curată și de un guvern competent, care
să crească nivelul de trai în țară și să
facă viața oamenilor mai ușoară.
– Alegerile anticipate reprezintă, în opinia Dvs., singura
posibilitate de a declanșa reformele și de a lupta cu adevărat cu corupția mare. Cum
apreciați Dvs. opiniile că anticipatele avantajează doar PAS
și că o asemenea opțiune ar fi
un „moft” al colegilor Dvs. și al
șefei statului, Maia Sandu?
În campania prezidențială noi am
vorbit de fiecare dată despre soluția
alegerilor anticipate. Maia Sandu și-a
asumat explicit acest obiectiv ca modalitate de a ieși din criza politică și de a
scoate țara de sub povara unei majorități toxice Dodon–Șor–Plahotniuc.
A respecta un angajament electoral
este esențial, nu este un moft. Nu poți
promite oamenilor un lucru și apoi
face exact opusul după ce ai fost ales.
Nu așa se face politică responsabilă.
Întrebarea nu este pe cine avantajează anticipatele. Întrebarea principală este dacă ele sunt necesare. Se pot
face oare reforme majore cu actuala
configurație a Parlamentului? Răspunsul pe care îl știm cu toții este nu.
În acest caz, cel mai sănătos este să
mergem în fața oamenilor, să spunem
cine suntem, ce am făcut și ce vrem
să facem, să avem curajul dialogului
și al unui vot. Alegerile sunt cel mai
important moment într-o democrație,
văd însă că pentru unii ele au devenit o
sperietoare. Eu spun să avem încredere
în votul oamenilor, pentru că doar el
poate aduce Moldova pe un drum corect.

– În opinia Dvs., președintele
statului a comis un abuz atunci
când a desemnat-o repetat pe
Natalia Gavrilița la funcția
de prim-ministru, având în
vedere pretinsa majoritate
formalizată?
Președintele și-a folosit atribuțiile
constituționale și a respectat legea
fundamentală. După toate trădările
și răpirile pe care le-am văzut în Parlament în ultimii ani, nu știe nimeni
cum au fost strânse acele semnături.
Acești oameni și-au pierdut de mult
timp legitimitatea. Ei s-au constituit
pe bază de traseism, de șantaj și de
înțelegeri necinstite, de pe urma cărora a suferit o țară întreagă. Această
înțelegere este doar pentru păstrarea
puterii și dobândirea de imunitate în
fața justiției.
Președintele nu avea cum să valideze prin semnătura sa o astfel de
majoritate toxică. A fost aleasă cu un
mandat clar anti-corupție și nu se va
abate de la agenda cetățeanului. Nu va
reuși nimeni să fure voința oamenilor,
cei de la PSRM – Șor să nu creadă
că își pot bate joc de oameni și că îi
pot minți. Poate au reușit ei să fure
miliardul, dar acum societatea moldovenească s-a trezit și nu mai tolerează
astfel de comportamente.
– Ce opinie aveți Dvs. despre estimările că un eventual
legislativ ar putea să devină
la fel de corupt ca cel actual,
luând în considerație preferințele politice ale electoratului
moldovenesc?
Eu am încredere în moldoveni, în
capacitatea lor de a vota pentru o majoritate parlamentară curată, care să
facă ordine în țară.
După cum spuneam, moldovenii
știu mai bine. Ei sunt cei care dau
încredere celor care o merită și îi pedepsesc pe cei care uită de interesul
public. Haideți să ajungem la alegeri
anticipate și veți vedea că, așa cum
s-a întâmplat și în noiembrie 2020,
moldovenii vor produce încă o dată
o surpriză frumoasă pentru viitorul
acestei țări!
Interviu realizat de Ilie GULCA

Rusia a acuzat joi CEDO de ingerinţă în sistemul său
judiciar pentru că a dispus cu o zi în urmă eliberarea
imediată a opozantului rus Aleksei Navalnîi, vizat în
vară de o tentativă de otrăvire cu o substanţă considerată armă chimică, în prezent încarcerat. Kremlinul califică drept „ilegală” dispoziţia CEDO, potrivit
EFE, DPA şi Interfax. „Este o decizie ilegitimă, este
o tentativă foarte serioasă de ingerinţă în afacerile
judiciare ruse, ceea ce din punctul nostru de vedere
este inacceptabil”, a declarat purtătorul de cuvânt al
Kremlinului, Dmitri Peskov.

Telefonul Iuliei
Navalnaia a fost
confiscat în timpul
unei percheziții
Secretarul de presă al politicianului Aleksei Navalnîi,
Kira Iarmîș, a declarat pe Twitter că unele persoane au
început să scrie mesaje de pe telefonul Iuliei Navalnîi,
pe care poliția l-a confiscat în timpul unei percheziții,
scrie meduza.io. „Poveste grozavă. Acum două săptămâni, după cum știți cu toții, Iulia Navalnaia a fost
percheziționată. Toate telefoanele au fost luate. Și – ce
minune! – acum persoanele înregistrate în contactele
ei în telefon spun că scriu în numele ei. Poliția noastră
funcționează excelent!” Canalul de Telegram „Echipa lui
Navalnîi” susține că telefonul este folosit de „siloviki”.

Ucraina este „un proiect
al ţărilor occidentale”
Ucraina este „un stat neprietenos” faţă de Rusia şi
care s-a transformat într-un „proiect al ţărilor occidentale”, a declarat joi secretarul de presă al Preşedinţiei
ruse, Dmitri Peskov, la o întâlnire cu ziariştii, scrie
agerpres.ro. „Ucraina este un stat suveran, neprietenos
faţă de noi. Am ajuns la o asemenea concluzie judecând
după acţiunile antiruseşti, care domină mereu politicile conducerii ucrainene”, a subliniat reprezentantul
oficial al Kremlinului, comentând afirmații făcute de
preşedintele rus, Vladimir Putin, miercuri, în timpul
întâlnirii cu liderii fracţiunilor parlamentare.

Lukaşenko: Belarus şi
Rusia pot să-şi asigure
tot ce au nevoie
Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că, în pofida tuturor sancţiunilor, Republica Belarus
şi Federaţia Rusă „vor depăşi aceste provocări şi vor
putea să-şi asigure tot ce au nevoie”, informează joi
agenţia de presă TASS, citată de agerpres.ro. „Eu sunt
din vremurile sovietice, ştiu ce înseamnă planificare de
stat. Şi m-am gândit aşa: de ce ne agităm şi ne stresăm
(în legătură cu sancţiunile), noi putem să calculăm totul
şi să ne asigurăm cu toate cele necesare”, a declarat
Lukaşenko, în timpul întrevederii sale cu secretarul de
stat al Uniunii Rusia-Belarus, Grigori Rapota.
I.G.
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Harta lumii

A-politice

Rușinea
lui Borrell

Adrian CIUBOTARU

S-a vorbit mult în presă
despre vizita Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și
Politică de Securitate al Uniunii
Europene, domnul Josep Borrell, la Moscova. Și mai ales despre
indignarea pe care au provocat-o
„rezultatele“ acestei vizite printre europarlamentari.
Să recapitulăm. În ziua când
Borrell se întâlnea cu omologul său rus, Serghei Lavrov,
Kremlinul declara drept persona
non grata câțiva diplomați din
Polonia, Germania și Suedia,
expulzându-i din țară. Motivul
aparent ar fi fost implicarea
acestora în protestele declanșate
de arestarea lui Navalnîi. Dar
gestul a fost interpretat drept un
afront de către liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, o adevărată
„palmă pe obrazul Europei“, ca
să citez una dintre declarații.
La revenirea în Bruxelles,
ministrul de Externe al UE a fost
audiat de deputații europeni, iar
cei din Partidul Popular European l-au făcut cu ou și cu oțet.
Problema e că Borrell nu a fost
umilit doar indirect, prin expulzarea diplomaților, ci și direct,
la conferința de presă. În stilul
insolent și agresiv al diplomației cekiste, Lavrov a acuzat UE
de standarde duble, a deplâns
încălcarea statului de drept și a
regulilor democrației în Spania
(aluzie clară la măsurile pe care
le ia Madridul împotriva separatiștilor din Catalonia, în mare
parte de stânga, ca și catalanul
Borrell, de altfel) și lipsa de
cooperare a Vestului în „clarificarea“ cazului Navalnîi. După
ce șeful diplomației ruse și-a
șters pantofii de Borrell, acesta
din urmă nu a găsit un răspuns
adecvat: a acceptat umilința și a
așteptat cuminte ora plecării.
Insulta de la Moscova și
direcția nouă în relația UE cu
Rusia vor fi discutate luni, 22
februarie, la Consiliul pentru
Afaceri Externe al UE, dar și, cu
certitudine, la Consiliul Europei
ce se va întruni pe 25-26 martie
a.c. Oricare ar fi însă această
direcție și oricare ar fi sancțiunile pe care le va adopta UE
față de Rusia, Europa a încasat
prima lovitură. O lovitură la
imagine, care e mai dureroasă decât toate sancțiunile pe
care le-ar putea născoci acum
Bruxelles-ul pentru a „pedepsi“
Kremlinul.
Apoi, nicio sancțiune nu ar

Vineri / 19 februarie / 2021

putea fi destul de aspră pentru
a pune la punct camarila de la
Moscova: ca și în cazul Crimeii/
Donbassului (un caz mult mai
grav), există o limită dincolo de
care nu se poate trece. Relațiile economice nu au cum să fie
prejudiciate în punctele nodale,
strategice, întrucât e prea mare
dependența reciprocă între cele
două părți. Și Kremlinul o știe
prea bine, de aceea flutură fără
nicio jenă prăjina și își pune
întreaga armată de troli și de
„sputnici“ să afirme că miza
confruntării nu ar fi, de fapt, Navalnîi, ci „împiedicarea realizării
proiectului“ North Stream-2 (cf.
Sputnik.md din 12 februarie).
Un alt aspect important e
că Lavrov nu ar fi îndrăznit să
atace astfel pe orice diplomat de
rang înalt. Ministrul de Externe
rus și-a ales foarte bine ținta:
concilianta stângă europeană,
reprezentată de un Borrell atât
de emblematic prin lașitatea
și oportunismul lui, a produs
arareori, în relația cu Rusia, un
demnitar sau un diplomat cu
coloană vertebrală. În special
în țările latine ale UE, există o
adevărată tradiție a admirației
față de Moscova (acea Moscovă
care își asumă trecutul bolșevic),
pe care socialiștii și comuniștii
francezi și italieni, spanioli și
catalani o transmit cu pietate
din generație în generație, dar și
o continuitate în complicitate pe
care nu o poate tulbura niciuna
dintre provocările sau agresiunile Kremlinului.
Atâta timp cât stânga europeană nu se va detașa sentimental și ideologic de Rusia,
alde Lavrov vor ști să o manipuleze, să o înjosească și, tot
cu ajutorul ei, să anuleze orice
efort al UE de a aduce democrația și normalitatea în patria
„Marelui Octombrie“. Acum, ar
fi fost normal ca grupurile de
stânga din Parlamentul European să-l forțeze pe domnul
Borrell să-și dea demisia. Nici
vorbă de onoare însă acolo
unde primează solidaritatea
„de clasă“ sau „de idei“ – să ne
amintim și ce scandal a făcut
stânga europeană acum câțiva
ani, când era semnat acordul
CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement, septembrie 2016) cu SUA și Canada,
și câtă apă în gură a luat atunci
când UE a iscălit un acord
similar, dar și mult mai controversat cu China (tratat negociat
foarte discret și semnat în ajun
de… Revelion, pe 30 decembrie
2020).
Așadar, dl Josep Borrell,
care nu are niciun regret după
rușinoasa pățanie de la Moscova, poate promova în continuare vaccinul rusesc anticovid,
critica politica SUA față de Cuba
și aștepta senin o nouă fază de
„dialog constructiv“ cu Lavrov
& Co.

Parlamentul
vorbitor

D

e când e în politică, Maia Sandu încă
nu a reuşit să facă prea multe (despre
preşedinţie, abia începută, vom vorbi
după cele o sută de zile de probă). Dar
ceea ce, de fiecare dată, îi reuşeşte de minune, e
testarea sistemului. Azi, d.e., pică bacalaureatul
politicienii moldoveni.

Mircea V. CIOBANU
Nu am urmărit decât secvenţe de la şedinţa parlamentului
moldovenesc în care „s-a discutat programul de guvernare” al
echipei Gavriliţă. M-au surprins
însă nenumăratele comentarii ale
poporului, revoltat pe „circul din
parlament”. Or Maia Sandu şi Natalia Gavriliţă nu au cerut altceva
decât votul negativ al parlamentului şi l-au obţinut sută la sută.
Iese că spectacolul a fost prezentat
exclusiv pentru galerie. În rest,
nimic nou sub soarele în jurul căruia se învârte globul neatârnat
al Moldovei. Nicio declaraţie care
ar fi demonstrat că aleşii noştri ar
fi cumva altfel, că ar fi alţii decât
cei pe care îi ştiam.
Pe de altă parte, cum să te
revolţi că în parlament se vorbeşte (şi încă se vorbeşte sincer!)? E parla-ment! Obişnuiţi
că deciziile importante se iau în
birouri obscure (iar unele chiar
în străinătăţi, la fel de obscure,
fie Fanarul, fie Kremlinul), noi
am uitat că parlamentul e terenul
dezbaterilor, al confruntărilor,
al etalării minţilor „noastre” cele
mai luminate. Implicit, avem
aici o paradă a personalităţilor
politice, a vedetelor noastre.
Ripostând oponentului, deputatul se adresează, concomitent,
poporului. Edificatoare replica
premierului desemnat, când
cineva încercase să-i bruieze
discursul: nu mă împiedicaţi
să mă adresez poporului (sic!).
Parlamentul e scenă deschisă: te
adresezi conlocutorului/ conlocutorilor, dar ştii că te ascultă
alegătorul, care te plăteşte, inclusiv pentru spectacol.
Am văzut cât de consecvenţi
sunt aleşii noştri (care, la întâlnirea cu preşedintele nou-ales,
declaraseră in corpore că vor anticipate, doar să se respecte procedurile de rigoare). Am văzut cât
de argumentate le sunt poziţiile şi
deciziile, cât de mult se respectă
reciproc. Am văzut cum le fac din
ochi jurnaliştilor, dând de înţeles
că spectacolul e pentru a fi difuzat, e pentru aplauze. Or până
acum, având în vedere că deciziile se luau în altă parte (povestea
cu „statutul limbii ruse” – nu al
cetăţenilor, nu al vorbitorilor de
rusă, ci „al limbii”, ca simbol al
„Lumii ruse” – este edificatoare),
platformele de „dezbateri” se mutau la talk-show-urile televizate:
abia acolo eroii actelor politice

de mare curaj îşi răsuflau în voie
durerile, folosind supapa gazelor
de eşapament a televiziunilor.
Dezbaterile din parlament nu
sunt inutile, dimpotrivă. Nici dramatizările şi exerciţiile retorice
nu sunt excluse. Ele fac parte din
instrumentarul meseriei. Dar retorica de dragul ei înseşi nu e doar
sterilă, ci şi nocivă. Mai ales într-o
şedinţă în care se rezolvă chestiuni
precum dizolvarea parlamentului,
alegerile sau programul de guvernare. De vreme ce solicitarea era
atât de exact formulată, ca scop
şi ca paşi, pe cine îl mai amuzau
elucubraţiile „oratorilor” Ţârdea &
Bolea? Or criteriul esenţial de a-l
alege pe cineva să ne reprezinte e
capacitatea de a lucra întru binele
comunităţii, nu afişarea ego-ului
inflamat.
Mai balcanici ca niciodată (sau
dimpotrivă: ca întotdeauna); bizantini (nu doar înzorzonaţi cu
ornamente în exces, ci, mai ales:
corupţi şi perfizi, vezi sensul al
treilea din dicţionar); plângăcioşi
prin tradiţie mioritic-păşunistă,
rămânem şi azi conduşi de „liderii
naţionali” din Fanar (dacă nu s-o
fi schimbat cartierul rezidenţial al
domnitorilor moldoveni din Istanbul) sau de liderii internaţionali,
ai „lumii ruse”, din Kremlin. Modernizarea şi occidentalizarea (cu
riscul raţional, responsabilitatea
pe cont propriu, ieşirea din zona
de confort a unei ţări bananiere,
precum suntem) ne sperie, în loc
să valorificăm şansa.
P.S. Obiectiv, anticipatele sunt
inevitabile. Parlamentul nu mai
reprezintă opinia de azi a electoratului. Dar nici pe cea de mâine nu
o va reprezenta. Structura politică
a Moldovei de mâine va fi cu multe surprize pentru toţi, inclusiv
pentru promotorii anticipatelor.
Caricatura la gazetă

Obiectiv,
anticipatele
sunt inevitabile.
Parlamentul nu
mai reprezintă
opinia de azi a
electoratului.
Dar nici pe cea
de mâine nu o
va reprezenta.
Structura politică
a Moldovei de
mâine va fi cu
multe surprize
pentru toţi,
inclusiv pentru
promotorii
anticipatelor.

Problema cea mai dificilă pentru
Maia Sandu va fi aceeaşi: cum să
prezidezi fără să ai o majoritate
parlamentară?
P. P. S. O declaraţie rostită
de ex-preşedintele Dodon în
parlament acum exact doi ani:
„Vă anunț oficial că în calitate
de președinte voi accepta orice
majoritate, orice guvern pe care
îl veți crea prin negocieri între
partidele politice. Nu voi accepta
numai un guvern creat pe cale
nelegitimă, prin transfugi. Decât
un guvern al transfugilor, mai
bine să ne judece încă o dată cetățenii în cadrul anticipatelor”.
Maia Sandu, la prezentarea repetată a candidatului său pentru
funcţia de premier, ar putea să-l
citeze.

