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Noua 
inchiziție

Acum câteva zile, Amnesty 
International (AI) i-a retras lui 
Alexei Navalnîi calificativul de 
„prizonier al conștiinței“, acordat 
pe 17 ianuarie a.c. Motivul: inci-
tarea la ură și promovarea unui 
„discurs al urii“ în unele declarații 
pe care liderul actual al opoziției 
ruse le-a făcut în a doua jumătate 
a anilor 2000.

Nu m-am îndoit niciodată de 
naționalismul lui Navalnîi. Un 
naționalism exacerbat, la limita 
șovinismului. Sunt sigur, totoda-
tă, că declarațiile lui din trecut 
cu privire la Georgia și Ucraina 
și participarea la marșurile unor 
organizații extremiste revelează nu 
numai oportunism, ci și o viziune. 
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E d u c a ț i e

Fenomenul de bullying, care există demult 
în școlile din Republica Moldova, a revenit în 
atenția publică din cauza unei bătăi în care au fost 
implicate câteva minore. Astfel, în seara zilei de 
5 februarie, o fată a fost lovită crunt și umilită de 
patru tinere. Fetele au vârste cuprinse între 13 și 
15 ani și învață la cinci instituții de învățământ din 
sectorul Ciocana al mun. Chișinău. 

Adrian CIUBOTARU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

6°

LUNI

01/03/2021

Vânt 6 m/s

 79%

MARȚI

10°

MIERCURI

12°

VINERI

1°

SÂMBĂTĂ

7°

DUMINICĂ

6°

JOI

5°

De ce umilirea și hărțuirea 
au ajuns comportamente 
răspândite în școli

Tot mai săraci 
cu duhul

R e a l i t a t e a

  POLITICĂ

H a r t a  l u m i i

Un 
erou, 
pur și 

simplu

2  m a r t i e  1 9 9 2

(54)

4 

Fo
to

: 
N

at
al

ia
 M

U
N

T
E

A
N

U

Noi presiuni 
asupra instituțiilor 
cu predare în limba 
română din stânga 
Nistrului
Directorii instituțiilor de învățământ, somați să 
prezinte listele viitorilor recruți pentru așa-numita 
„armată transnistreană”
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Valeriu Bujor, Cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”
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„La discreția 
medicului de familie!”

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

R a c u r s i

Un loc potrivit să stai la sfat. Foto: Natalia Munteanu

Am fost contactați 
la redacție de către un 
pensionar pe nume 
Ion S., în vârstă de 
65 de ani, locuitor al 
capitalei, care ridică o 
pensie lunară de 1070 
de lei.

Domnul S. a fost 
programat pentru o 
intervenție de extir-
pare a adenoizilor. 
Acum doi ani, paci-
entul a fost supus la 
aceeași operație, care 
însă nu a fost reușită și boala a 
recidivat. Ca să fie operat, trebuie 
să se prezinte cu rezultatele unui 
set întreg de analize, inclusiv tes-
tul la Covid-19, pe care trebuie 
să-l plătească din buzunarul său, 
potrivit informațiilor oferite de 
medicul de familie. Bărbatul ne-a 
rugat să verificăm informația la 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale.

Un test la Covid-19 costă circa 
800 de lei, accentuează pensiona-
rul, care povestește că vara aceasta 
a suferit și un ictus, iar intervenția 
de extirpare a adenoizilor e una de 
urgență, deoarece nu poate respira 
și dormi nopți la rând, având și 
alte probleme grave de sănătate.

Contactat de „GAZETA de Chi-
șinău”, serviciul de comunicare 

și informare mass-media ne-a 
răspuns că, potrivit „Ordinului 
Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale nr. 619 din 2 iu-
lie 2020, testarea pentru detecția 
SARS-CoV-2 pentru internarea 
programată nu se efectuează”.

GAZETA de Chișinău a contac-
tat un medic de familie dintr-o lo-
calitate din raionul Ialoveni să ne 
spună cum procedează la modul 
practic cu pacienții programați 
pentru intervenții planificate și 
care au un venit lunar sub coșul 
minim de consum.