MREAJA REȚELELOR
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Câteva anomalii

Nicolae BUNDURI

Furi sau faci afaceri cinstite, te
trezești la 85 de ani ca Ion Țiriac
că ai adunat câteva miliarde și
continui să aduni fără să te gândești că viața ta e pe terminate și
nici nu ești un altruist care să-și
ajute semenii nevoiași. Îți construiești palate cu zeci de camere
și dormi într-un singur pat, într-o

singură cameră. Ești un fost mare
savant anonim acum, care a făcut
viața mai ușoară milioanelor de
oameni și la bătrânețe ai o pensie
de mizerie în timp ce un fotbalist
total incult, la 30 de ani, se trezește cu o avere cu care ar putea
trăi zece vieți. Citești și te cultivi
până la 90 de ani, ai predat la
facultăți și ajungi ca pe un pat de
spital să te privească infirmierele
ca pe un gunoi de care ar vrea să
scape. Mori ca orice om de știință și ajungi la groapa comună în
timp ce un fost politician venal,
cu 8 clase primare și un liceu cu
pile, are un monument funerar
care a costat cât tot blocul în care
tu, învățatule, ai răbdat frig 50
de ani. L-am cunoscut personal

Eugenia GUZUN
De obicei, nu obișnuiesc să vorbesc despre situația din Basarabia,
decât atunci când cineva mă întreabă. Cei care se interesează de
acel spațiu cunosc situația poate
chiar mai bine ca mine, iar pentru
ceilalți orice le-aș spune, în final
aud cunoscuta frază – e ca la noi.
Și astăzi am avut un caz similar.
Am stat un pic de vorbă cu un bun
amic, scriitor, născut în Țară, dar
cu rădăcini basarabene. Am discutat despre politică și evident am
ajuns și la situația economică, la
nivelul de trai de acolo. Am auzit
aceeași frază la sfârșitul dialogu-

pe marele medic militar, general Oancea Traian. Ultima dată
când am fost în apartament la
Domnia sa, având 82 de ani, citea tratate de medicină apărute
proaspăt. Desigur, nu mai avea
nevoie practică, dar setea de cunoaștere nu i s-a oprit niciodată.
Cum pot unii oameni să trăiască
o viață fără să citească măcar o
carte? De ce preoții (unii dintre
ei, sau chiar majoritatea) nu te
înmormântează, sărac fiind, dacă
nu le dai o groază de bani cu care
își fac palate? Sunt milioane de
cazuri în lumea asta în care un
câine este mai ocrotit decât un
om. Pe măsură ce trec anii, dispare sentimentul solidarității
între oameni.

deseori să fac kilometri buni de
la gazdă până la radio fiindcă nu
aveam de un bilet de tramvai (dar
asta e o altă poveste). Și uite așa,
tot lamentându-se, numai ce aud
că una din colege zice: „Și trebuie
să fac și curățenie în apartament,
și stau și mă gândesc că nu e de
ajuns să iau doar o femeie pentru
curățenie, va trebui să iau două”.
În clipa aceea eu m-am lămurit
cum stau lucrurile și cum trebuie
să fac comparație între sărăcia
din Basarabia și cea din România. Colegelor mele din Chișinău
la acea vreme, dar cred și acum,
nici nu le trecea prin minte că
ar putea plăti cuiva să facă ordine în casă, noi abia legam tei
de curmei.
N.B. Eu obișnuiesc să compar
o pătură socială sau profesională
de acolo cu echivalentul ei de aici,
adică din România. Aș avea multe
de spus pe această temă și posibil
voi mai reveni.

Comportamentul sfidător al
Ambasadorului Rusiei la Chișinău

Iurie RENIȚĂ

Oficialitățile de la Kremlin
(inclusiv misiunea lor diplomatică la Chișinău) se comportă
cu noi de parcă am fi o regiune
a Federației Ruse. Lipsa unor
reacții adecvate și ferme din
partea autorităților noastre
vis-a-vis de comportamentul
provocator al ambasadorului
rus (dar și al întregii misiuni
ruse la Chișinău) favorizează
încălcarea flagrantă a documentelor internaționale, ce
reglementează activitatea misiunilor diplomatice – Convențiile diplomatică și consulară
de la Viena din 1961 și 1963.
Oare pentru Ambasada Rusiei
nu mai există aceste documente
internaționale relevante?
Reacția Ministerului Afa-

cerilor Externe și Integrării
Europene (MAEIE) este una
generală, plină de confuzie și
slugărnicie față de cei care nu
respectă integritatea teritorială
și legile Republicii Moldova. În
mod firesc ambasadorul rus,
Oleg Vasnețov, trebuia deja
convocat la MAEIE pentru
multiplele sfidări deschise la
adresa noastră, inclusiv pentru
participarea la ședința colegiului așa-numitului minister de
externe de la Tiraspol, cu atât
mai mult cu cât și anul trecut a
procedat în mod similar. Pentru
el este mai importantă relația
cu așa-numitul minister de externe de la Tiraspol, decât cu
Chișinăul oficial.
Până la 24 decembrie 2020
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov, era prezent
la Președinție în fiecare săptămâna (poate și mai des!). Ar
fi mai mult decât indicat ca și
Președintele actual, dna Maia
Sandu, să-l invite pe reprezentantul diplomatic rus la o
discuție despre importanța respectării principiilor fundamentale ale dreptului internațional
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Realitățile vieții

Comparații între situația
din Basarabia și cea din România
lui – e ca la noi... Volens-nolens,
mi-am amintit un caz pe care voi
încerca să vi-l povestesc ca să lămurim cumva acest CA LA NOI.
Eram în primele mele luni la
București. În primăvara lui 1995.
Angajată ca stagiar sau, cum s-ar
mai zice, cu contract limitat de
muncă la redacția literară radio
de la Radio Romania. Veneam la
serviciu la prima oră și la scurt
timp în birou intrau două colege,
cu vechime în redacție și cu nume
sonore în lumea teatrală și literară din Țară. Colegele mele veneau
în redacție și mai devreme, căci
aveau spațiu de lucru în cabinele
unde se montau emisiunile. Când
intrau în redacție, fiecare își ocupa locul la birou și începea porția
zilnică de lamentare. Ambele se
plângeau de sărăcie. Și dăi și dăi,
ce sărăcie sunt nevoite să suporte
etc. De-ți venea să scoți ultimii
bănuți din portofel și să le dai.
În acea vreme mi se întâmpla
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și a Convențiilor de la Viena
din 1961 și 1963 cu privire la
relațiile diplomatice și consulare. Doar s-a declarat oficial
că vom avea, de acum încolo, o
politică externă activă, consecvență, previzibilă și în interesul
cetățenilor!?

Noi, cei de peste 35, 40, 45, 50
de ani, suntem o generație care nu
se mai întoarce:
O generație care a mers și s-a
întors de la şcoală pe jos.
O generație care, dacă profesorul
te trimitea după cretă la secretariat,
te umflai de parcă erai mesagerul
Organizației Națiunilor Unite.
Tatiana BADAN
O generație care a studiat singură, nu aveam bani pentru meditații
sau mai bine zis nu se dădeau... dacă nu înțelegeai ceva, rămâneai
după curs și ți se explica.
O generație care a stat la tablă și a scris cu mândrie în fața clasei.
O generație care nu mergea cu automobilul la şcoală.
O generație care scria în jurnalele sale, o generație de elevi care
și-au făcut temele singuri, nu și-au sunat părinții.
O generație ruşinată să stea pe scaun, în autobuz, lângă un adult
în picioare.
O generație care a râs mult și în linişte cu frații înainte de somn,
ca să nu ştie părinții că sunt treji.
O generație care crede în Dumnezeu, care a respectat mult părinții,
profesorii sau vecinii.
O generație care s-a jucat pe stradă și a băut apă de la fântână.
O generație care a iubit binele, frumosul, adevărul și a fost mulțumită.
Suntem o generație care, din păcate, nu se mai întoarce!

De ce Moscova nu vrea
anticipate în RM
Spuneam într-o postare zilele
trecute despre marea migrare a
electoratului din RM. Cineva n-a
luat în serios această afirmație.
Dar numai cel care habar n-are
ce este cu adevărat politica din
RM poate să se uite și să nu vadă,
să asculte și să nu audă, nu mai
vorbesc să gândească, să analiValentin CHILAT CORNACI
zeze și să tragă concluzii corecte. Tot circul din Parlament este
legat de această migrare. Asta o
înțeleg cei care stau în fruntea srl-lor politice din RM. Toți spun
că Dodon nu vrea anticipate pentru că i se duce electoratul. Just,
dar parțial. La început a fost sincer când a spus că vrea anticipate, însă Moscova l-a oprit. Nu Dodon are nevoie de timp, dar
Kremlinul, care a pus în funcție a doua rezervă. Și cine crede că e
Usatîi greșește amarnic. O să vă convingeți în cel mai scurt timp.
Despre celelalte haimanale antinaționale din Parlament nici nu
mai vorbesc, ele nu mai pupă fotoliile de deputați. Electoratul
prorus, cel șovin, dar și o parte din zăpăciții de moldoveni, pentru
care nu contează cu cine, numai să nu fie „cu românii”, pleacă de
la Dodon spre Tcaciuk. „Kongresul” lui Tcaciuk care este foarte
activ în teren s-a activizat îndată după ce a pierdut Dodon. Se
vede că au apărut finanțe, încep să apară la TV. Tcaciuk nu este
Dodon, ultimul e un dobitoc de care s-a săturat Putin. Tcaciuk e
cu mult mai perfid și mai periculos. Una este evident pentru cei
care vor să înțeleagă: Dodon, Tcaciuk, Usatîi nu sunt concurenți,
ei sunt pionii Moscovei, care își vor juca rolul dictat de Kremlin.
E un spectacol bine regizat de Kozak. Ieșirea lui Usatîi la bustul
lui Vieru nu-i întâmplătoare, gândiți-vă și o să găsiți răspunsul.
Voi reveni cu alte nuanțe, iar despre migrarea electoratului „proeuropean”, „proromânesc” în altă postare.
Vă rog distribuiți și salvați această postare, revenim după un an la
ea, dacă Zuckerberg nu-și închide prăvălia.

O conotație simbolică puternică

Dionis CENUȘĂ
Retragerea „Ordinului Republicii” decisă astăzi de președintele
Maia Sandu are o conotație simbolică puternică, care ar veni să
facă justiție măcar într-un fel în
raport cu oligarhul Plahotniuc.
Argumentul legal este că partidele politice nu sunt eligibile

pentru a propune candidați pentru primirea Ordinului. PDM în
2014 nu avea competențe pentru
a-l înainta pe Plahotniuc pentru
decorarea în legătură cu semnarea
Acordului de Asociere.
Totodată, acea propunere de
a-i conferi lui Plahotniuc Ordinul
a fost întărită și de Ministerul de
Externe. Deci, nu a fost doar PDM
care l-a înaintat, dar și Ministerul.
Dar cum nu s-a respectat în totalitate prevederea legală, Sandu reușește să retragă decretul în limitele
legii. Aici nu vorbim despre componenta infracțională a profilului
lui Plahotniuc, care îl descalifică
pentru orice tip de ordin.

Întrebarea care rămâne deschisă este următoare: Dacă i s-a
retras Ordinul lui Plahotniuc,
atunci trebuie să-i fie anulat și
decretul privind ordinul decretat
pe numele lui Iurie Leancă. Cel
din urmă l-a primit tot cu aceeași ocazie – merit pentru politica
externă/semnarea Acordului de
Asociere – și în același val. Mai
mult decât atât, Leancă a contribuit și el, chiar dacă indirect, la
agravarea situației în contextul
furtului bancar.
Trebuie să existe o anumită
consecvență în revizuirea decretelor oferite foștilor politicieni cu
trecut dubios/infracțional.
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Nicolae Paşa, executorul
fără de licenţă

C

ontroversatul executor judecătoresc
Nicolae Paşa a fost lipsit de licenţă la
4 decembrie 2020 de către Colegiul
Disciplinar al Uniunii Naţionale a
Executorilor Judecătoreşti (UNEJ). Aceasta
însă nu l-a împiedicat pe Paşa să evacueze din
casă, în plină iarnă, o familie din trei persoane: o
bătrână cu dizabilităţi locomotorii, fiica sa, care
este mamă celibatară, şi copilul ei în vârstă de 12
ani. În timp ce persoanele rămase pe drumuri se
gândesc cu disperare la ziua de mâine, executorul
Paşa luptă în instanţă cu Colegiul Disciplinar
pentru licenţă.
Julieta SAVIȚCHI
Familia Negară-Oriol a fost
dată afară din casă săptămâna
trecută, într-o zi când afară era
ger de crăpau pietrele. Probabil
că executorului i-a fost frică de
cele două femei, dintre care una
imobilizată, şi de copilul de 12 ani,
încât a apelat la serviciile unei firme particulare de pază şi protecţie
pentru a executa evacuarea.
Show cu mascaţi pentru
evacuarea a două femei
şi un copil
Familia a rămas fără casa din
Chişinău şi terenul aferent în
2018, după ce un alt executor

judecătoresc a vândut proprietatea la nimeni altul decât vecinul
acestora. În 2016, Ion Negară, capul familiei, a comis un accident
rutier cu tamponare de pietoni şi
a fost obligat de judecată să achite despăgubiri de o sută de mii
de lei. Executorul Vitalie Guţu a
vândut proprietatea familiei Negară, fără să ţină cont de preţul
de piaţă şi că acolo mai locuiesc
şi alte persoane.
Aliona Oriol, fiica lui Ion Negară, spune că vecinul i-a zis că

a plătit pe casă 300 de mii de lei,
dar nu ştie ce s-a făcut cu diferenţa
de 200 de mii de lei.
Toamna anului 2020, a trecut
ca un val negru peste familia Negară-Oriol. Au decedat pe rând
capul familiei, Ion Negară, fiul
său, apoi la câteva zile, şi ginerele,
soţul Alionei.
„Nu am ştiut nici noi, nici tata,
că ne-au vândut casa. Cel puţin
să ne spună. Vecinul a pus mai
demult ochii pe terenul din jurul
casei. Cu mai mulţi ani în urmă
a reuşit prin judecată să ne ia 2
ari din teren. Acum ne-au luat
toată gospodăria pentru 5 mii de
euro. Pe lângă casă mai este un
garaj şi o construcţie accesorie.
Am depus plângeri la organele

de drept, dar am fost trataţi cu
dispreţ. Suntem oameni simpli”,
ne-a spus femeia.
Aliona Oriol susţine că executorul Paşa nu i-a oferit, cel puţin,
un termen ca să-şi găsească un loc
de trai: „Pe data de 10 februarie
am fost invitată la biroul executorului Paşa. Dumnealui mi-a zis
ca să-mi iau hainele şi să părăsesc
locuinţa, că-i aparţine lui Tolici.
I-am zis că nu am unde să mă duc
în plină iarnă cu mama paralizată şi copilul bolnav. Dar Paşa

a spus că pe el nu-l interesează
nimic altceva decât onorariul pe
care trebuie să-l încaseze de la
vecinul meu. A doua zi, a venit
cu oameni înarmaţi şi ne-a scos
afară. Niciun câine nu-l arunci în
stradă pe aşa un ger. În casă au
rămas documente, bijuterii din
aur, ceva economii şi mai multe
lucruri personale. Nu ştiu cum aş
putea să mi le restitui”.
Familia Negară-Oriol a fost
adăpostită temporar de un centru
de plasament. Aliona Oriol spune
că nu are posibilitate să închirieze
acum o locuinţă. Lucrează ca servitoare într-un centru comercial
şi este remunerată lunar cu 4000
de lei, care abia îi ajung pentru
trai. Iar din cauza problemelor

cu care se confruntă, riscă să-şi
piardă locul de muncă.
Femeie cu dizabilităţi,
lăsată fără surse
de existenţă
Olga E., o locuitoare cu probleme locomotorii din Comrat, a
rămas fără surse de existenţă după
ce executorul Nicolae Paşa i-a blocat cardul salarial. Astfel femeia
a fost pusă în situaţia să achite o
datorie pe care o avea soţul faţă

de o companie de microcreditare.
Mai mult, executorul a aplicat sechestru pe toate imobilele pe care
le deţine familia şi pe conturile
bancare ale acestora.
Olga E. a solicitat de la executor
să-i dea copia încheierii privind
executarea silită, dar a fost refuzată. Femeia s-a adresat în judecată
şi a câştigat procesul.
Avocatul Olgăi a înaintat către
executorul judecătoresc patru cereri de executare a încheierii judecătorești și anularea sechestrului
pe mijloacele financiare. Executorul judecătoresc nu a răspuns
însă la nici o cerere din cele menționate. Mai mult, la intervenția
avocatului și a părintelui Olgăi
E., deoarece aceasta este cu dizabilități și se deplasează cu greu,
Nicolae Paşa le-a reproșat că el nu
are de gând să execute încheierea
judecătorească până când nu se
vor achita cu creditorul și cu cheltuielile de executare, deoarece el
nu lucrează pe gratis.
Olga E. a depus o plângere la
Colegiul Disciplinar al UNEJ, care
la 4 decembrie 2020 i-a retras licența lui Nicolae Paşa. „Ignorarea
de către executorul judecătoresc
a prevederilor legale și aplicarea
măsurilor de asigurare în privința
soției debitorului, refuzul anulării
măsurilor de asigurare în baza încheierii judecătorești irevocabile,
sau anulării abia peste șase luni
din momentul recepționării primei cereri și după mai bine de 11
luni din momentul devenirii irevocabile a încheierii judecătorești,
a avut drept consecinţă nu doar
încălcarea drepturilor soției debitorului în procedura de executare,
aceasta neavând nicio calitate, ori
nu a fost atrasă în nici-o calitate
și nici nu a fost informată despre
aplicarea măsurilor de asigurare
în privința acesteia, prin urmare
a fost încălcat dreptul acesteia de
a beneficia de veniturile sale, în
afara oricăror urmăriri”, se arată
în decizia Colegiului Disciplinar.
Paşa şi dreptatea lui
Nicolae Paşa nu recunoaşte abaterile comise şi în scurt timp după
ce Colegiul Disciplinar i-a retras
licenţa s-a dus să-şi caute dreptatea în instanţa de judecată. În acest
timp, Paşa continuă să activeze ca
executor, motivând că decizia Colegiului Disciplinar nu este definitivă

pentru că a fost contestată.
Dosarul a ajuns în gestiunea
controversatului magistrat, Oleg
Melniciuc, cu statut de învinuit
într-un dosar pentru îmbogăţire
ilicită.
Iurie Frunză, avocatul Olgăi
E., ne-a comunicat că instanţa
a solicitat o referinţă din partea
Colegiului Disciplinar şi s-a arătat
nemulţumit de faptul că clienta sa
nu a fost atrasă în proces şi nu i
s-a solicitat o referinţă. „Olga este
parte direct interesată. Nu este corect. Mai ales felul cum a procedat
Nicolae Paşa cu clienta mea. Nu
văd motive ca decizia Colegiului
Disciplinar să fie anulată”, ne-a
declarat Iurie Frunză.
Dosar penal şi plângeri
cu nemiluita
Nicolae Paşa nu este la prima
presupusă abatere, iar pe parcursul anilor pe numele său au fost
depuse zeci de plângeri. Mai multe
persoane au apelat şi la ajutorul
presei şi au ieşit în conferinţe de
presă pentru a reclama pretinsele
abuzuri comise de executor.
Colegiul Disciplinar a dat curs
mai multor plângeri în care era
reclamat executorul Paşa.
În 2014, Nicolae Paşa s-a ales
cu un dosar penal pentru abuz în
serviciu, soldat cu urmări grave.
Executorul a fost învinuit că a
aplicat sechestru pe conturile
unei firme debitoare şi pe marfa
deţinută, câteva tone de peşte congelat, fără să ţină cont de valoarea
mărfii. Astfel, suma sechestrului,
care a pus firma în imposibilitatea
de a activa, depăşea cu mult suma
datorată de firmă.
În martie 2016, Judecătoria
Chişinău l-a condamnat pe
Nicolae Paşa la 6 ani şi 6 luni
cu executare. Curtea de Apel
Chişinău a menţinut sentinţa,
însă Curtea Supremă de Justiţie
a transmis dosarul la rejudecare.
La 13 iulie 2018, Curtea de Apel
Chişinău a pronunţat o altă
sentinţă, prin care Nicolae Paşa
a fost achitat. Curtea Supremă
de Justiţie a menţinut decizia de
achitare, o opinie separată având
magistrata Elena Cobzac.
Nicolae Paşa şi dreptul la
replică: „Să vă fie ruşine!”
În breasla executorilor se
vehiculează că Nicolae Paşa ar fi
protejat de naşul său de cununie,
Roman Talmaci, care a deţinut mai
mult timp funcţia de preşedinte al
UNEJ şi ar rămâne în continuare
o persoană influentă în breaslă.
L-am contactat la telefon pe Nicolae Paşa pentru a-i oferi dreptul
la replică. Întrebarea noastră l-a
supărat pe executor care a răspuns cu voce ridicată: „Glumiţi?
Eu vă întreb, dumneavoastră
glumiţi? Credeţi că fiecare poate
să-mi sune mie cu aşa întrebări?
Documentaţi-vă înainte de a-mi
telefona şi nu vă prefaceți naivă.
Să vă fie ruşine! Ruşine!”.
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Basarabia împotriva comunismului