Medicul de familie ne-a co-
municat că sunt testați gratuit la 
SARS-CoV-2 doar pacienții sus-
pecți la infecția Covid-19, bolnavii 
cu maladii oncologice și cei bolnavi 
de tuberculoză. Ceilalți pacienți, 
chiar dacă sunt asigurați medical și 

urmează să fie supuși unor 
intervenții, își plătesc testul 
la Covid-19.

În cazul respectiv, me-
dicii de familie sunt nevoiți 
să încalce ordinele ministe-
rului. „Da, încalcă, pentru 
că știu că sunt oameni care 
nu au bani de mâncare. Și 
atunci medicul de familie 
îl înscrie la cei suspecți de 
Covid-19”, ne-a spus medi-
cul, cerând să nu-i divulgăm 
numele. 

Întrebat de GAZETĂ, 
consilierul Președintelui Republi-
cii Moldova în domeniul sănătății, 
Ala Nemerenco, ne-a răspuns că nu 
este corect ca acest pensionar să 
achite testul la Covid-19. Doamna 
Nemerenco ne-a relatat că a pus 
această problemă la minister încă 
înainte de a deveni consilier pre-
zidențial. 

Atunci, răspunsul ministerului 
a fost că „un medic de familie bun 
va ști întotdeauna cum să proce-
deze ca să-și trimită pacientul la 
investigație”. Adică să mintă, să se 
descurce etc. Asta e situația, ne-a 
mai spus consilierul președintelui 
R. Moldova. 

Deci, fiecare medic va proce-
da așa cum îi dictează conștiința, 
conchidem noi.

Victoria POPA

C o n e x i u n e  i n v e r s ă

Primele 20 de mii de 
doze de vaccinuri an-
ti-COVID, din lotul de 
200 de mii pe care Ro-
mânia le acordă gratuit 
R. Moldova, vor ajunge la 
Chișinău în cel mai scurt 
timp posibil, promite pre-
mierul de la București, 
Florin Cîțu. După ce va 
fi publicată ordonanța 
de urgență cu privire la 
această donație, aproba-
tă miercuri de Guvernul 
României, va fi nevoie de o hotărâre de guvern „pe care o vom aproba, 
dacă este nevoie, într-o ședință online pentru a ne asigura că aceste 
doze ajung în Republica Moldova cât mai rapid”, a precizat Cîțu, citat 
de Agerpres. 

Decizia Guvernului de la București a fost salutată cu promptitudine de 
președinta Maia Sandu. „Aceste doze de vaccin vor fi suficiente pentru 
a imuniza tot personalul medical. Suntem recunoscători Președintelui 
României, Klaus Iohannis, Prim-ministrului României, Florin Cîțu, 
și poporului român pentru donația de vaccin și solidaritatea imensă 
de care dau dovadă”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

În prezent, potrivit datelor portalului Our World in Data, care 
monitorizează desfășurarea procesului de vaccinare în întreaga lume, 
imunizarea a început în toate țările de pe continentul european, cu 
excepția R. Moldova. 

V.V.

Ambasadorii ță-
rilor membre ale 
Uniunii Europene 
acreditați la Chișinău 
resping recentele ata-
curi ale PSRM și ale 
deputatului fugar Ilan 
Șor lansate la adresa 
șefului Delegației 
Uniunii Europene 
în R. Moldova, Peter 
Michalko. „Ambasa-
dorii UE și ai statelor 
membre UE observă evoluțiile interne, concentrându-se pe compati-
bilitatea legilor și practicilor interne cu angajamentele internaționale 
ale Republicii Moldova, inclusiv cele față de Uniunea Europeană, în 
conformitate cu mandatele lor și în respect deplin față de indepen-
dența și suveranitatea Republicii Moldova”, se arată într-o declarație 
comună semnată de ambasadorii Uniunii Europene, Austriei, Belgiei, 
Bulgariei, Republicii Cehe, Ciprului, Croației, Danemarcei, Estoniei, 
Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, 
Olandei, Poloniei, României, Republicii Slovace, Spaniei și Suediei.

„UE și statele sale membre promovează în mod constant o bună 
cooperare cu Republica Moldova și își demonstrează sprijinul, inclusiv 
printr-un număr mare de proiecte care oferă beneficii tangibile tuturor 
oamenilor din țară”, accentuează diplomații europeni.

Amintim că, la începutul acestei săptămâni, PSRM i-a acuzat pe 
„unii ambasadori”, referindu-se în special la Peter Michalko, de „o 
intervenție gravă în treburile interne ale unui stat suveran”. O decla-
rație similară a făcut și Ilan Șor, după ce Peter Michalko s-a arătat 
îngrijorat de faptul că persoane care au participat la frauda bancară 
sunt implicate în negocieri sau în procesul decizional cu privire la 
formarea unui nou Guvern al R. Moldova.

V.V.

Replica 
ambasadorilor UE

România 
se ține de cuvânt
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Mai mult ca atât, unii directori 
de licee au primit și avertismente 
că, dacă nu prezintă informația 
solicitată până la 25 februarie cu-
rent, riscă să fie trași la răspunde-
re conform legislației așa-numitei 
„rmn”.

Directoarea Liceului „Alexan-
dru cel Bun” din orașul Tighina 
(Bender), Maria Roibu, ne-a in-
format că încă din luna septem-
brie 2020 reprezentanții comisa-
riatului de la Bender au început 
să-i trimită scrisori în care i-au 
solicitat listele cu numele și datele 
de contact ale liceenilor care au 
împlinit vârsta de 16 ani.

„Noi am avut o ședință cu pă-
rinții la care am convenit că ma-
joritatea băieților se vor înregistra 
la Comisariatul de la Căușeni. În 
cazul a doi copii, nu pot fi luați 
în evidență din motive religioase 
și doar într-un singur caz părin-
ții au dorit ca fiul lor să fie luat 
în evidență la centrul militar din 
Bender. Este decizia părinților 
acestor copii. Le-am spus celor 
de la centrul militar că nu le dau 
nicio informație, părinții hotărăsc 
unde își vor face copiii lor serviciul 
militar”, ne spune Maria Roibu.

În pofida acestui fapt, la 23 de-
cembrie, directoarea liceului a pri-
mit încă o scrisoare în care a fost 
înștiințată că, dacă nu prezintă 
lista copiilor până la 25 februarie 
curent, riscă să fie sancționată ad-
ministrativ conform „legislației” 
așa-numitei „rmn”.

„Cu câțiva ani în urmă am avut 
un băiat, Alexandru, în clasa a 
XII-a, pe care l-au luat noaptea 
târziu din pat. Băiatul urma să 
susțină examenele de Bac. Le-
am zis și atunci: „Sunt cetățeni 
ai RM, cu ce drept îi persecutați?”. 
În viziunea mea, și aceasta este o 
formă de presiune asupra institu-
țiilor cu predare în limba română 
din stânga Nistrului. Eu sper ca 
autoritățile de la Chișinău să ajun-
gă la un consens legat de această 
problemă cu cei de la Tiraspol”, 
a mai spus Maria Roibu.

Ion Iovcev: „Nu le-am 
prezentat nicio listă”

La rândul său, directorul Lice-
ului „Lucian Blaga”, Ion Iovcev, 
ne-a informat că a primit o solici-
tare similară de la centrul militar 
de la Tiraspol. „La fel, ne-au cerut 
lista băieților născuți în 2005. Dar 
am discutat cu părinții și ei vor ca 
urmașii lor să fie luați în evidență 
la Comisariatul militar din Cahul. 
Respectiv, nu le-am prezentat ni-
cio listă celor de la centrul militar 
de la Tiraspol. Dar ca să fie în-
registrați la Cahul, elevii trebuie 
să fie scoși de la evidență de aici 
și unii părinți se tem că ulterior 
copiii lor se vor confrunta cu pro-
bleme atunci când vor trece prin 
așa-numitele vămi. Totodată, se 
tem să nu-și piardă locul de mun-
că, pentru că, de obicei, în astfel 
de situații, sunt supuși la presiuni 
la serviciu”, susține Ion Iovcev.