Dușmanii puterii sovietice (4)

P

rintre cele mai cunoscute organizații antisovietice,
care au activat în Basarabia după cel de-al Doilea
Război Mondial (încheiat pentru noi cu a doua
ocupație sovietică) se numără pe bună dreptate
„Sabia Dreptății”. Activitatea organizației „Sabia Dreptății” a
rămas ca un simbol al luptei românilor basarabeni împotriva
ocupanților sovietici. Continuăm să publicăm fragmente din
dosarele proceselor judiciare intentate membrilor acestei
organizații.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
(urmare din numărul trecut)
Instanța a stabilit că GUŢU şi GHEORGHILAŞ sunt vinovaţi de faptul că, fiind
ostili faţă de Puterea sovietică, în toamna
anului 1949, prin BOBEICO, au stabilit
legături cu organizaţia antisovietică „Sabia
dreptăţii” şi desfăşurau agitaţie antisovietică. În perioada ocupaţiei temporare
a RSSM au colaborat activ cu ocupanţii
fascişti. GHEORGHILAŞ a participat împreună cu jandarmii români la maltratarea
şi batjocorirea cetăţenilor sovietici. GUŢU,
împreună cu jandarmii, a participat la uciderea învăţătorului VAISMAN (persoană
de mare încredere a sovieticilor – n.a.).
Analizând probele de condamnare a lui
GUŢU şi GHEORGHILAŞ, s-a stabilit că
în ancheta preliminară condamnatul BOBEICO a declarat că l-a atras în organizaţia
antisovietică pe GUŢU E.M. (vol. 2 p.d. 4752, 154-158). Însă, în şedinţa de judecată,
şi-a schimbat depoziţiile şi a declarat:
„...la 13 ianuarie 1950, m-a vizitat LUNGU şi a cerut lista persoanelor care ar putea
fi în organizaţie. În acest moment eu discutasem deja cu GHEORGHILAŞ, OLEINIC
şi GUŢU, toţi îşi exprimau nemulţumirea
faţă de puterea sovietică. Nu am avut discuții despre organizaţie...” (proces-verbal
al şedinţei de judecată vol.4 p.d. 367).
În baza materialelor şedinţei preliminare
şi ale celei judiciare, s-a stabilit că GUŢU,
în perioada ocupaţiei teritoriului Moldovei,
a fost instructor pentru pregătirea premilitarilor şi a acordat ajutor ocupanţilor. Acest
fapt se confirmă prin depoziţiile martorilor:
ŢURCAN P.I., BUZNEA G.I., CEAILIC A.I.,
CERETEU F.A. (vol.4 p.d. 26, 28, 34-35,
38, 47), infracţiunea săvârşită de GUŢU
urmând să fie calificată numai conform art.
54-3 al CP al RSSU. Cât privește participarea lui GUŢU la o organizaţie antisovietică
şi desfăşurarea de către acesta a agitaţiei
antisovietice, precum şi participarea lui la
uciderea cetăţeanului VAISMAN, acestea
nu au fost demonstrate.
Referitor la GHEORGHILAŞ, în şedinţa
de judecată s-a stabilit că el a colaborat cu
ocupanţii. Această acuzaţie se confirmă
prin mărturisirea inculpatului însuşi și a
martorului GROISMAN Ester Şmulevici
(vol.4 p.d. 370, 371, 373).
Alte acuzații referitoare la GHEORGHILAŞ nu s-au adeverit prin materialele dosarului.
În ancheta preliminară, BOBEICO a declarat că GHEORGHILAŞ a devenit membru
al unei organizaţii antisovietice (vol.2 p.d.
132-137), dar în şedinţa de judecată nu a

confirmat aceste depoziţii. Condamnatul
GHEORGHILAŞ, de asemenea, în ancheta
preliminară a recunoscut că a făcut parte
din organizaţie (vol.3 p.d. 44-50), dar în
şedinţa de judecată a declarat că nu a acceptat să devină membru al unei organizaţii antisovietice şi nu a desfăşurat agitaţie
antisovietică (vol.4 p.d. 370). Alte probe
privind participarea lui GHEORGHILAŞ
la activitatea organizaţiei şi desfăşurarea
agitaţiei antisovietice nu există, de aceea
art. 54-10 alin. 1 şi art. 54-11 ale CP al RSSU
din acuzarea lui GHEORGHILAŞ urmează
a fi excluse.
Astfel, verificând toate
materialele, consider că
vinovăţia condamnaţilor
LUNGU P.V., BOBEICO
A.M., MORARI I.I. şi ŢURCAN V.S. a fost demonstrată pe deplin, infracţiunea
comisă de ei a fost calificată corect şi verdictul este
just.
Referitor la LEAHU
D.I., MORĂRESCU C.I. şi
OLEINIC V.P. s-a stabilit
că ei desfăşurau agitaţie
antisovietică, adică au
comis infracţiunea prevăzută de art. 54-10 alin. 1
al CP al RSSU. Acuzarea
lui LEAHU D.I., MORĂRESCU C.I. şi OLEINIC
V.P. conform art. 54-11 al
CP al RSSU nu a fost demonstrată şi urmează a fi
exclusă.
Prin materialele anchetei judiciare s-a demonstrat că condamnatul
ISTRATII P.S. a comis
infracţiunea prevăzută de
art. 54-10 alin. 2 al CP al
RSSU. Apartenenţa lui la
o organizaţie antisovietică
nu a fost demonstrată.
Referitor la condamnaţii GUŢU E.M. şi GHEORGHILAŞ M.F. s-a constatat
că ei au săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 54-3
al CP al RSSU. Acuzarea
lui GUŢU E.M. şi GHEORGHILAŞ M.F.
conform art. 54-10 alin. 1 şi art. 54-11 ale
CP al RSSU nu a fost demonstrată şi urmează a fi exclusă.
Cât privește sentinţa pronunțată în cazul
condamnaţilor ISTRATII, GUŢU şi GHEORGHILAŞ, consider că este prea dură,
deoarece infracţiunile săvârşite de ei nu
au dus la urmări grave.
În baza celor expuse şi conducându-mă
de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi
autonome şi de Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,
CER:
1. Ca sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSSM din 23-24 noiembrie 1950 referitor la
LUNGU Piotr Vasilievici, BOBEICO Alexandr Mihailovici, MORARI Ivan Ilarionovici

şi ŢURCAN Vasilii Stepanovici să rămână
neschimbată.
2. În cazul condamnaţilor LEAHU David
Mihailovici, MORĂRESCU Chiril Ivanovici
şi OLEINIC Vasilii Panteleevici, se exclude
din sentinţă acuzarea conform art. 54-11
al CP al RSSU din lipsă de probe, în rest
sentinţa nu se modifică.
3. În cazul condamnatului ISTRATII
Pavel Semionovici, se exclude din sentinţă
acuzarea conform art. 54-11 al CP al RSSU
din lipsă de probe, cu micşorarea pedepsei
până la 10 ani de LCM, în rest sentinţa nu
se modifică.
4. În cazul condamnaţilor GUŢU Evghenii Mihailovici şi GHEORGHILAŞ Mihail
Fiodorovici se exclude din sentinţă acuzarea
conform art. 54-10 alin. 1 şi art. 54-11 al CP
al RSSU din lipsă de probe, cu micşorarea
pedepsei până la 10 ani de LCM şi 5 ani
de privare de drepturi, în rest sentinţa nu
se modifică.
5. Se ridică pentru toţi condamnaţii pedeapsa de deportare pe un termen de 10 ani
după ispăşirea pedepsei stabilite.

Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3
F.3085, inv.1, d.783, f. 98 – 105”
„SECRET
Prezidiului Judecătoriei Supreme a
RSSM
RECURS
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSSM în dosarul lui BERGHIE Ilia Chirilovici
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSS Moldoveneşti din 15 martie 1951, a
fost condamnat conform art. 54-3, art. 5410 alin. 2 şi art. 54-11 al CP al RSSU cu
sancţiunea art. 54-2 al CP al RSSU la 25
ani de detenţie în LCM şi 5 ani de privare
de drepturi, cu confiscarea averii,

BERGHIE ILIA CHIRILOVICI, anul
naşterii 1915, originar din satul Slobozia,
raionul Vertiujeni, RSSM, provine din
familia unui slujitor de cult, moldovean,
cetăţean al URSS, fără de partid, studii
medii, căsătorit, fără antecedente penale,
până la arestare locuia în satul Drochia,
raionul Târnova, RSSM.
BERGHIE I.C. a fost condamnat pentru faptul că, fiind ostil faţă de Puterea
sovietică, locuind pe teritoriul temporar
ocupat de trupele româno-germane în satul
Maramonovca, raionul Târnova, RSSM, a
colaborat cu ocupanții şi a făcut agitaţie
antisovietică în rândurile populaţiei.
În anii 1942-1943, fiind instructor pentru pregătirea premilitară, pregătea cadre
militare pentru armata română şi clevetea
Armata sovietică şi statul sovietic în rândurile premilitarilor, expunând idei defetiste
referitor la Uniunea sovietică ce lupta cu
Germania fascistă și lăudând armata română fascistă.
În anul 1949, la propunerea lui BOBEICO A.M. (condamnat), a devenit membru
al organizaţiei antisovietice
„Sabia dreptăţii”, constituită
de BOBEICO şi alţii pentru
lupta cu Puterea sovietică,
ceea ce se confirmă prin lista
persoanelor atrase în această
organizaţie (p.d. 88).
Acest lucru se confirmă
prin depoziţiile martorilor în şedinţa de judecată:
HARABARA P.P. (p.d. 250
verso – 251), PODGURSCHII
A.G. (p.d. 251), ŞMATOK N.P.
(p.d. 251 verso – 252), EFTODIEVA E.V. (p.d. 252),
PARIEVSCHII A.P. (p.d. 252
verso – 253), precum şi prin
mărturiile lui BOBEICO A.M.
(condamnat) depuse în ancheta preliminară (p.d. 106114, 173-188) şi DUDUN P.A.
(p.d. 104-105), MANZIUK
A.M. (p-d- 118-120).
Condamnatul BERGHIE
I.C., atât în şedinţa preliminară, cât şi în şedinţa de
judecată, nu şi-a recunoscut
vinovăţia (p.d. 252 verso –
254).
Astfel, urmează de recunoscut că activitatea criminală a lui BERGHIE a fost
pe deplin demonstrată prin
materialele anchetei preliminare şi ale celei judiciare,
şi condamnarea este corectă.
Totuși, chiar dacă a fost
recrutat de organizaţia antisovietică „Sabia dreptăţii”,
având în vedere că BERGHIE
practic nu a desfăşurat activitate antisovietică, pedeapsa stabilită de judecată este
prea dură.
În baza celor expuse şi conducându-mă
de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi
autonome şi Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,
SOLICIT:
Ca sentinţa Judecătoriei Supreme a
RSSM din 15 martie 1951 referitor la BERGHIE ILIA CHIRILOVICI să fie modificată,
pedeapsa să fie micşorată până la 10 ani
de LCM.
În rest sentinţa nu se modifică.
Procurorul RSS Moldoveneşti,
Consilier juridic de stat de clasa 3 (A.
KAZANIR)
F.3085, inv.1, d.783, f. 125 - 127
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„La Chișinău poezia e la ea acasă”
Interviu cu Oxana Gherman, doctor în filologie, autoare a cărții de poezie „efect întârziat”
– Dragă Oxana Gherman,
felicitări pentru Premiul
Național pentru Debut în
Poezie „Traian T. Coșovei”,
premiu acordat de către
Editura Tracus Arte în colaborare cu Asociația Culturală Direcția 9 și Agenția de
Carte din România! Premiul
înseamnă editarea primului tău volum de poezie, la
Tracus Arte. Fiind doctor în
filologie (teza ta de doctorat
e despre romanele lui Vladimir Beșleagă), te rog să-mi
spui, când ai început să scrii
versuri? De ce ai nevoie atât
de mult de poezie?
Vă mulțumesc. Mă onorează
să debutez cu „marca” Traian T.
Coșovei și la o editură excelentă,
cum e Tracus Arte. Am început să
scriu versuri mult înainte de a-mi
fi dorit să devin filolog, la o vârstă
pe care mi-o amintesc vag. Aveam
vreo 9-10 ani când am trăit pentru
prima oară încântarea de a crea un
text care sună. Probabil că poezia
a fost impulsul ce m-a mișcat în
direcția filologiei. Poezia ține de
relația mea cu realitatea: pe măsură ce o explorez, mă explorează.
Textele mele apar în momentele de
conștientizare a nuanțelor fine ale
realității, nuanțe care mă definesc și
pe mine ca parte a minunatei lumi
în care trăiesc.
– În satul tău natal, Antonești, Ștefan-Vodă, cine ți-a
fost profesor de română?
Ce poezie vă citea?
Alexei Vakulovski e profesorul meu (Alexei Vakulovski este
autorul cărții „În gura foametei”
– n.n.). Nu pot vorbi despre el la
trecut, pentru că sunt o mulțime
de momente pe care le rememorez
și din care încă învăț. Datorită lui,
am avut și am parte de experiențe
incredibile. Alexei Vakulovski ne
citea tot felul de poezie la lecții, dar
cel mai important e că ne învăța să
citim poezie. Ne încuraja să scriem

domeniul filologiei în R. Moldova,
se și implementează strategii de
susținere a tinerilor specialiști, cu
toate acestea, anume tinerii care ar
putea aduce o contribuție enormă
în dezvoltarea educației aleg cu totul alte ocupații sau pleacă peste
hotare.

Oxana Gherman, autoare a volumului de poezie „efect întârziat”, Editura Tracus Arte, București

poezie. Și chiar ne publica. Am câteva textulețe (nostime) publicate
într-un ziar local, un veac în urmă.

care citesc, scriu și respiră poezie.
De aceea, pot spune că la Chișinău
poezia e la ea acasă.

– Când ai descoperit poezia
nouăzecistă, douămiistă?
Crezi că postmodernismul
este depășit?
Am început să descopăr postmodernismul la facultate. Însă cele mai
bune cărți le-am citit mai târziu,
dintr-o avidă necesitate. Cred că
literatura este un fenomen viu, care
își caută în permanență formele,
oricum le-am numi.

– Când va apărea volumul
tău de debut „efect întârziat”? Cum ți-a venit titlul?
Care e problematica poeziilor din acest volum? Spune-mi titlurile câtorva poeme la care ții cel mai mult.
Volumul e în tipar, la București,
așteptăm să treacă Prutul! Titlul
poate fi înțeles și ca expresie a
debutului meu poetic „întârziat”,
dar și în alte moduri. Formula e
un punct de intersecție al câtorva
piste diferite de interpretare. Și problematica variază, uneori chiar în
interiorul aceluiași text, în funcție
de prismă, de „culoarea ochilor”
care citesc. Mi-e greu să spun la care
dintre texte țin mai mult, pentru că
fiecare e nucleul unui mic univers
care trăiește în mine.