Eleonora Cercavschi, directoa-
rea Liceului „Ștefan cel Mare” din 
Grigoriopol, susține că în această 
situație unica soluție e ca elevii 
să nu-și facă acte de identitate 
prin care să accepte așa-numita 
cetățenie a „rmn”, ci doar pe cele 
eliberate de autoritățile consti-
tuționale. „Sunt cetățeni ai RM 
și în această situație nimeni nu 
are dreptul să-i încorporeze într-o 

Noi presiuni asupra instituțiilor 
cu predare în limba română 
din stânga Nistrului

„La exact 26 de ani de la creare, Curtea Constituțională a spus astăzi 
(se pare) că Președintele țării nu poate pune în discuție majoritățile 
create în Parlament pentru desemnarea Guvernului! Nici să verifice 
intenția majorității de a susține Guvernul după învestire. Nici cine face 
parte din acele majorități. Nici dacă majoritatea creată poate periclita 

guvernarea în interesul poporului! Vreau să înțeleg de ce Președintele 
nu poate pune aceste întrebări, care mi se par foarte judicioase? (…)

Presimțirea mea este că criza „constituționala” (de fapt politică), abia 
începe și în curând Curtea va fi constrânsă să revină din nou la ea.”

Vladislav Gribincea, președinte al CRJM

D
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X
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Managerii mai multor instituții 
cu predare în limba română din 
regiunea transnistreană au primit 
scrisori din partea administrației 

nerecunoscute de la Tiraspol în care li s-a 
solicitat prezentarea listelor cu elevi născuți în 
anul 2005, pentru a fi luați în evidența centrelor 
militare de la Tiraspol și Bender, cu scopul 
înrolării ulterioare în așa-numita „armată” 
subordonată regimului nerecunoscut de la 
Tiraspol. 

structură militară nerecunoscută. 
Așa am procedat cu fiul meu, nici 
el, nici eu nu am acceptat așa-nu-
mita cetățenie „rmn” și ulterior 
nu am avut probleme și cred că e 
o soluție pentru toți părinții care 
au curaj și se gândesc la siguranța 
și viitorul copiilor lor”, conchide 
Eleonora Cercavschi. 

Tinerii, încorporați 
și pe timp de pandemie

Anterior, Promo-LEX, orga-
nizație specializată în apărarea 
drepturilor omului în regiunea 
transnistreană, a prezentat un 
studiu cu privire la consecințele 
încorporării forțate a tinerilor în 
structurile paramilitare din aceas-
tă regiune. Potrivit autorilor stu-
diului, tinerii din stânga Nistrului, 
neavând remedii eficiente la înde-
mână sau o alternativă legală, de 
regulă, sunt forțați să aleagă între 
serviciul militar într-o structură 
paramilitară ilegală, închisoare și 
alte numeroase probleme.

Promo-LEX a descris mai 
multe exemple de cazuri de în-
călcare a drepturilor omului în 
cadrul acestor structuri și a atras 
atenția autorităților că încorpora-
rea tinerilor a avut loc chiar și pe 
timp de pandemie, în primăvara 
anului 2020.

După războiul de pe Nistru, da-
torită susținerii necondiționate 
a Federației Ruse, administrația 
regiunii transnistrene s-a conso-
lidat foarte de mult. În paralel, pe 
parcursul anilor, în stânga Nistru-

lui s-a dezvoltat un cadru juridic 
local: constituție, cod penal și alte 
norme speciale. 