– Care e starea poeziei la
Chișinău? Unde sunt locurile care pun în mișcare
poezia?
În Chișinău există (cel puțin) o
librărie și o bibliotecă ce promovează în mod activ și vizibil poezia.
Mulți scriitori de la noi mențin un
contact neîntrerupt cu publicul.
Apoi, sunt câteva grupuri de tineri

– Ce statut au filologii în
cea mai săracă țară din
Europa?
Ar fi minunat să aibă un statut.
Judecând după ce se întâmplă astăzi, filologii sunt un fel de prestatori de servicii, la care, din păcate,
se și apelează rar.
– Unde ești angajată? Câți
studenți se înscriu la Facultatea de Litere?
Lucrez la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și într-un proiect
al Institutului de Filologie „B. P.
Hasdeu”. La Filologie vin puțini
studenți, pentru că se înțelege din
start că finalitatea (cea mai probabilă) e angajarea în domeniul educației, iar pedagogia nu prea atrage
tinerii, poate doar cu excepția celor
care au rude pedagogi sau a celor
care, având ocazia să cunoască profesori de vocație, au fost încurajați
să urmeze aceeași cale. Statisticile
spun că e lipsă de cadre didactice în

– Cu cine dintre marii poeți români ai vrea să stai de
vorbă?
Citesc diferite materiale, interviuri, privesc secvențe filmate cu Nichita Stănescu, cu Traian T. Coșovei, Ion Stratan și alții, încercând
să-mi dau seama, cine au fost ei ca
oameni, cum au gândit și cum au
trăit. Nu știu dacă aș vrea să stau de
vorbă cu ei, nu m-ar ajuta cu nimic.
Mi-ar face plăcere să cunosc (nu
doar din cărți și din materiale video) câțiva scriitori contemporani:
Herta Muller, Mircea Cărtărescu,
Matei Vișniec, Teodor Dună, Andrei
Dosa. Urmează să se întâmple.
– Ce vei face când vei primi
volumul în casă și îl vei ține
în brațe?
Voi radia. Va fi un moment de
mare bucurie. De bucurie cu lacrimi, probabil.
– Îți mulțumesc pentru interviu și inspirație în continuare!
Interviu de Irina Nechit

Compozitorul Imnului, dat uitării de autorități
Mormântul preotului, compozitorului, dirijorului de cor
Alexandru Cristea, autorul muzicii Imnului de stat al Republicii
Moldova, a fost vandalizat în iulie
2018.
Timp de doi ani, niciun demnitar nu a întreprins vreo măsură
pentru a restabili crucea de bronz
de pe mormântul lui Alexandru
Cristea, din Cimitirul Central.
Datorită campaniei de colectare de fonduri desfășurată de
Jurnal.md și Jurnal TV, în parteneriat cu Asociația Obștească
„Monumentum” și cu Societatea Limba Noastră cea Română,
pe contul anunțat de inițiatorii
campaniei s-au adunat 4500 de
lei (contribuția cea mai mare
a venit din partea colectivului
Muzeului Național de Literatură
„Mihail Kogălniceanu”), această
sumă fiind suficientă doar pentru confecționarea machetei de

restaurare a mormântului. Suma
necesară pentru turnarea în bronz
a crucii (1500 de euro) a fost achitată de către basarabeanul Dumitru Șlapac, stabilit de 13 ani la
Moscova.
Pe 12 februarie 2021, crucea
de bronz a fost instalată pe mormântul compozitorului Alexandru
Cristea.
La renovarea mormântului
au contribuit arhitectul Mihail
Andrieș (el a făcut pe gratis proiectul de restabilire) și sculptorul
Veaceslav Jiglițchi, care, de asemenea, a muncit în mod gratuit.
Coordonator al proiectului
de renovare a mormântului lui
Alexandru Cristea este Iulian
Rusanovschi, președintele Asociației Obștești „Monumentum”.
Iulian Rusanovschi este indignat
de atitudinea nepăsătoare a autorităților față de personalitățile și
valorile neamului nostru.

„După ce afară se va mai încălzi, vom curăța și vopsi gardul,
apoi vom sfinți mormântul renovat”, menționează președintele
asociației „Monumentum”.
Iulian Rusanovschi accentuează, de asemenea, că datele bancare
și contul asociației „Monumentum” rămân deschise în continuare pentru donații de restaurare
a altor morminte ale eroilor români, distruse în perioada sovietică. Acum asociația se ocupă
de finisarea Cimitirului Eroilor
Români de la Fălești. Concomitent, a fost început un alt proiect
de restabilire a monumentului
eroilor căzuți în Primul Război
Mondial din comuna Bubuieci,
municipiul Chișinău. În curtea
bisericii din acea localitate va fi
refăcut un monument care a fost
ridicat în 1936 și distrus după cel
de-al Doilea Război Mondial.
I.N.

Iulian Rusanovschi, președintele asociației „Monumentum”, și sculptorul
Veaceslav Jiglițchi, care au restabilit crucea de pe mormântul compozitorului și preotului
Alexandru Cristea
Fotografie de Nadejda Roșcovanu, jurnal.md
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Ispititoarea valută
În buzunarele cui a ajuns remunerația oamenilor de artă?

Î

n toată lumea civilizată dreptul de autor
este o categorie patrimonială respectată
cu strictețe de cei care utilizează munca
oamenilor de creație.

Nicolae RUSU,
membru al Consiliului AC
Ținea cont de ea chiar și odiosul regim comunist al Uniunii
sovietice. Iar la vreo două decenii
de la apariția pe harta Europei
a statului Republica Moldova
experții din domeniul dreptului
de autor consideră remunerația
pentru valorificarea proprietății
intelectuale valuta forte a secolului XXI.
Și Republica Moldova, firește, este un stat european, dar se
poate constata, cu mare regret,

că după 25 de ani de la intrarea
în vigoare (la 02.03.1995) a Legii
privind dreptul de autor și drepturile conexe în acest domeniu se
comit cele mai mari și incredibile
nelegiuiri. Prima Asociație pentru
administrarea pe principii colective a dreptului de autor (AsDAC),
întrunea la 31 mai 1999, data Adunării Generale de constituire, titulari de proprietate intelectuală
din diverse domenii de creație:
literatură, muzică, arte plastice,
teatru etc.
Până în 2011, AsDAC
activează în regim
ascendent
Însă, din cauza unor „băieți
șmecheri” care considerau acest
domeniu ocină proprie și cale
ușoară de căpătuire, AsDAC este
înregistrată oficial la Ministerul
Justiției abia în martie 2000.

Apoi, până în 2011, când intră în
vigoare Legea privind dreptul de
autor și drepturile conexe în redacție nouă, AsDAC activează în
regim ascendent, mărindu-și numărul de membri până la aproape
3500 de titulari și atingând suma
de colectare a remunerației până
la 7 mil. de lei (în 2011).
După adoptarea noii Legi s-au
găsit, însă, alți „băieți șmecheri”
care încep, insistent și metodic,
acțiunile de anihilare a AsDAC.
Inițial, se încearcă subminarea
ei din interior, dar activitatea organizației avea la bază principiul
transparenței, era respectat cu
strictețe Statutul, deciziile Consiliului erau oficializate atât în
publicația proprie, buletinul informativ „Autorul”, cât și la Adunările generale la care participa
majoritatea titularilor de drepturi.
Dar, pretextând lupta cu
„monopolistul” AsDAC, în 2004
AGEPI susține înregistrarea la

Ministerul Justiției a asociației
ANCO. Activitatea acesteia, însă,
începe abia peste vreo cinci ani,
ANCO axându-se doar pe gestionarea drepturilor conexe ale
producătorilor de fonograme,
segment rămas în afara câmpului de activitate al AsDAC. După
modificarea Legii din 2010 mai
sunt înregistrate încă două asociații – ANPCI (2011) și ORDA
(2012) – ambele pe același segment al domeniului în care activa
și AsDAC. Unite de un singur scop,
mai având și susținerea tacită a
conducerii AGEPI, cele trei asociații reușesc în 2014 să blocheze în
mod concertat activitatea AsDAC.
„Planul Barbarosa”
al celor trei
Cele trei asociații își încep „planul Barbarosa” prin a pretinde,
fiecare în parte, de la AsDAC niște

imaginare și exorbitante datorii
de zeci și zeci de milioane de lei.
Știind că la contul bancar al AsDAC se acumulaseră 5,6 mil. lei
remunerație pentru cei aproape
3500 de membri ai asociației și
în pofida faptului că banii fuseseră deja distribuiți și urmau doar
să ajungă pe cardurile autorilor,
setea nebună de a se căpătui fără
mari eforturi i-a făcut pe cei de la
conducerea ANPCI (președinte Iu.
Gheorghiță) și ANCO (director O.
Gutium) să apeleze la instanțele
de judecată. Deși pretențiile lor
față de AsDAC nu au nicio logică
și sunt lipsite de cele mai elementare raționamente, magistrații din
toate instanțele, fie din ignoranță,
fie din alte motive, le acceptă.
Astfel, în 2013, când ANPCI
avea 180 de membri, marea lor
majoritate continuând să rămână
și membri la AsDAC, Iu. Gheorghiță a pretins pentru o perioadă
de 1,5 ani ca AsDAC să-i transfere 10.978.271 de lei (aproape 11
mil.!!!), apoi pentru 5 luni ale
anului 2012 încă 2.256.821(!) lei
și 5.078.603(!) lei pentru 2013,
apoi 5.010.000(!) lei pentru 2014
și 4.291.184(!) lei pentru 2015. În

total se adună o sumă incredibilă
de circa 27 de mil. lei, deși toți știau
că la contul bancar al AsDAC exista
o sumă de cinci ori mai mică.
Sume supte din deget
În același timp, ANCO s-a dovedit a fi mai „rezonabilă”, pretinzând că AsDAC trebuie să-i achite
(pentru un motiv supt din deget,
deoarece în lista ei nu avea niciun
autor, ci doar producători de fonograme) doar 6.505.484(!) de
lei pentru 9 luni ale anului 2013.
Cum au fost calculate aceste sume
exorbitante numai Iu. Gheorghiță,
O. Gutium și Sarsailă știu. Chiar
și un elev din clasa a doua ar înțelege că aceste sume sunt supte
din deget, numai nu jurații din
sistemul judecătoresc al „strălucitului” nostru stat.
În prezent, CSJ de aproape un
an amână examinarea dosarului,

iar motivul, probabil, ar putea fi
doar faptul că cei implicați în acest
jaf nu se pot înțelege în privința
comisionului. Iar după ce și-au
atins scopul și din AsDAC a rămas doar numele, cei doi „băieți
șmecheri” s-au hărțuit un timp
între ei pentru a-și însuși sediul
de pe strada Zelinski al asociației,
procurat din banii autorilor, ca în
final să-l câștige ANCO.
În timp ce jurații de la prima
instanță, de la Curtea de Apel și
de la CSJ au admis aceste enormități, iar jurații au pus sechestru
pe cele 5,6 mil. de la contul bancar al AsDAC, structura de stat
AGEPI, pretextând implicarea
asociației în procese de judecată,
n-a mai avizat-o pentru a activa
în domeniu. Oricât ar părea de
paradoxal, această structură de
stat, participând la ședințele de
judecată în calitate de intervenient accesoriu, a fost constant
de partea celor doi afaceriști și
ei, firește, au obținut în toate instanțele câștig de cauză.
AGEPI, de partea
celor doi afaceriști
În schimb, în tot acest răstimp
cele două asociații, susținute de
AGEPI atât în instanțe, cât și prin
avizarea activității lor, au colectat
nestingherite remunerație de autor atât pentru membrii lor, cât și
pentru cei de la AsDAC. Pentru ca
sumele colectate să nu cadă sub
incidența controlului efectuat de
AGEPI, în martie 2016 ANCO și
ORDA creează structura privată
„Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor” (CLAD)
care începe să adune remunerație
de autor de la utilizatori pentru
ambele asociații. Astfel, administrarea dreptului de autor și a drepturilor conexe ajunge în grațiile
unui suspect SRL chiar și după
ce în iunie 2019 ORDA este „înghițită” de ANCO prin fuzionare.
Această structură activează și
în prezent fără a fi supusă vreunui
control, iar semne de nedumerire
trezește oricui, numai nu funcționarilor de la AGEPI sau celor de
la structurile abilitate ale statului.
Mai ales că în 2016 acest CLAD
colectează pentru ANCO 3,67 mil.
lei care, la rândul ei, mai colectează
în mod individual încă 56,9 mii lei,
iar pentru acoperirea cheltuielilor
de gestionare suportate de CLAD
și ANCO se reține din suma de
3,73 mil. lei comision în mărime
de 57,57%, adică 2,15 mil. lei. Un
asemenea comision este cu totul
exagerat în raport cu 27-30% (rareori 35%) ale AsDAC sau până la
20% în majoritatea țărilor europene. Cu acest CLAD se judecă de
ceva timp și patronul firmei „Grand
Elysée”, dl Sergiu Postică, cel care,
în calitatea sa de utilizator de proprietăți intelectuale, a înțeles și a
deconspirat șmecheria, refuzând să
achite sumele solicitate de CLAD
și având certitudinea, ba chiar și
dovezi, că banii ajung oriunde, numai nu în buzunarul celor cărora
li se cuvine remunerația de autor,
adică autorilor, compozitorilor și
interpreților.

Eugen Doga: „Oare statul
nu ar trebui să se
intereseze de această
problemă?”
Din actele de control ale AGEPI
se vede clar că ANCO a colectat
din 2012 până-n 2018 peste 27 de
milioane remunerație de autor și
a distribuit membrilor săi aproape 8 mil. Informația pentru anii
2019 și 2020 lipsește, dar, luând
în considerare faptul că suma colectărilor crește din an în an cu cel
puțin 16%, remunerația colectată
în acești nouă ani ar atinge suma
de 60 de mil. lei. Dacă se mai ține
cont și de cheltuielile de administrare, (care la AsDAC nu treceau
de 30% din remunerația colectată), ele ar fi trebuit să constituie
vreo 9 mil. lei, (din 27 mil.) și circa
21 mil. lei (din 60 mil.).
În această situație, nu e neglijabilă nedumerirea eminentului
compozitor Eugen Doga din ultimul număr al publicației „Ziarul
de Gardă” din 2020: „Toate apelurile către mai mulți guvernanți,
pe parcursul a opt ani, apeluri colective și particulare, nu au dat
niciun rezultat, iar problema cu
drepturile de autor ale celor peste
trei mii de artiști a rămas nerezolvată. Banii acestor autori au
ajuns la unele ONG-uri, ori cine
știe unde, și milioanele de lei câștigate de către oamenii de creație
se așază în buzunarele acestor,
nu știu de cine și cum, autorizați
„ocrotitori” de drepturi de autor.
Oare statul nu ar trebui să se intereseze de această problemă?”.
Ca un ecou la unele reacții pe
rețelele de socializare în această
chestiune, Laura Urschi, fiica reputatului artist și om de cultură
Gheorghe Urschi, precizează: „Și
tatăl meu primea onorariile de la
AsDAC, dar de vreo șapte ani nici
pomină de ceva bani (...). E cert că
autorii sunt victimele unor escroci
care au furat deja și vor să mai
fure milioane de lei, condamnând
autorii, interpreții și compozitorii
la suferință și foame”.
Marian Stârcea:
„În buzunarele cui a ajuns
remunerația noastră?”
Și un alt pătimit, compozitorul
Marian Stârcea, pe bună dreptate
se întreabă: „Unde-s ceilalți bani,
vreo 25 de mil. lei, ai autorilor
noștri? Doar se știe că toți banii
colectați de aceste două asociații – ANCO și ANPCI – aparțin
tuturor autorilor din Republica
Moldova, și nu doar celor vreo 400
de membri ai lor. În buzunarele
cui a ajuns remunerația noastră?
Cine ne va recupera banii? Cine va
admonesta jurații care au admis
asemenea nelegiuiri? Cine să-i
pună la punct pe cei doi oameni
de afaceri care-și fac mendrele
în domeniul dreptului de autor?
Avem în acest stat structuri care
să oprească acest dezmăț?”.
Dar, într-un asemenea stat ca al
nostru, putred de atâta corupție,
aceste strigăte în pustiu rămân
a fi doar niște întrebări retorice.
Deocamdată.
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Cine menține în viață regiunea
separatistă transnistreană

T

ransnistria a reprezentat în ultimele trei
decenii una dintre cele mai mari enigme
din Europa de Est și continuă să fie un
studiu de caz aparte, fiind unul dintre
primele conflicte înghețate din spațiul ex-sovietic
și apoi un model pentru cele ce au urmat în jurul
bazinului Mării Negre.

Mădălin NECȘUȚU, veridica.ro
Dinamica supraviețuirii acestei
entități este cu atât mai interesantă prin realitățile antagonice din
teren. Dacă în aproape primele
două decenii aceasta a existat datorită sprijinului economic acordat de Moscova, ultima decadă
le aparține, paradoxal, Uniunii
Europene și Chișinăului.
O bază avansată de operații
a bolșevicilor folosită și de
Rusia post-sovietică
Situația actuală din regiunea
transnistreană datează din 1992
și a rezultat, pe de-o parte, din
Războiul de la Nistru, în care timp
de câteva luni forțele Chișinăului
s-au luptat cu rebelii regimului de
la Tiraspol, cărora li se alăturaseră
voluntari și care erau sprijiniți de
unități ale Armatei a 14-a ruse, iar
pe de altă parte, din Convenția cu
privire la principiile reglementării
pașnice a conflictului armat din
zona nistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992.
Cu toate acestea, rădăcinile acestei entități își au originile
încă din 1924, când în cadrul RSS
Ucrainene a fost creată Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească.
Pe atunci, miza acestei fâșii
de pământ era să exporte Revoluția bolșevică via România spre
zona Balcanilor. Astăzi, această
regiune separatistă are rolul de a
funcționa ca o bază avansată de
operații (din engl. „forward operating base”, FOB) a Moscovei
în regiunea Odesa, Ucraina, și la
circa 100 de kilometri de granița
UE și NATO cu România.
Regiunea separatistă reprezintă circa 11-12% din suprafața
totală a Republicii Moldova.
În cei circa 28 de ani de așa-numită independență, Transnistria
a funcționat, din punct de vedere
economic, din rămășițele sovietice
ale unei firave industrii plasate
strategic pe malul stâng al Nistrului.
Totodată, regiunea transnistreană s-a menținut și datorită
unei vieți economice subterane,
aceasta fiind o platformă de contrabandă, în special cu țigări și
băuturi alcoolice, dar și armament, în special cel din depozitul
de la Cobasna, acolo unde sovietici

au retras în anii `80 și începuturile anului `90 circa 20.000 de
tone de muniții din țări precum
Germania și Cehoslovacia.
Din acest punct de vedere, corupția endemică de la Chișinău
și afacerile unor politicieni și grupurile de interese interconectate
de la Chișinău și Tiraspol au ajutat
la menținerea acestui status quo.
UE, Bucureștiul și
Chișinăul aruncă colacul
salvator pentru regiunea
separatistă
În ultima decadă, economia
transnistreană a comportat o serie
de mutații interesante, povara fiind transferată de pe umerii Moscovei pe cei ai Uniunii Europene.
Abordarea de tip „soft power”
pe care Uniunea Europeană a implementat-o, inițial prin pârghiile
Parteneriatului Estic în 2009 și
apoi prin semnarea Acordului de
Asociere UE-Republica Moldova
în iunie 2014, a jucat un rol decisiv
în schimbarea balanței exporturilor regiunii separatiste.
Cifrele vorbesc de la sine. Astăzi, 30% din totalul exporturilor
regiunii transnistrene ajung în
circa 25 de țări ale UE.
Pe primele trei locuri în ponderea exporturilor din regiunea
secesionistă se află metalele și
produsele metalifere (circa 229
de milioane de dolari), resursele
energetice și combustibilii (160 de
milioane de dolari – livrate Moldovei) și nu în ultimul rând produsele
alimentare (circa 96 de milioane
de dolari, materii prime și confecții
în regim „lohn” (52 de milioane de
dolari). Totalul exporturilor din
regiunea transnistreană în 2020
s-a cifrat la 633.105.050 de dolari
americani, conform statisticilor
oferite de Serviciul Vamal al regimului de la Tiraspol.
Paradoxal, România este principala destinație a mărfurilor
transnistrene, după Republica
Moldova, chiar dacă la nivel ideologic și propagandistic Bucureștiul rămâne cel mai mare inamic
al Tiraspolul și ținta principală a
retoricii negative.
În general, schimburile comerciale dintre regiunea separatistă
și România se rezumă la produse
metalifere care merg la prelucrare în combinatul siderurgic de la
Râbnița din nordul regiunii.
Cele mai recente cifre furnizate
de regimul de la Tiraspol arată că
în 2020 Republica Moldova a fost
destinația principală a exporturilor (în special energie electrică
de la Centrala de la Cuciurgan)
cu 42,92% din cota de piață și o
valoare de 271,7 milioane de dolari
SUA (în creștere cu circa 10% față

de 2019).
Pe locul doi s-a clasat România
cu 14,91% (94 de milioane de dolari SUA) cu aproape 2% în creștere față de 2019. Urmează Rusia
cu 11,05% din exporturi (aproape
70 de milioane de dolari). Pe locul
al patrulea se regăsește Ucraina
cu 10,26% din exporturi (aproape
65 milioane de dolari).
De menționat că România, alături de Polonia, Italia și Germania, înghit circa 80% din totalul
exporturilor transnistrene în UE.
O altă transformare interesantă
este că, începând cu anul 2015,
România a preluat ștafeta de la
Rusia în materie de primă destinație a exporturilor transnistrene.
Anexarea Crimeii,
moment de cotitură
Dinamica exporturilor transnistrene a suferit modificări majore în ultima decadă.
Acest lucru s-a întâmplat mai
pregnant după anexarea Crimeii
de către Rusia, în 2014, și după
embargoul impus încă din 2013
Republicii Moldova de către Moscova. Cifrele arată că România a
sărit brusc, în 2015, de la 18,6% la
30,5%, în timp ce Rusia a scăzut
de la 22,9% la 15,2%.
Realitatea matematică este
completată de o politică bine pusă
la punct a Uniunii Europene care
a permis regiunii transnistrene să
exporte în continuare în UE, după
semnarea Acordului de Asociere
UE-Republica Moldova în iunie
2014, fără însă a face publice înțelegerile cu Tiraspolul.
România, ca cel mai apropiat stat din proximitatea regiunii
separatiste, a preluat acest rol de
stat-importator de produse transnistrene via Republica Moldova.
E interesant însă că relația nu a
fost una reciprocă. În ciuda înlesnirilor dinspre UE, Tiraspolul
a ridicat taxele pentru produsele
importate din UE.
Bruxelles-ul și-a motivat politica relaxată față de Tiraspol
pentru ca nu cumva o serie de

incidente să se producă în regiunea separatistă ca urmare a unor
blocade din partea Chișinăului și
Kievului. Acest lucru ar fi strangulat economia transnistreană și
ar fi putut exista riscul unor confruntări armate. La toate acestea,
prezența militară rusă în republica
secesionistă ar fi putut complica și
mai tare situația din teren.
Trebuie să reamintim că, după
anexarea Crimeii în martie 2014,
Kievul și-a schimbat atitudinea
tolerantă față de Tiraspol și a introdus treptat un embargo gradual, atât pentru mărfuri, cât și
pentru circulația persoanelor, și
controalele pe punctele vamale
comune s-au înăsprit.
Cum regiunea transnistreană
nu dispune de un aeroport internațional și nici de ieșire proprie
la mare, „exporturile salvatoare”
spre Rusia și-au diminuat din plin
cantitatea și au fost reorientare
spre țările din Vest prin bunăvoința Bruxellesului.
Pârghiile Rusiei
Uniunea Europeană a contribuit în ultimii ani la menținerea
în viață a Transnistriei, oferindu-i
acesteia piața sa în ideea că astfel
va contribui la evitarea unui conflict în regiune. Rusia a încetat să
fie partenerul economic predominant al republicii separatiste, dar
și-a păstrat suficiente pârghii în
regiune. Moscova livrează gaze
naturale, permite dezvoltarea
profitabilelor afaceri cu criptomonede, își menține forțe armate
în regiune și exercită influență
politică, dar nu o folosește pentru
reglementarea conflictului.
Negocieri inegale
De 28 de ani, Tiraspolul refuză
cu obstinație aducerea în discuție
a rezolvării politice a dosarului
transnistrean.
Se insistă pe obținerea unor
concesii socio-economice din
partea Chișinăului și se oferă la
schimb o presiune diminuată pe

unele aspecte sensibile create
artificial de Tiraspol pentru a le
folosi apoi ca unealtă sau pârghie
de negociere.
Printre acestea sunt predarea
limbii române în grafie latină în
școli sau accesul fermierilor la pământurile pe care aceștia le dețin
în proprietate în stânga Nistrului,
dar se regăsesc după așa-numita
„linie de demarcație” dintre regiunea secesionistă și restul teritoriului R. Moldova.
În prezent, o astfel de problemă
creată artificial este și amplasarea
unilaterală, pe timpul pandemiei
de COVID-19 a circa 37 de posturi
noi de control pentru ca ulterior
ridicarea acestora să fie negociată
în schimbul unor noi concesii de
tip economic din partea Chișinăului.
Aici trebuie menționat că toate
negocierile din partea Tiraspolului au în spate Rusia, stat care
influențează decisiv mersul greoi
al negocierilor prin tot aparatul de
conducere al Transnistriei școlit
la Moscova și care se află sub controlul total al Kremlinului.
Pe de altă parte, în negocierile
din acest dosar, Rusia și-a slăbit
aparent poziția inflexibilă asupra
Transnistriei pe fondul crizei economice mondiale încă din 2008 și
care continuă și în prezent pentru
Federația Rusă.
Până la criza economică, Rusia pompa masiv bani în regiunea
transnistreană sub formă de ajutoare umanitare, bani care mergeau în special în zona socială în
pensii și salarii. Cifrele vehiculate
ajungeau undeva la 60 de milioane
de dolari anual.
Ca urmare a crizei economice
globale, deprecierea rublei rusești
și în general a situației economice dificile de la Moscova cauzată
și de sancțiunile internaționale,
Moscova și-a micșorat apetitul de
a furniza bani Tiraspolului și i-a
permis deschiderea acestei supape
economice înspre UE.
În plus, gazul Gazpromului
furnizat regiunii transnistrene
nu este plătit din 2007. De circa

ACTUALITATE
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14 ani de zile, datoria Moldovagaz către Gazprom a ajuns în jurul valorii de șapte miliarde de
dolari, din care peste 90% este
numai datoria Tiraspolului. Acest
aspect ar putea frâna scenariul reunificării R. Moldova prin prisma
imposibilității achitării unei astfel
de datorii acumulate de regiunea
sa separatistă.
Gazprom deține pachetul majoritar de acțiuni la Moldovagaz
de aproape 51%, în timp ce Ministerul Economiei deține 35,5%, iar
restul de 13,44% este la Tiraspol,
dar oferit în administrare tot Gazpromului.

Sud (Georgia) este o nouă modalitate a oamenilor din anturajul
Kremlinului de a ajuta economiile
acestor regimuri și o nouă modalitate de spălare a banilor și
finanțării separatismului.
De altfel, regiunea riscă să devină una și mai criminalizată decât
este deja în prezent. Criptomonedele sunt folosite tot mai des în
operațiuni specifice crimei organizate, de la traficul de droguri la
finanțarea terorismului sau diverse
operațiuni ale serviciilor speciale.
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Maia Sandu: „Să găsim
căi exclusiv pașnice pentru
apropierea celor două maluri”

Negocieri în limbo

De-a lungul celor circa 28 de
ani de la încheierea războiului de
pe Nistru și acordul de încetare
a focului, „dosarul transnistrean”
Cu toate acestea, Moscova a îna fost tergiversat în scopul de a
ceput și aici să găsească o strategie
menține status quo-ul care preveși mai bună privind energia ieftină
dea prezența militară a Rusiei pe
produsă la centrala electrică de la
teritoriul R. Moldova în regiunea
Cuciurgan, deținută de compania
transnistreană.
rusă Inter RAO EES, și cum să valoÎn primul rând, este vorba
rifice mai bine gazul cu care este alidespre avantajul militar păstrat
mentată aceasta de către Gazprom.
de Rusia în regiune prin cei circa
Potrivit unor declarații ale
1.500 – 2.000 de soldați ruși încașefului Guvernului separatist de
drați în Districtul Militar de vest
la Tiraspol, Alexandr Martînov,
al Armatei ruse, cu sediul la Sanrepublica secekt-Petersburg.
sionistă miza,
Aceștia au
pentru 2019,
misiunea de a
pe suma de
păzi unul din15,5 milioane
tre cele mai
de dolari ce vor
mari depozite
ajunge într-un
de muniție din
vorba despre
cont special
estul Europei
avantajul militar
guvernamental.
și anume cel
prin cei circa 1.500 –
Astfel, gazul
de la Cobasna,
Gazpromului
acolo unde se
2.000 de soldați ruși
era transforestimează că
încadrați în Districtul
mat în enersunt păstrate
Militar de vest al
gie electrică la
circa 20.000
Armatei ruse.
centrala de la
de tone de
Cuciurgan, iar
muniție. Dar
apoi aceasta
și de a se roti,
era folosită în
în calitate de
activitatea energofagă de „mining”
„pacificatori” în cadrul misiunii
pentru criptomonede.
comune de menținere a păcii
Afacerea cu „crypto-mining” a
formată din militari moldoveni,
fost pusă în mișcare rapid cu imtransnistreni, ucraineni și ruși.
plicarea ambasadorului pentru
Această bază materială militaMoldova al asociației de afaceri
ră, împreună cu militarii ruși și
„Delovaia Russia”, Igor Chaika,
armata transnistreană (estimată
fiul fostului procuror general al
la aproximativ 10.000 – 15.000 de
Rusiei, Iuri Chaika. Acesta are o
persoane din mai multe instituții
relație de prietenie și afaceri cu
de forță) constituie premisele și
Igor Dodon și familia sa, dar și cu
argumentele forte pentru situația
liderul separatist de la Tiraspol,
din prezent în care nu se poate
Vadim Krasnoselski.
avansa pe acest dosar.
Chaika a pus umărul și la înCu toate că a fost angajată efectocmirea și la adoptarea pe repetiv în confruntările militare din
de-înainte a legislației, astfel că
1992 de partea rebelilor transnispe 31 ianuarie 2018, acesta deja
treni, Rusia a devenit ulterior mepromova afacerea cu cripto valută
diator în formatul internațional
din Transnistria într-un interviu
5+2 în dosarul de reglementare
pentru Kommersant.
a conflictului și folosește de facto
De altfel, campania offshore Go
„paradiplomația” transnistreană
Web International, condusă de
pentru a influența mersul acestui
un fost angajat al Ministerului de
dosar.
Interne rus a început imediat să le
De aici și rezultatele modeste
vândă token-uri în valoare de 90
în negocieri și evitarea absolută a
de milioane de dolari investitorioricăror discuții, în formatul 5+2,
lor străini interesați de oportunice ar putea duce la rezolvarea potățile de afaceri cu criptomonede
litică a conflictului.
produse în Transnistria.
În timp ce Chișinăul nu și-a
De menționat este faptul
schimbat poziția și îi oferă Tică „raportul Mueller”, ce a inraspolului o largă autonomie în
vestigat în SUA amestecul Moscadrul Republicii Moldova, pe
covei în alegerile prezidențiale
modelul deja existent în UTA
din SUA, notează că operațiunile
Găgăuzia, regiunea separatistă
serviciilor speciale rusești de plată
transnistreană nu ia în calcul dea reclamelor pentru mai multe
cât recunoașterea de către Chișirețele de socializare s-a făcut cu
nău și chiar scenariul transforcriptovalută, dar nu precizează
mării într-un subiect de drept al
proveniența lor.
Federației Ruse.
Permiterea dezvoltării acestui
În cadrul unui referendum din
tip de afaceri în regiunile separa17 septembrie 2006, 97% dintre
tiste controlate de Moscova, ce
locuitorii regiunii separatiste
au loc în prezent în Transnistria
s-ar fi pronunțat pentru aderarea
(Moldova), Donbas și Crimeea
Transnistriei la Federația Rusă.
(Ucraina) și Abhazia și Osetia de
(va urma)
Reorientare spre afaceri
cu criptomonede

Este

Președinta în Exercițiu al
OSCE, Ann Linde, ministră a Afacerilor Externe a Suediei, a avut o
întrevedere și cu președinta Maia
Sandu, cu care a discutat despre
dosarul transnistrean, mai exact
despre asigurarea drepturilor
și libertăților fundamentale ale
omului în stânga Nistrului, inclusiv dreptul la libera circulație;
situația pandemică din regiune și
relansarea procesului de negocieri, după cum se arată într-un
comunicat al președinției.
„Am subliniat determinarea
noastră de a găsi căi exclusiv pașnice pentru apropierea celor două
maluri, dar și faptul că locuitorii
din stânga Nistrului sunt cetățeni
cu drepturi depline ai Republicii Moldova”, a menționat Maia
Sandu.
La întrevedere s-a discutat

despre cooperarea bilaterală cu
Suedia, unul dintre cei mai mari
donatori ai Republicii Moldova și
susținător al parcursului nostru
european.
„I-am informat pe partenerii
suedezi despre acțiunile de curățare a justiției și de combatere
a corupției, pe care le vom întreprinde, despre situația politică
internă și despre prioritățile de
viitor. Între acestea, am menționat
educația, mediul și rezistența la
schimbările climatice, reformarea
instituțiilor publice ș.a.”, se arată
în mesajul Maiei Sandu.
„Misiunea OSCE în Moldova
rămâne a fi vitală pentru a aduce
procesul de soluționare a conflictului transnistrean la o finalitate.
Rămân a fi anumite provocări și
este important să întreprindem
pași mici ca să rămânem pe ace-

eași filieră. Urmează să facilităm procesul de reglementare
în conformitate cu principiile de
independență, suveranitate și integritate teritorială a Republicii
Moldova în cadrul hotarelor recunoscute internațional”, a declarat
președinta în exercițiu a OSCE,
Ann Linde.
Președinția suedeză în exercițiu a OSCE va continua să sprijine reuniunile în formatul 5+2,
a adăugat ministra de Externe a
Suediei.
În cadrul vizitei la Chișinău
președinta în exercițiu a OSCE
a avut întrevederi cu președinta
Republicii Moldova, Maia Sandu,
premierul interimar, Aureliu Ciocoi, dar și cu liderul separatist de
la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.
După radiochisinau.md

Mafiotul și-a pierdut distincția
Președinta Maia Sandu a retras joi, 18 februarie, „Ordinul
Republicii”, acordat fostului
lider al PDM, fugarul Vladimir
Plahotniuc. Potrivit șefei statului, distincția i-a fost acordată
lui Plahotniuc cu încălcarea procedurii și a normelor legale, și
anume a Regulamentului despre
modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat ale
R.Moldova și de înmânare a lor.
„Propunerea pentru decorarea
lui Vlad Plahotniuc a venit din
partea Organizației municipale
a Partidului Democrat, ceea ce
reprezintă o încălcare a normelor
legale, întrucât legea nu prevede
partidele politice printre subiecții
care pot face propuneri cu privire
la decorarea cu distincții de stat”,
argumentează Maia Sandu.
„O persoană care a furat țara, a
atacat și slăbit instituțiile statului
și a construit un regim autoritar
nu se poate bucura de distincții
de stat”, mai scrie ea pe pagina sa
oficială de pe Facebook.
Menționăm că, la începutul
acestei luni, redacția portalului
Sinteza.org a obținut un răspuns
din partea secretarului general

al Președinției, Andrei Spânu, în
care se arăta că, în prezent, nu ar
exista niciun temei legal pentru
a-i retrage lui Plahotniuc „Ordinul
Republicii”, deoarece o asemenea
decizie „este condiționată fie de
existența unei hotărâri a instanței
de judecată de condamnare, fie de
propunerea organului care a făcut
demersul privind conferirea”.
Retragerea acestui ordin acor-

dat fostului lider al PDM s-a numărat, însă, printre promisiunile
electorale ale Maiei Sandu.
Vladimir Plahotniuc a fost decorat cu „Ordinul Republicii”, distincția supremă de stat, printr-un
decret semnat de fostul președinte
al R.Moldova, Nicolae Timofti,
în 2014.
V.V.
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Ce slăbește sistemul imunitar –
10 obiceiuri nocive pentru imunitate
Ce slăbește sistemul imunitar?
Să fie alimentația, lipsa de somn,
anumite medicamente? Ei bine,
toate acestea, dar nu numai.
Află mai jos ce slăbește sistemul imunitar și care sunt obiceiurile de care trebuie să te dezveți
pentru a preveni slăbirea imunității.
Lipsa de somn sau somnul
agitat, neodihnitor
Dacă pierzi nopțile butonând
laptopul sau nu reușești să îți faci
„norma” de cel puțin opt ore de
somn odihnitor pe noapte, ești
mult mai expus riscului de a face
forme mai grave de infecții, pentru
că sistemul tău imunitar nu mai
funcționează la capacitate maximă. Corpul eliberează citochine,
adică proteine care sprijină imunitatea, doar în timpul somnului,
așa că ai grijă și odihnește-te.
Anxietatea slăbește
imunitatea
Stresul și grijile continue nu
fac casă bună cu anticorpii care ar
trebui să te protejeze de infecții.
Gândurile negative, fricile, îngrijorarea, toate acestea îți slăbesc
sistemul imunitar deoarece favorizează producerea în exces de
cortizol, hormonul stresului, care
îți fragilizează mecanismul natural de apărare al organismului în
fața agenților patogeni.