Astăzi, la o distanță de 29 de 
ani, regiunea transnistreană are 
un cadru juridic local consoli-
dat, inclusiv prin prezența unei 
structuri militare impresionan-
te – așa-numita „armată trans-
nistreană”. Caracterul forțat al 
acestei structuri reiese, pe de o 
parte, din obligația absolută de 
încorporare a tinerilor în vârstă 
de 18-27 de ani într-o structură 
paramilitară care este din start 
ilegală, iar pe de altă parte, din 
sancțiunile drastice pe care le 
riscă persoanele ce încearcă să 
se împotrivească acestor reguli.

Cu alte cuvinte, cadrul juridic 
local reprezintă o capcană bine 
stabilită pentru tinerii din regi-
unea transnistreană doar pentru 
simplul fapt că au o anumită vâr-
stă și au domiciliul în una dintre 
localitățile controlate de regimul 
de la Tiraspol. 

Pe lângă faptul că funcționa-
rea structurilor paramilitare ale 
regiunii transnistrene și înro-
larea forțată în cadrul acestora 
reprezintă a priori o încălcare a 
drepturilor omului, consecințele 
directe ale acestui fenomen sunt 
la fel de nocive: au loc decese 
dubioase, violențe, îmbolnăviri 
numeroase și extorcări de bani. 
Procedura de încorporare în ar-
mata transnistreană este destul 
de simplă, însă încălcarea re-
gulilor, refuzul sau eschivarea 
tinerilor de a accepta înrolarea 

prezintă o serie de sancțiuni cu 
caracter penal, au atras atenția 
experții de la Promo-LEX.

Chișinăul cere Tiraspolului 
să nu mai trimită citații 
elevilor de la instituțiile cu 
predare în limba română

În cadrul ședinței grupurilor de 
lucru în domeniul educației care 
a avut loc pe 19 februarie, curent, 
la Guvern, Chișinăul a solicitat 
Tiraspolului să nu mai trimită 
citații pe adresa instituțiilor de 
învățământ cu predare în limba 
română din stânga Nistrului în 
care să solicite prezentarea listelor 
de elevi, precum și a invitațiilor 
nominale ca aceștia să se prezente 
la așa-numitele centre militare din 
regiunea transnistreană. 

Potrivit unui comunicat emis 
de Biroul politici pentru reinte-
grare, „experții de la Chișinău au 
solicitat expres abținerea de la 
asemenea acțiuni” pe care le-au 
calificat ca având „un caracter 
provocator și care presupun și 
procesări neautorizate de date 
cu caracter personal”.

Totodată, experții de la Chi-
șinău au mai solicitat asigurarea 
bunei funcționări a instituțiilor 
de învățământ cu predare în lim-
ba română din regiunea transnis-
treană, conform angajamentelor 
semnate de părți la 25 noiem-
brie 2017, și asigurarea liberei 
circulații a cadrelor didactice, 
a personalului și a elevilor din 
această regiune.

Svetlana COROBCEANU

Directorii instituțiilor de învățământ, somați să prezinte listele viitorilor 
recruți pentru așa-numita „armată transnistreană”

Secvență din campania de înrolare în așa-numita „armată” subordonată regimului nerecunoscut de la Tiraspol. 
Sursa: https://novostipmr.com/ru/news/20-12-30/v-respublike-zavershilas-osennyaya-prizyvnaya-kampaniya
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„Am luptat pentru Republica 
Moldova ca pentru o fată 
tânără și frumoasă”

În anul 1992 Valeriu Bujor avea 33 de 
ani și era plutonier major în unitatea de 
parașutiști din Chișinău care aparținea 
Diviziei de trupe aeropurtate din Bolgrad. 

După nouă ani de serviciu militar în Turkmenia 
și cinci ani în Republica Democrată Germană, 
revenise pe pământul unde a crescut, care trăia 
atunci timpuri de restriște și avea nevoie de 
bărbați adevărați, apărători demni și neînfricați.