Nivelul scăzut
de vitamina D

ai ieșit ultima dată din casă, și
atunci se întâmpla să fie noaptea,
ar fi bine să-ți reconsideri atitudinea. Studiile arată că persoanele
care nu se arată soarelui măcar o
jumătate de oră pe zi au o imunitate mai scăzută. Iar asta din cauza
nivelului scăzut de vitamina D,
despre care am amintit mai sus,
dar și a faptului că nu respiră aer
curat, proaspăt.

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, dar are un
rol important și în producerea
de celule imunitare. O găsești în
alimente precum ouă, pește gras,
cereale și lapte fortificat, dar și
în… razele soarelui. Așa că ai mai
mare grijă ce pui în farfurie și nu
uita de „baia de soare” zilnică, de
minimum 15 minute.
Medicamente care slăbesc
sistemul imunitar
Printre „bulinele” care sunt renumite pentru efectul lor negativ
asupra imunității se numără cele
pentru tratarea alergiilor, artritei,
lupusului sau bolilor inflamatorii
intestinale. Multe astfel de medicamente au la bază corticosteroizi,
substanțe care pot slăbi imunitatea, potrivit webmd.com.
Ce slăbește sistemul
imunitar? Consumul
redus de fructe și legume
proaspete
Corpul are nevoie de vitamine
și minerale pentru a-și asigura
bariera de protecție împotriva virusurilor și bacteriilor, iar aceste
substanțe nutritive se regăsesc din
plin în fructe și legume proaspete.
Din păcate, prea puțini dintre noi
mâncăm zilnic porția de 5 fructe și

Nu exagera
cu alcoolul!
legume, iar rezultatele se traduc în
răceli frecvente, căderea părului,
oboseală și multe alte probleme.
În fructe și legume găsim fibre
din belșug, zinc, betacaroten, vitaminele A, C și E, plus mulți alți
nutrienți de care organismul are
nevoie pentru a fi pregătit în lupta
cu microbii.
Fumatul
Că e vorba de marijuana, de
țigări normale sau de cele așa-zis
„sănătoase” (electronice sau cu
tutun încălzit), fumatul este unul
dintre factorii majori implicați
în scăderea imunității și apariția
problemelor pulmonare. Toate
aceste substanțe toxice atacă agresiv plămânii, provoacă dificultăți
respiratorii, duc la tuse supărătoare și, firește, slăbesc semnificativ capacitatea organismului de
a lupta cu virusurile.

Ce slăbește sistemul
imunitar? Dieta bogată
în grăsimi nocive
Dacă obișnuiești să mănânci
multe prăjeli, lactate și cărnuri
extrem de grase, să nu te mire că
răceala îți dă târcoale mai des.
Asta se întâmplă deoarece grăsimile nesănătoase perturbă flora
intestinală, care are un rol foarte
important pentru imunitate. Dă
ceafa de porc pe o bucată de carne de curcan sau de pui, pește,
vită slabă sau mușchiuleț de porc,
opțiuni mult mai sănătoase și cu
mai puține grăsimi nocive. La fel,
înlocuiește lactatele cu procent
mare de grăsime și renunță de tot
la iaurturile cu zahăr și alte arome.

Consumul excesiv de alcool
este asociat cu numeroase probleme de sănătate, de la slăbirea
imunității până la boli de ficat,
tuberculoză, pneumonie sau chiar
anumite forme de cancer. Limitează consumul de alcool la 1-2
pahare pe zi.
Lipsa de mișcare
slăbește imunitatea

Nu ieși pe-afară? Imunitatea
ta are de suferit!

Sportul are numeroase beneficii – te ajută să îți modelezi frumos corpul, menține sănătatea
articulațiilor și a plămânilor, dar
are un rol important și în sprijinirea imunității. Așa că fă-ți un
obicei și ieși afară pentru o porție
de alergare matinală sau o tură cu
bicicleta. Orice formă de mișcare
este benefică imunității, inclusiv
mersul pe jos!

Dacă nici nu mai ții minte când

csid.ro

Pizza vegetariană – rețeta
recomandată de nutriționist
Pizza vegetariană din făină integrală, cu multe legume
gustoase și mozzarella light – sună perfect!
Această rețetă este mult mai sănătoasă decât pizza clasică, bogată
în mezeluri grase. Pizza vegetariană este ideală pentru masa de prânz.

Purtarea măștii de protecție
În această perioadă purtarea
măștii de protecție este obligatorie. Fie că vorbim de o mască
profesională (ce conține filtre
multiple) sau una din materiale
obișnuite, așa cum este bumbacul, purtarea ei poate fi dificilă în
perioada sezonului cald.
Ocluzia și spațiul închis (dar
protector) produse de mască, favorizează umiditatea, fricțiunea
și mediul cald cu acumularea
transpirației și sebumului. Toate
acestea duc la apariția inflamației
și activarea sau agravarea afecțiunilor dermatologice.
Ce putem face pentru a
preveni problemele cutanate
provocate de purtarea măștii
de protecție?
Spălarea feței cu geluri de
spălare blânde, fără parfum, adaptate tipului dumneavoastră de ten.
Se recomandă spălarea feței de
două ori pe zi.
Hidratarea pielii înainte de
purtarea măștii pentru a asigura

un strat protector. Crema de hidratare trebuie adaptată tipului
de ten.
Hidratarea buzelor – Purtarea măștii de protecție poate
duce la uscarea și iritarea buzelor.
Aplicarea unui balsam de buze
intens hidratant previne aceste
probleme. Se recomandă aplicarea
balsamului de buze dimineața,
seara și înainte de fiecare utilizare
a măștii.
Renunțați la aplicarea produselor de machiaj (fond de
ten, pudră) pe perioada purtării măștii. Pot avea efect ocluziv
asupra porilor. În cazul în care
machiajul este necesar, se recomandă produse noncomedogene
și oil-free.
Renunțați la produsele cu
efect iritativ – acidul salicilic,
acidul glicolic, retinol sau alți derivați de vitamina A.
Evitați exfolierea mecanică
(gomaj sau scrub), produsele pe
bază de alcool sau parfum.

Se recomandă schimbarea
măștii la un interval de maximum 4 ore. Se recomandă o
pauză de minimum 15 minute la
fiecare schimbare a măștii.
Nu purtați de mai multe ori
o mască de unică folosință.
Utilizați o mască confortabilă, din
materiale non iritative așa cum
este bumbacul (în special dacă
aveți acnee sau ten sensibil).
Spălarea frecventă a măștii de bumbac. Se recomandă
călcarea măștii după fiecare
spălare.
În cazul în care suferiți de probleme dermatologice, este important să continuați planul de
tratament recomandat de
medicul dermatolog. Întreruperea tratamentului poate duce
la agravarea leziunilor.
În cazul în care problemele cutanate persistă în ciuda respectării măsurilor de prevenție, se
recomandă consult dermatologic.
bioterramed.ro

Pizza vegetariană – ingrediente și mod de preparare
Ingrediente:
500 de grame de făină integrală
150 de grame de mozzarella
light
un pliculeț de drojdie uscată
250 de mililitri de apă caldă
o linguriță de ulei
sare
busuioc
oregano
3-4 linguri de suc de roșii
măsline fără sâmburi
100 de grame de ciuperci
felii de dovlecel și vinete
o lingură de porumb
un ardei gras
Mod de preparare:
Drojdia și sarea se amestecă cu apa caldă și se lasă aproximativ
10 minute.
Se toarnă apoi maiaua în golul făcut în făină, se amestecă și se
frământă până ce se desprinde de vas. Apoi se frământă 5 minute pe
masa presărată cu făină. Se toarnă o lingură de ulei, se amestecă din
nou și se lasă să crească 1-2 ore, în vasul acoperit cu folie.
Aluatul se împarte în trei, două părți se pun la congelator, iar una
se întinde și apoi se transferă într-o tavă de copt unsă cu puțin ulei.
Se unge aluatul de pizza cu suc de roșii, se pun ingredientele de
umplutură și se lasă la cuptor pentru 15 minute, la 200 de grade Celsius.
Informații nutriționale pizza vegetariană pentru 100 de
grame: 267 de kilocalorii, 35 de grame de glucide, 10 grame de proteine, 9 grame de grăsimi.
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Eleganța unui caracter

N

u mai țin minte când ne-am întâlnit
pentru întâia oară, la fel cum nici nu
prea îmi amintesc cu ce ocazie. Să fi
trecut de atunci vreo 15, poate 20 de
ani? De fapt, precizarea momentului anume nici
nu prea contează. Ceea ce mi s-a întipărit bine
în memorie este că alături de Sergiu Busuioc te
simți confortabil, de parcă te-ai afla sub aripa
protectoare a unui părinte.
Cred că același sentiment nutresc și aceeași părere împărtășesc și mult stimații mei colegi
de la ziarul „Sport Plus”, publicație care o vreme și-a avut sediul într-o primitoare sală din
vechiul edificiu al Institutului,
astăzi Universitatea de Stat de
Educație Fizică și Sport din Chișinău (USEFS).

au trecut la materiale de analiză, la portretele unor antrenori
și sportivi de valoare, în special
din domeniul luptelor. Fiecare articol în parte și toate per ansamblu
vădeau o profundă cunoaștere a
tainelor acestei discipline. Altminteri nici că se putea.

Veritabili prieteni
ai ziarului

Sergiu Busuioc era și este de o
viață în lupte, în meseria de antrenor, de arbitru. A început să
practice luptele greco-romane la
zece ani, sub îndrumarea repu-

Aici am simțit din plin susținerea unor specialiști de forță în

De o viață în lupte

de sport. Și a făcut-o și o face ani
în șir cu multă iscusință și dăruire,
cu o totală tragere de inimă.
Oriunde a activat, în orice funcție – președinte al Federației de
lupte greco-romane din Republica
Moldova, secretar general al Fe-

de perseverență, de respect față de
colegi și, mai ales, a manifestat o
deosebită grijă și atenție în raport
cu elevii, studenții, discipolii săi.
Pe scurt, și-a făcut datoria.
Când a deschis o secție de șah
la LIRPS, unii nu i-au agreat
ideea. El însă a insistat și a avut
dreptate, căci luptele sunt într-un
fel tot un șah, întrucât reclamă
minte analitică și acțiuni prompte. În calitate de decan știa să-i
susțină pe studenți în momentele
mai grele, dar și să-i dojenească
când era necesar. O făcea calm, cu
mult tact, cu o toleranță ce acoperea parcă duritatea eventualului
verdict, pe care i-l aducea direct,
pe față, celui cu pricina.

Campionatul
național la
haltere și-a
desemnat
câștigătorii
Cei mai buni halterofili din
republică și-au dat întâlnire în
perioada 12-14 februarie curent
în cadrul Campionatului național
ce a avut loc la Cahul. La bărbați,
pe măsura așteptărilor a evoluat
Marin Robu, medaliat cu argint la
Cupa Mondială de la Roma 2020,
care s-a impus în cântarul de 81
kg. În celelalte categorii de greutate au ieșit învingători Iulian Betca
(55 kg), Vladimir Lepeca (61 kg),
Victor Moroșanu (67 kg), Mihail
Musteață (73 kg), Daniel Ciubotaru (89 kg), Tudor Bratu (96 kg),
Artur Cara (102 kg) și Ion Vascan
(+109 kg). La feminin a confirmat
Elena Cîlcic (87 kg), și ea deținătoare a distincției de argint la
Cupa Mondială de anul trecut.
De asemenea, în posesia „aurului
național” au intrat Ecaterina Grabucea (45 kg), Concordia Butnari
(49 kg), Cătălina Adam (55 kg),
Maria Scripcenco (64 kg), Ecaterina Cîlcic (71 kg) și Natalia
Prișcepa (76 kg).

„Argint”
pentru Nina
Capațina la
Balcaniadă

Consecvență de pedagog

materie de educație fizică și sport,
în bibliologie, dar și a unor inspirați condeieri: Panfil Sava, Sergiu
Busuioc, Tamara Cotoman, Ana
Ciumașu, Teodor Grimalschi,
Alexei Postolachi, Liliana Cotiujanschi, Mariana Cociu și alții,
care au diversificat și îmbogățit
tematica săptămânalului nostru.
Atunci s-a stabilit o legătură de
suflet între noi, ziariștii, și dl
Sergiu Busuioc, cadru didactic
la instituția sus-menționată. În
acea perioadă l-am și cunoscut
mai îndeaproape. Bine legat și
viguros, cu chipul luminos și cu
un ușor surâs în clipele de voie
bună, el ne dispunea pe toți la
muncă, contribuia într-un fel la
intervenirea acelui climat fertil
de creație.
„Am o proaspătă informație
pentru ziar. Ce ziceți?”, ni se
adresa el uneori. „O dăm la cititor, cum să nu...”, îi răspundeam
imediat, căci știam că subiectele
furnizate de dumnealui trezeau un
viu interes, luând în captivitatea
lor adevărații iubitori ai sportului.
De la știri despre succesele sportivilor noștri, dânsul și alți colegi

tatului tehnician Ion Dobrovolschi. La 19 ani a devenit maestru
al sportului din URSS. A participat
la numeroase competiții republicane, unionale și internaționale. A
reușit locuri pe podium, premii și
trofee. Este un nume sonor la nivel
național. Este și un bun antrenor.
O spun colegii de la Catedra Probe
Sportive Individuale a USEFS, dar
și studenții care practică luptele
la aceeași instituție, cărora Sergiu
Busuioc știe să le cultive marea sa
pasiune pentru respectivele genuri

derației naționale de lupte, antrenor-profesor la Școala Sportivă
Republicană Specializată de Lupte
„Andrei Doga”, director adjunct la
Clubul Sportiv Republican „Olimpia”, director al Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv
(LIRPS), lector, șef de catedră,
decan al Facultății de Pedagogie
a USEFS, secretar general și apoi
președinte al Federației de luptă
națională „Trânta” –, pretutindeni
a dat dovadă de atitudine serioasă
față de obligațiile ce-i reveneau,

Ca președinte de Federație
„Trânta”, Sergiu Busuioc a organizat, împreună cu colegii de la
Catedra Probe Sportive Individuale USEFS, conduși de Angela Polevaia-Secăreanu, zeci de concursuri pentru copii, elevi, studenți,
desfășurate în capitală, dar și în
alte localități din republică. Poate
fi văzut arbitrând o întrecere de
luptă cu ocazia Hramului orașului
Chișinău sau la sărbători cultural-sportive desfășurate în satele
noastre, precum și cu prilejul Zilei
Mondiale Olimpice, un turneu în
memoria eroilor căzuți în războiul
pentru integritatea țării.
Are suficiente titluri (Antrenor
Emerit al Republicii Moldova, Om
Emerit), inclusiv științifice (doctor
în pedagogie, profesor universitar),
distincții de stat (Ordinul „Gloria
Muncii”). Nu le reproducem pe
toate, căci ar lua prea mult spațiu.
Esențial e că Sergiu Busuioc și-a
păstrat intactă eleganța unui caracter, consecvența unui pedagog care
cunoaște prea bine ce are de făcut,
ca să-și vadă obiectivele atinse și,
mai cu seamă, are dragostea pentru copii și sport, pentru studenți,
prieteni și colegi, pe care o poartă
cu maximă responsabilitate și dăruire peste ani. Iar anii, de..., ca
anii vin și trec, se adună, fără să
existe forță în stare să-i stăvilească.
Sergiu Busuioc a adunat în acest
făurar 65 la număr, dar zău că nu-i
dai atâția. Până și chipul său, senin
și elegant, pare să sugereze că la
mijloc nu e decât o glumă, o eroare
de calendar. Nu ne rămâne decât
să-i dorim să arate, la o adică, la
fel și la... 95 de ani!
Pavel BRĂDESCU

Atleta Nina Capațina și-a adjudecat medalia de argint la Campionatul balcanic de atletism în
sală pentru juniori I (Under-20),
desfășurat în zilele de 13 și 14
februarie a.c. la Sofia, Bulgaria.
Compatrioata noastră în vârstă de
18 ani a evoluat în cadrul probei
de aruncare a greutății, trimițând bolidul la distanța de 13,83
de metri. La turneu au participat
sportivi din 16 țări, membre ale
Asociaţiei Balcanice de Atletism
(ABAF). Rezultatele demonstrate vor conta pentru calificarea la
Europenele și Mondialele U-20
ce se vor derula în vara lui 2021
la Tallinn, Estonia, și respectiv la
Nairobi, Kenya.

Andrea
Miklos,
învingătoare
în proba de
400 m la Gent
Alergătoarea româncă Andrea
Miklos a câștigat proba de 400 de
metri la IFAM Gent Indoor, competiție ce a avut loc pe 13 februarie curent în orașul Gent, Belgia,
parcurgând distanța cu timpul de
52,52/100 sec., cel mai bun rezultat al său în acest sezon. Pe treapta
a doua a clasamentului din cadrul
reuniunii atletice desfășurate în
sală a urcat belgianca Camille
Laus (53 sec. 54/100), podiumul
de premiere fiind completat de
o altă reprezentantă a gazdelor,
Imke Vervaet (53 sec 65/100).
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TUTTI-FRUTTI
Te c a u t !

Afiş
Teatrul Național
„Mihai Eminescu”
19.02 „Dosarele Siberiei” de
Petru Hadârcă, ora 18.00.
20.02 „Cântec de leagăn” de
Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
21.02 „Steaua fără nume” de
Mihail Sebastian, ora 18.00.
23.02 „În largul mării” de
Slawomir Mrozek, ora 18.30.
25 – 26.02 „Joisărbătoare” de
Katalin Thuroczy, ora 18.00.
Teatrul Național
„Eugene Ionesco”
20.02 „Oscar și tanti Roz” de
Eric-Emmanuel Schmitt, ora
18.30.
21.02 „Iubirea la proști” de
Francis Veber, ora 18.30.
Teatrul Național
„Satiricus. I. L. Caragiale”
19.02 „Puștoaica de la etajul 13,
sau dragă societate” de Mircea M.
Ionescu, ora 18.30.
20.02 „Doctor de femei” de
Georges Feydeau, ora 18.30.
21.02 „Cerere în căsătorie” de
Anton P. Cehov, ora 18.30.
28.02 „Banii, banii sau „Bor-

setka” de Ray Cooney, ora 18.30.
Teatrul Național de Operă
și Balet „Maria Bieșu”
21.02 „Elixirul Dragostei”,
operă în două acte, de Gaetano
Donizetti, ora 17.00.
28.02 „Spărgătorul de nuci”,
balet în două acte de P.I. Ceaikovski, ora 17.00.
Teatrul Geneza Art
20.02 „Madame Bovary” după
Gustave Flaubert, ora 19.00.
21.02 „Dorian Gray” de Oscar
Wilde, ora 19.00.
23 – 24.02 „Parfumierul” de
Patrick Suskind, ora 19.00.
Teatrul „Luceafărul”
19 – 20.02. „Tata” de Dumitru
Matcovschi, ora 18.30.
21.02 „Testamentul” de Gheorghe Urschi, ora 18.30.
Spectacole pentru copii:
21.02 „Păcală” după P. Dulfu,
ora 12.00.
Teatrul Republican
de Păpuși „Licurici”
21.02 „Prin poveste rostogol”

de Ludmila Sobietsky, ora 11.00.
25.02 „Omuleții de zăpadă” de
Veronica Boldișor, ora 11.00.
Teatrul Municipal
de Păpuși „Guguță”
20.02 Premieră! „Ivan Turbincă” după Ion Creangă, ora 11.00.
Sala cu Orgă
25.02 O seară Beethoven. Flautistul Ion Negură și pianista Olga
Iuhno prezintă creații de Ludwig
van Beethoven: Sonata în Si-bemol
major pentru flaut și pian; Sonata
în Fa major pentru corn și pian –
în variantă de flaut pentru prima
dată la Chișinău! și Serenada, op.
41, pentru flaut și pian, ora 18.00.
Filarmonica Națională
„S. Lunchevici”, în Palatul
Republicii
19.02 Concert Simfonic de Ziua
Națională a Japoniei. Orchestra
Simfonică a Filarmonicii Naționale,
dirijor – Andrei Zapșa, ora 18.00.
24.02 „Cântăm duete de Dragobete”, Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, director artistic
și prim-dirijor – Petre Neamțu.

Carul cu bancuri
- Ce oameni se înmulțesc fără a face sex?
- Răspuns corect: pensionarii!
Chirurgul îi spune preotului în dimineața operației:
- Vă operez azi, dacă țineți neapărat, dar să știți
că nu cos, că e sărbătoare.
Pădure virgină este o pădure în care mâna omului
n-a pus niciodată piciorul.
Convorbire între doi tați:
- Fata mea iese în fiecare seară cu un băiat, stă
până târziu, iar eu tremur de furie pentru că nu îmi
spune niciodată ce au făcut.
- Și a mea la fel, iese, stă mult, dar eu sunt foarte
furios tocmai pentru că îmi spune tot ce face.
Profesoara scrie pe tablă: 2-2=
- Bulă, spune tu care este rezultatul!

- Meci nul, doamnă!
Ora de zoologie:
- Bulă, cum se numește animalul de care și leului
îi este frică?
- Leoaică, doamnă profesoară.
Un algerian cu o barbă mare este așezat alături
de un francez, într-un avion Paris-Alger. După
decolare, stewardesa începe să servească băuturi
pasagerilor. Francezul cere o cupă de șampanie.
După ce l-a servit, stewardesa îl întreabă pe musulman dacă vrea și el una. Răspunsul acestuia,
foarte ofensat:
– Prefer să fiu răpit și violat cu sălbăticie de zece
prostituate de la Babilon decât să las o singură picătură de alcool să atingă buzele mele!
Francezul, înecându-se, dă repede înapoi cupa
lui de șampanie stewardesei, spunându-i:
– Și eu prefer, nu știam că se poate alege!

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

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

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

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)
Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165
cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni.
Traiul e similar celui urban. (08)
Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei
sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)

Integramă
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Iubiri la bătrâneţe (1)
despre el. Rămânea să aștepte…

Lidia BOBÂNĂ
Ștefan era văduv de cinci ani.
Trăia singur în casa pe care a ridicat-o cu mâinile sale. Deși avea
trei copii, niciunul nu a rămas în
sat. Nu mai putea de singurătate.
Ziua mai era cum mai era, sprijinea cu bărbia sa poarta de la drum
și mai schimba o vorbă cu cei care
treceau pe alături, dar nopțile nu
închidea un ochi. Tot i se părea
că cineva îi încearcă ușa, că se
aud prin casă zgomote suspecte
și atunci se baricada în cămeruța
unde dormea.
Nu mai putea
de singurătate
Și tot nu era sigur că e pus la
adăpost. A auzit atâtea întâmplări
despre bătrânii rămași singuri încât gândul că ar putea fi omorât în
propria casă îi otrăvea existența.
Și atunci i-a venit în minte să se
însoare, dar nu cu una oarecare!
Voia să aibă o soție tânără și frumoasă. În satul lor nu erau asemenea femei. Și atunci ce-i veni
în gând lui Ștefan? Ia să trimită
el un anunț la un ziar. A mai mers
la o agenţie matrimonială, a lăsat
acolo o fotografie și toate datele

La un Paște al Blajinilor, când
veniseră copiii la mormântul mamei, i-a anunțat pe aceştia că are
de gând să se însoare și că nu-l
prea interesează părerea lor. Le-a
spus doar ca să nu se mire prea
tare când vor veni acasă și vor găsi
om străin în gospodărie. Vă dați
seama care a fost reacția moștenitorilor. Mai tare țipau fetele.
„Ce-ți trebuie însurătoare la 65
de ani?! Ai înnebunit?! Poate să-ți
găsim un medic?!”.
I-au amintit de toate păcatele
lui din tinerețe, până și moartea
mamei lor tot lui i-au pus-o în
cârcă. Omul care cu câteva ore
în urmă le era cel mai scump pe
lume a devenit pe loc dușmanul
tuturor! Mai ales că părintele le-a
spus răspicat copiilor că n-au ce
aștepta moștenire de la el. „V-am
făcut nunți, v-am dat carte, v-am
ajutat să vă faceți case! E destul!
Sunteți niște nesătui, până și
acum mă scurgeți de bani și avere! Când vin la voi, vă aduc, când
veniți la mine, vă încarc gențile!
Nu aveți obraz!” Copiii au părăsit casa părintelui înfuriați, dar
și îngrijorați.
Îi luceau ochii ca unui
tânăr
Înainte de a ieși din sat, au
trecut pe la mătușa lor și au prevenit-o ce planuri bântuie în capul
tatălui lor. Au sfătuit-o să treacă
mai des pe la el, nu cumva vreo

FOTO-SIMBOL

Reacţia copiilor

nespălată să pună mâna pe averea lor.
Până în seară, satul știa deja că
Ștefan are gând să se însoare. În
scurt timp, chiar și femeile măritate se dădeau pe lângă moşneag,
dar ce să mai vorbim de vădane
și fete bătrâne – toate se vedeau
în brațele lui Ștefan și în gospodăria lui.
Deși avea 65 de ani, bărbatul
arăta încă bine. Nu-i atârna burta
deasupra centurii, părul era încărunțit doar pe la tâmple și ochii îi
luceau ca unui tânăr. Gândul că se
va însura în curând și că o femeie
tânără va trebălui în gospodăria
lui îl întinerea nu știu cum – mersul i-a devenit mai țanțoș, spatele
mai drept, se îmbrăca acum cu
mai multă grijă.

Prima
candidatură
Printr-o rubrică de matrimoniale de la un ziar cunoscut în
republică, o profesoară, văduvă și
ea, i-a spus că l-ar accepta ca bărbat cu condiția să se mute la ea.
„Am gospodărie mare, îi spunea
femeia, și n-aș vrea să rămână de
izbeliște. N-o să aveți probleme
cu copiii mei, pentru că ei m-au
îndemnat să mă mărit. Toți se
află în afara țării și nu au gând
să se întoarcă…”
Ștefan a invitat-o la el să o cunoască și să se fudulească în sat
ce mirese îi vin lui din republică.
Nina era de la Glodeni și, la cei 50
de ani ai săi, nu arăta rău deloc.
I-a plăcut lui Ștefan și a rămas

la el timp de o săptămână. Voia
să vadă cum o duce mintea la
gospodărie.
Tot ce n-a reușit să facă el timp
de un an de zile – spălat, curățenie, conserve pentru iarnă și
alte treburi – Nina i le-a făcut în
câteva zile. Un lucru n-au făcut,
n-au dormit în același pat. Femeia zicea că, până nu se cunună și
nu-și oficializează relația, nici de
gând nu are să se culce cu te miri
cine: „Sunt femeie cinstită și nu
mă spurc eu în relații de astea…”.
N-a vrut
să fie cocoș
în curte străină
Uite lucrul acesta nu i-a prea
plăcut lui Ștefan, vezi bine, bărbatul nu avea de gând chiar din
prima clipă să-și ducă iubita la
altar. Voia să o cunoască la caracter, să o încerce de minte, să o
vadă cum e în relațiile cu alții. Și
cum o să-i primească copiii când
aceștia îi vor veni pe ospețe. Nina
însă voia dusă la cununie chiar
din ziua când va trece pragul în
gospodăria lui.
Femeia însă insista să se mute
el la ea: „Am casă bună, am avere
multă, departe de ce ai tu aici,
Ștefane, o să trăim împărătește”. Bărbatul însă nu ar fi vrut
să fie cocoș în curte străină! Așa
că la o săptămână și-a luat rămas bun de la Nina cu cuvintele:
„Ești frumoasă, harnică, ne-am
înțeles parcă, dar nu-mi părăsesc
eu gospodăria și satul… Dacă te
răzgândești, poftim. Dar să știi,
nu te aștept prea mult”.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Reproșurile și conflictele
vor fi la ordinea zilei în perioada următoare. Agitație și
haos va fi peste tot unde îți
îndrepți privirea. Astrele te
ajută să îți menții încrederea în tot ceea ce reprezintă
frumos. Pentru tine, sistemul de valori morale după
care te ghidezi este foarte
important.

Nu trebuie să uităm niciodată că toate resursele se
află în noi. Facem greșeli
la orice pas și ne este greu
să acceptăm această caracteristică a naturii umane.
Starea de nesiguranță care
te acompaniază te va forța
să rămâi doar un simplu
spectator în fața multor
evenimente.

Zodia ta este caracterizată de o dorință continuă de
a cunoaște lucruri noi. Deși
ești conștient că inițiativa pe
care o vei avea nu va avea
impactul la care sperai, mulțumirea că ai acționat este
de fapt tot ceea ce contează. Poate este nevoie să ai
mai multă încredere în sine.
Lucrurile se întâmplă întotdeauna într-un anumit ritm.

Te irită peste măsură ideea de imprevizibil.
Starea de spirit din zilele
următoare, în ciuda negativismului de care ești înconjurată, te ajută să duci
la îndeplinire multe din
planurile stabilite. Este de
reținut totuși că este o săptămână dificilă din punct de
vedere emoțional.

Ești mult prea sensibil
pentru societatea în care trăim. Pare că în fiecare zi care
trece duci „bătălii” dure cu
propriile sentimente și emoții. Ești reticent în fața unui
nou început, mai ales când
în joc se află lucruri la care
ții mult. Indiferent de ceea
ce se întâmplă între voi, partenerul de viață va rămâne
persoana cheie din viața ta.

Modul perfect în care
ai ajuns să comunici cu
cel de lângă tine este de
necontestat. O relație de
prietenie are nevoie de un
imbold pentru a reuși ca tu
și persoana în cauză să vă
simțiți la fel de apropiate
ca altădată. Modul în care
reușești să te împarți între
personal și profesional te
ține mereu în priză.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Delăsarea de care constați că ești capabil în contextul profesional este de
fapt lipsa unei motivații
pentru a fi mai bun. Mai
mult decât atât, nu îți dorești să mai faci parte din
colectivul actual. Deși sentimentele care te încearcă
nu sunt de ignorat, cei din
jur consideră că nu este o
perioadă propice pentru
schimbări radicale.

O schimbare bruscă a
dispoziției psihice te va agita și te va face să renunți
mult prea ușor la lucruri
sau persoane care te împlineau. În plan social, te
simți inspirat și dornic de
a te face remarcat de anumite persoane. Pe alocuri,
comportamentul tău poate
fi unul intrusiv.

Chiar dacă compromisurile pe care le faci par să
fie riscante, pe termen lung,
acestea merită orice dedicare din partea ta. Te simți
din ce în ce mai determinat.
Intrigile care se țes în jurul
tău nu reușesc să te scoată
totuși din zona de confort.
Ești conștient de ceea ce
reprezinți și acțiunile tale
vorbesc în acest sens.

Agitația de care ai parte
la birou nu îți este neapărat
pe plac. Încerci să vezi lucrurile dincolo de aparențe.
Te lași ghidat de motivația
pe care o resimți pentru
a îndeplini cât mai bine
toate sarcinile de care ești
responsabil. Ți-ai dori mai
mult de la anumite relații
din viața ta, dar nu depui
niciun efort în acest sens.

Toată atenția va fi concentrată asupra propriei
persoane. Demersurile pe
care le faci în acest sens au
scopul de a te ajuta să îți
recapeți vitalitatea și tonusul psihic. Te gândești să
reamenajezi interiorul și
faci toate astea pentru că
sentimentul de acasă este
împlinirea ta absolută în
această perioadă.

Deși nu ești conștient în
totalitate de cum vor decurge lucrurile în acest sector
al vieții tale, evenimentele
care au loc în plan profesional te ajută să îți creionezi noi obiective. Ești mai
determinat ca niciodată să
atingi apogeul propriei cariere. Poate această nevoie
vine și din dorința de a te
autodepăși.
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El mintea după ea-și pierdea,
Apoi, pierzându-și-o pe toată,
S-a și căsătorit cu ea…

Fabulă

Două curci

Sfat
Ionel, băiatul mamei,
Nu intra în greva foamei;
Vom muri noi și așa
Fără a o declara!...
Unui păstor
Ciobănaș cu oi netoate,
Le tot mulge și le bate
Până-n culmea disperării,
Cum fac cei din fruntea țării!

Unui îndrăgostit
Când a văzut-o-ntâia dată,

Spovedanie în Postul Mare
- Tinere, făcuși păcate
Cu femei nemăritate?
- Da, părinte! Și-au zis toate:
„Să-ți dea Domnul sănătate!”
Efim BIVOL

Pantofii mei
Mi-am luat pantofi de lac,
Când m-am odihnit la Ialta,
Şi îi port, că-mi sunt pe plac,
…Dintr-o cizmărie-n alta.

Indispoziţie
Nu mă duc la-nmormântări
Că am rău de lumânări;
Nu m-aş duce, de-aş putea,
Nici la-nmormântarea mea!

Nelinişte
Nu m-a ajutat nicicând destinul,
Zi de zi probleme mari îmi face:
Ca să fiu prieten cu vecinul,
Trebuie să-i las soţia-n pace.

Doleanță conjugală
Soața-n zi de sărbătoare
Să mă-ndemne-avu tupeul:
Hai să-ți scoatem la plimbare,
Măi Vasile, portmoneul!
Vasile PLĂCINTĂ

Epigrame

Un băiat iubea o fată!
Un băiat iubea o fată
Tânăr prost-am scris odată
O idilă. (Una, vai!)
„Un băiat iubea o fată
Și era în luna mai…”
Îmi plăcea idila tare
Și-am cercat s-o public.
Dar
Am ajuns spre aprobare
La un critic literar.
„- Mda, nu-i proastă, după mine,
Vers cursiv, chiar aripat,
Dar…
De-o adâncim mai bine,
Crezi că merge „un băiat”?
Un băiat – de multe ori
Încă-i tânăr să-l însori…”
Ce făceați în locul meu?
Am schimbat și-am scris „flăcău”.
Vasăzică, de-astă dată,
„Un flăcău iubea o fată”.
„- Ei, ți-am spus-o? Am dreptate?
Un cuvânt și-atâta foc!
Dar,
Ascultă, măi fârtate,
Simțământu-i reciproc?”
M-am izbit cu pumnu-n piept:
Ei, drăcie, știi că-i drept?
Și-am schimbat-o înc-o dată,
Iar acum așa pornea:
„Un flăcău iubea o fată,

Dar și fata îl iubea!”
A citit încet, atent:
„- Măi copile, ai talent!
Uite-acum mai vii de-acasă
Dar… să vezi,
Vorbind mai strict,
Poezia-i neserioasă,
E o lipsă de conflict!”
„Măi, mi-am zis, e cu dreptate,
Prea merg toate ca pe roate..”
Ah, idila blestemată!
Și-am schimbat-o. Și-ncepea:
„Un flăcău iubea o fată,
Însă fata nu-l iubea…”
Și i-am dus-o.
„- Mda, nu-i rău…
Uite-așa mai zic si eu.
Dar…
Ia stai puțin, bădie,
Zici „idilă” – scrii pe dos!
Asta-i pură tragedie!
N-ai ceva mai luminos?”
M-a trecut un junghi prin oase,
„Stai, mi-am zis, că te sfâșii!
Și i-am pus încet pe masă
Varianta cea dintâi.
A citit ca-ntâia dată
Și citind-o tot zâmbea:
„Un băiat iubea o fată…
Ei și ce dac-o iubea?...

O curcă o-ntrebă pe altă curcă:
- Ai auzit ce bine se descurcă
În treburi de afaceri, de comerț
Curcanul, fost vecin al nostru
de coteț?!
Câștigă saci de bani
Pe care-i ține
În bănci din țară
Și în bănci străine.
Și-a cumpărat castel, mașină,
Un magazin și o piscină…
- Cum să n-aud?!
Mă bucur, dragă,
Că gheața sărăciei a putut s-o
spargă
Și a ieșit, pe-aripile visării,
Sub cerul de azur al prosperării…
M-am și gândit
Să pun pe dânsul mâna,
Să fie-al meu,
Doar eu să-i fiu stăpâna.
Ca unei vechi prietene-ți pot
spune
Că am de-acum și-un plan de
acțiune:
O să-i întind o cursă,
O capcană,
La munte să plecăm, la vreo
cabană…
- Ești bravo!
Pui la cale bună treabă,
Dar nu-nțeleg de ce atâta grabă?!
- Păi, soră dragă, vrei și o morală:
Ca mâine, vor să-l pună la
dubală!

Aureliu BUSUIOC

Vladimir RUSNAC

păcătoşi, cumpărând medicamente? Aruncă-le naibii, căci totuna-s
fără folos. Mai ales dacă zici că
acolo te aşteaptă viaţa veşnică!

fumatul nu-i lucru bun, elevii dau
înţelegător din cap şi cad de acord
că ocupaţia ,,plăcută” îi lucru rău
şi spurcat! O elevă de printr-a șaptea, cu ochi de drăcoaică, mă ia
peste picior:
- Aţi uitat să-i avertizaţi – fumatul dăunează sănătății și duce
la impotență!
Sergiu ZAVERIUHA

Miniaturi
Sfătosul
Sătul să tot aştepte până când
va pune mâna pe averea socrului, faţă duhovnicească, ginerele
prinse a-l căina, şoptindu-i cu
blândeţe:
- Mata, mai devreme ori mai
târziu, la sigur, o să
nimereşti în rai şi atunci care-i
sensul să te chinui aici, printre

Remarca
Lângă gardul unei şcoli, câţiva
elevi din cei mai mărişori, dosiţi
de ochii învăţătorilor, fumează.
Mă apropii de ei şi îi mustru că

Imaginea comentată

Paradoxuri şi situaţii
- Rachiul şi vinul sunt două paralele care se intersectează sub gard.
- Puii se strâng sub cloşcă, puicile sub cocoş.
- Proştii au diplome de studii diferite, dar cunoştinţe identice.
- Prinţul nu voia nici în ruptul capului să devină rege: era alergic la
otravă.
- Zmeul, ca să fie crezut, jura concomitent cu toate cele 12 capete.
- Omul căruia i-i totuna încotro merge nu poate fi abătut din cale.
- Oare unde căutau oamenii adevărul până la apariţia vinului?
- O mie şi una de nopţi să asculţi o femeie… Poveşti arabe!
- Soțul avea un alibi, iar soția un melesteu.
- Furnica l-a scos pe greieraș din iarnă, iar acela, drept mulțumire,
i-a dat în obraz că n-are auz muzical.
- Zmeul cu 3 capete își începe a depăna amintirile astfel: „Odată, pe
când aveam 12 capete…”.
- Zice „hop!” așteptând să sară alții.
Vasile NECULCE
Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propunem
să o comentați. Textul, maximum 20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele: str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23,
Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail:
gazetadechisinau@gmail.com și pe pagina web: gazetadechisinau.md.
Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de consiliul redacției, iar autorii câștigători vor fi premiați cu
un abonament la GdC.
„Antipatic la culme”, Aliona Barnaciuc.
„Uofff, politica Moldavă”, Ana Basarabeanca.
„Îl aștept pe-al șaptelea”, Liliana Lavric.
„Teren de joacă pentru cei care n-au ieșit încă din mintea
copiilor”, Silviu Cărăuș.
„Fantomas, mi
se pare că ți s-au
îngrelat jamboanele. Oricum, ChiMaia Vodă la Cetatea Sorocii!
rtoacă îi di jinî, el
(comentariu: Vadim Șterbate)
ți-a pregătit acest
teren pentru infantili”, Mitrofan
Prisăcaru, Râșcani.
„Gimnastică pentru mintea care nu există”, Vladimir Untilă.
„Om cu scaun la fund și cu coarne la cap”, V. Moraru.

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
Luni, 2 februarie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Respiro
16.00 Magazinul FIFA
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Serial La patru ace
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Ozzy - Marea Evadare
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe
în misiune

TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 5
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Ţine duşmanii aproape
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Arta crimei, ep. 5
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Film: Ţine duşmanii aproape
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Astă seară dansăm în
familie
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Chişinău: ieri şi azi
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11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Sus Ancora! Elias şi secretul din
Marele Port
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 modificare grilă de programe
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie Fairytopia în Magia
Curcubeului
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Cincizeci de umbre
intunecate
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Ştirile Pro TV
05.30 Superspeed
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viaţă
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
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri 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 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Замерзшая из Майами
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Д/ф Бабушки Чернобыля
01.40 Пятое время года
02.05 Ждем в гости
02.30 Ştirile TV8
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости
Național
06.00 Albumul Naţional
08.00 Film: ŞAPTE ETAPE ALE
IUBIRII
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 21
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 28
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 527
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 29
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 530
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 22
21.00 Film: TRAFICANTA
23.00 Cei şapte ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Marți, 23 februarie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci

14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Handbal feminin Liga Florilor
MOL, Etapa 11
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Nevăzut,
necunoscut
23.50 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Telecinemateca Nevăzut,
necunoscut
03.45 M. A. I. aproape de tine
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Anchetele comisarului Antonescu
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin Liga Florilor
MOL Etapa 11
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Inocenţi cu mâini murdare
120’
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!

Vineri / 19 februarie / 2021
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie Mariposa
21.20 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 29

ProTV

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 528
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 30
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 531
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 23
21.00 Film: MOBY DICK. Partea a II-a
23.00 Film: TRAFICANTA
01.00 Nebuni de iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.20 Teleshoping
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film Pumni de otel
01.30 Ştirile Pro TV
02.10 Lecţii de viaţa
03.10 La Măruţă
05.00 Las Fierbinţi
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viaţă
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 viaţă
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Secretele Puterii
TV8

18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Film Reginele
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Coconut, micul dragon - Aventuri în junglă
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 modificare grilă de programe
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Любовь прет-а-порте
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Д/ф Чужая работа
01.40 Пятое время года
02.05 Ждем в гости
02.30 Ştirile TV8
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 22

Miercuri, 24 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 11 - Rapid-Gloria Buzau
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga Florilor
MOL - Etapa 11 - CSM Bucuresti-Magura Cisnadie
16.30 Fan urban
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Convieţuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 6
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Arta crimei, ep. 6
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Serial: Fantomele fiordului
03.00 Ora regelui
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Vreau să fiu sănăos!
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai

22
GAZETA de Chișinău
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 Concert VoltajCa la 20 de ani
00.25 Câştigă România!
01.25 Film: În apărarea fiului
02.50 România… în bucate
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 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 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Mai aproape de UE
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 La noi în sat
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George

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

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

Jurnal TV

TVR 1

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viaţă
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 viaţă
02.00 Patrula
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Cabinetul din umbră

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci

ProTV InterNațional

TV8
05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Помешанный на времени
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Ромовый дневник
02.30 Ştirile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости
Național

13.30 Barbie Fairytopia în Magia
Curcubeului
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 modificare grilă de programe
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Ozzy - Marea Evadare
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Ninja 2: 		
Razbunarea 24
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

PROGRAME TV

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 23
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 30
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 529
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 1
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 532
20.00 Film: SECRETUL TEMPLULUI
22.00 Film: RUGĂCIUNEA VÂNĂTORULUI
00.00 Film: MOBY DICK. Partea a II-a
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 25 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!

14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 7
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Antonescu Docudrama
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Arta crimei, ep. 7
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Serial: Fantomele fiordului
03.01 Eu pot!
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Sport Meteo
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Câştigă 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 ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro

14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Concert simfonic
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Manou aventuri în zbor
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie Mariposa
14.50 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
15.00 modificare grilă de programe
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Coconut, micul dragon - Aventuri în junglă
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.20 Teleshoping
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Profu’
23.00 Las Fierbinţi
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Lecţii de viaţa
01.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie 		
americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viaţă
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 viaţă
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Dora Show

Vineri / 19 februarie / 2021
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Несносные леди
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Голубая игуана
02.30 Ştirile TV8
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 530
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 2
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 533
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 22
21.00 Film: NECAZURI DULCI
23.15 Film: SECRETUL TEMPLULUI
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Vineri, 26 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 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele
Ctin Necula
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruieşte Românie! 2 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.10 Serial: Furtună la palat
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor, Etapa 18
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Iuliu Cezar
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Film: Iuliu Cezar
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 18
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Ştiri Externe
23.40 O seară în familie
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Pettson şi Findus
09.50 Talking Tom şi prietenii lui
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Ozzy - Marea Evadare
15.00 modificare grilă de programe
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă

20.00 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshopping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Viespea verde
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

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 Cooltura
12.20 Portret
12.50 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Reportaje TVRi
15.00 Cu drag… de Dragobete

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Pe bune?!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Pe bune?!
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 A doua viaţă
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 viaţă
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
06.00 Zerodoi pe TV
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Компенсация
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Что это было?
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Мебиус
02.30 Ştirile TV8
03.30 Что это было?
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 22
10.45 Vouă
11.00 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 531
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 534
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 23
21.00 Film: EXTEMPORAL LA
DIRIGENŢIE
23.00 Film: ECHIPA MORŢII
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 27 februarie
TVR Moldova
07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
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16.30 România veritabilă
17.00 Gari de poveste
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Mostenirea clandestina
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Mihai Viteazul
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Mihai Viteazul
03.50 Discover România
04.00 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mostenirea clandestina
TVR 1
07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Toate pânzele sus!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
12.00 Petmania, ep. 9
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 Cântec şi poveste în meoriam
Nicolae Sabău
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: Vlad Ţepeş
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Vlad Ţepeş
03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
14.55 Dor de voi
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
20.50 Respiro
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Serial La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie Dreamtopia
07.10 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.05 Barbie în Lacul lebedelor
09.30 BARBIE AVENTURI CU
PRINŢESE
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.40 Eu şi Mia
12.30 Curiosul George
13.30 Coconut, micul dragon - Aventuri în junglă
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
23.10 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
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 Film Prietenul meu robot

Moldova 1
06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro

TV8
05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile 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 Ждем в гости
15.30 Муз/ф Трамбо
17.50 Дворец для Путина
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф Малавита
23.15 Х/ф Погружение
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф Малавита
04.10 Mercur retrograd
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 532
07.45 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: EXTEMPORAL LA
DIRIGENŢIE
16.15 Film: NECAZURI DULCI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 535
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 28 februarie
TVR Moldova

TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Oameni mândri
21.50 Serial: Hotel imperial
22.55 Distractiile lui Cazacu
23.30 Zile cu stil
00.25 Film: Oameni mândri
02.00 Serial: Hotel imperial
03.00 Descălecaţi în Carpaţi
03.25 Sport
04.05 E vremea ta!
04.20 Serial: Strop şi balonaş
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 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 Elţin, Ţarul Roşu
01.00 A doua viaţă
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

14.15 Film Paul, mare poliţist la mall 2
16.00 În Profunzime
17.00 Teleshopping
17.15 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Goosebumps: Iti facem
parul maciuca
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Prietenul meu robot
03.40 Film Paul, mare poliţist la mall 2
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Descopera
09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum
11.00 A doua viaţă
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Неизвестная Россия
14.45 Teleshopping

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Cu drag… de Dragobete
22.30 România veritabilă
23.00 Film: Mihai Viteazul
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Mihai Viteazul
03.50 Discover România
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.30 Omul şi timpul
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. Partea
a doua
22.50 Garantat 100%
23.50 Replay
00.50 Dosarele extratereştrilor
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02.00 Teleenciclopedia
02.50 Cooltura
03.15 Lumea azi
03.40 MomentArt
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Petmania, ep. 9
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Înainte de tăcere
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: Tănase Scatiu
22.20 Film: Simon Magul 111’
00.25 MotorVlog
00.50 Pescar hoinar
01.25 Film: Înainte de tăcere
03.05 Telejurnal
03.35 E vremea ta!
03.55 Film: Tănase Scatiu
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star

11.00 Ştirile
11.30 Respiro
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Respiro
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Duiete de dragobete
21.00 Ştirile
21.20 Duiete de dragobete
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film Reginele
23.30 Crizantema de argint
15.00 Musafirul
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 AVENTURI CU
PRINŢESE
09.20 Barbie în Lacul lebedelor
10.45 Eu şi cei 7 pitici
11.40 Eu şi Mia
12.30 Curiosul George
13.30 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele din Heartlake
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.10 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
23.10 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Masha şi ursul
03.00 Talking Tom şi prietenii lui
04.00 Masha şi ursul
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Puterea delfinului
13.00 Teleshopping

13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuţă
15.15 Românii au talent
17.45 Teleshopping
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film 007:. Partea lui de consolare
23.15 Film Răzbunătorii: Sfirsitul
jocului
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Hacker
04.10 Film Puterea delfinului
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Descopera
09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 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 Roşu
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 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф Блондинка в эфире
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Муз/ф Джуди
23.00 Х/ф Книга Илая
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Муз/ф Джуди
04.10 Iubeşte viaţa
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 533
07.45 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Albumul Naţional
11.00 Tradiţii de la bunica
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 536
20.00 Film: LEGĂTURĂ DE SÂNGE
00.00 Start show România
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
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Dorul unui artist
în pandemie

Interpreta Adriana Ochișanu
se pare că pregătește mai multe
surprize pentru admiratorii săi.
Deși activitatea profesională i-a
fost, mai mult sau mai puțin, îngrădită de pandemie, artista muncește la noi proiecte muzicale pe
care urmează să le lanseze. Mai
mult, aceasta ne-a spus că îi este
dor de concertele de altădată și
de publicul ei, care cânta cu ea
la unison melodiile.
Pentru că un artist adevărat
lucrează necondiționat, Adriana
Ochișanu a lansat recent piesa

„Trece apa-n bolovani”, pentru
care va filma și un videoclip, când
vremea va fi mai frumoasă, după
cum a menționat ea. Iar acum,
interpreta pregătește ceva alături
de familia Ștefăneț.
„Urmează un proiect cu Marcel
Ștefăneț, o melodie în stil balcanic, grecesc, ceva foarte frumos.
De asemenea, urmează să lansăm
un duet cu Kornelia Ștefăneț, dar
vă las în suspans, deocamdată se
,,coace” acest proiect. Poate o să-l
lansăm în curând, lucrăm la linia melodică”, a declarat Adria-

na Ochișanu pentru GAZETA de
Chișinău.
Artista are și o idee mai specială, anume de a aduce, alături de
alți interpreți, Festivalul ,,Mărțișor” pe scenele mai multor orașe
din republică.  
,,Ducem tratative împreună cu
Corina și Costi Burlacu referitor la
Festivalul ,,Mărțișor”, care anul
acesta împlinește frumoasă vârstă de 55 de ani. Vrem să aducem
Mărțișorul în sufletele celor care ne
așteaptă cu drag. Mai exact, vrem
să aducem spectacolul în cele mai
importante orașe din Republica
Moldova. Să vedem care va fi situația, pentru că nimic nu este clar”,
ne-a comunicat interpreta.
Adriana Ochișanu ne-a spus că
în perioada pandemiei a petrecut
mai mult timp cu familia, dar totuși dorul de scenă și de concerte
l-a simțit din plin.
,,Mi-e dor de scenă, mi-e dor de
publicul meu drag, de sălile arhipline, de concerte. Este un dor nu
numai al meu, dar și al tuturor artiștilor într-un astfel de moment…
Ne dorim din tot sufletul să venim
iarăși în fața dumneavoastră cu
spectacole, să vă aducem cântecul
și căldura sufletelor noastre”, ne-a
mărturisit artista.
Octavian GRAUR

De Anul Nou, chinezii au preferat
să meargă la cinematograf
Cinematografele din China au
avut încasări record în perioada
Anului Nou Chinezesc, milioane
de chinezi fiind nevoiţi, din cauza
restricţiilor impuse de pandemie,
să renunţe la a-şi mai vizita rudele
într-o perioadă în care, de obicei, are loc cea mai mare migraţie
umană de pe planetă, informează
Reuters miercuri.
Încasările au ajuns la 6,96 de
miliarde de yuani (1,08 miliarde de dolari) într-un interval de
şase zile.
La baza încasărilor record din
box-office se află cererea înfrâna-

tă, ca urmare a restricţiilor pentru
controlarea răspândirii virusului,
precum şi preţurile mai ridicate
ale biletelor.
Efervescenţa mersului la cinema a fost alimentată de muncitorii
şi funcţionarii care au respectat
recomandările autorităţilor de a
nu se întoarce în localităţile de
domiciliu şi a rămâne în oraşele în
care lucrează, ca parte din efortul
de a ţine sub control o creştere a
numărului de infectări începută
în ianuarie.
Potrivit datelor Ministerului
Transporturilor, numărul călă-

torilor a scăzut cu 70% la nivel
naţional într-un interval de două
săptămâni înainte de Anul Nou
Chinezesc, care a început vineri, în
comparaţie cu perioada similară
de acum doi ani.
agerpres.ro
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Observație
Fiindcă-ambiția și-au pus,
Ajuns-au unii foarte sus,
Dar n-au atins – frecvent sindrom –
Și înălțimea de-a fi om!...

Gheorghe BÂLICI

Vaca Lopata a fătat trei
vițele! Mama și „fetițele”
sunt bine, sănătoase!
Viţelele au venit pe
lume vineri dimineaţă,
în decurs de o oră. Atât
mama, cât şi fetiţele
sunt bine, sănătoase.
Un eveniment deosebit
s-a petrecut vineri, 12 februarie, în gospodăria lui
Teodor Seviciu din Şiria,
județul Arad. Vaca sa, o
metisă pe nume Lopata,
a fătat tripleţi!
Potrivit medicului veterinar Gheorghe Back,
cazul reprezintă o premieră pentru comuna Şiria.
„Fătările cu trei viţei sunt foarte
rare, între 5 şi 10 anual, pe ţară.
Iar să supravieţuiască toţi viţeii e
şi mai rar. Pentru mine e primul
caz de fătare cu tripleţi, în 25 de
ani de când sunt medic veterinar”,
a declarat pentru Aradon.ro dr.
Gheorghe Back, cel care a ţinut
vaca sub observaţie pe perioada
gestaţiei şi care a ajutat-o să fete.
Vaca Lopata are şapte ani şi se
află la a patra fătare. Prima dată a
avut gemeni şi de două ori câte un
Caricatura la gazetă

viţel. Acum, cei care au urmărit-o
pe perioada gestaţiei se aşteptau
din nou la gemeni. Dar… până la
urmă, spre surprinderea şi bucuria tuturor, au fost tripleţi. În
fapt, trei fetiţe. Acestea au venit pe
lume vineri dimineaţa, între orele
8 şi 9. Din fericire, atât mama, cât
şi viţelele sunt bine, sănătoase.
Medicul veterinar le va ţine sub
observaţie în următoarea perioadă, pentru a se asigura că nu sunt
probleme.
agrointel.ro