2  M A R T I E  1 9 9 2

Unele ciocniri violente cu for-
țele separatiste din Transnistria, 
susținute de armata a 14-a a Ru-
siei, avuseseră deja loc începând 
cu anul 1991 și Valeriu își dădea 
seama că, mai devreme ori mai 
târziu, „conflictul armat”, cum 
continuă să-l numească până în 
prezent neștiutorii sau falsificato-
rii istoriei, va crește și va deveni 
un adevărat război. 

Împreună cu alți camarazi de 
diferite naționalități, cam vreo 
șaizeci la număr, a mers la Mi-
nisterul Apărării, condus de ge-
neralul Ion Costaș. 

„Sprijinul nostru ar fi 
prins bine când forțele 
armate abia se înfiripau”

„Ne-am propus serviciile și am 
cerut să trecem în subordinea tâ-
nărului stat Republica Moldova, 
dar am fost respinși într-un hal 
fără de hal. Costaș ne-a spus că 
nici nu are de gând să discute cu... 
bandiții, noi fiind, după părerea 
lui, aceștia. Este adevărat că nu 
ne aflam chiar în cele mai bune 
relații, pentru că încă în 1990 po-
liția ne blocase unitatea, dar cred 
că ar fi trebuit să ne acorde mai 
multă atenție și să ne accepte. 

Aveam experiența necesară 
și cred că sprijinul nostru ar fi 
prins bine în situația în care for-
țele armate ale republicii abia se 
înfiripau. Ne-am întors dezamă-
giți în unitate, dar am făcut ce 
am putut, mai bine zis am con-
tinuat să facem tot posibilul, pe 
căi legale, bineînțeles, pentru ca 
armamentul să rămână în Repu-
blica Moldova. Până atunci toate 
tancurile și foarte mult armament 
greu au fost evacuate în Rusia și 
Ucraina, Republica Moldova, prin 
conducătorii ei, întinzându-și o 
capcană cu neutralitatea și de-
militarizarea ei. 

Bine că au existat și adevă-
rați patrioți, precum maiorii 

Dumitru Gabura și Ion Căliman 
de la Departamentul Militar, la 
început așa se numea ministerul, 
care au înțeles ce se întâmplă cu 
adevărat și n-au lăsat viitoarea 
noastră armată fără armament și 
muniție, mai oprind și pe aici câte 
ceva. Altfel, nu știu cum ne-am 
fi descurcat”, ne spune Valeriu.

A dezertat din unitatea 
care se supunea Rusiei 
și a ajuns la Cocieri

De la încercarea celor șaizeci 
de militari profesioniști de a tre-
ce sub conducerea Ministerului 
Apărării al Republicii Moldova 
n-a trecut mult timp până la 2 
martie, când s-a declanșat un 
adevărat  măcel pe Nistru. Pen-
tru că armata nu era pe deplin 
formată și organizată, primii 
mobilizați au fost polițiștii. „Pe 
data de 2 martie unitatea noastră 
se întorcea de la poligonul din 
Tarutino. Eram informați despre 
începerea războiului și așteptam 
să ajungem la Chișinău. Eu ști-
am că polițiștii nu au experiența 
cuvenită de luptă, iar cei care se 
ofereau voluntari, cu atât mai 
mult. Am ajuns la Chișinău și... 
am dezertat în adevăratul sens al 
cuvântului din unitatea mea de 
atunci care se supunea Rusiei și 
care, mai apoi, a fost transferată 
în Abakan, Hakasia, din ținutul 
Altai.

La securitate, unde m-am adre-
sat, am fost verificat minuțios și 
mi s-a propus să plec la Cocieri, 
în calitate de comandant adjunct 
al „Burunducilor”, un detașament 
format din 115 luptători. Vreo trei-
zeci la sută din aceștia erau de 
prin părțile locului, din stânga 
Nistrului, și nu mai aveam nevoie 
de călăuze în luptele care au ur-
mat. Fără falsă modestie, trebuie 
să vă spun că am pregătit acest 
detașament, după toate rigorile, 
două săptămâni. Deprinderile 
de luptă însușite și experiența 
acumulată le-au ajutat acestor 
oameni să supraviețuiască. Nu 
exagerez, pentru că din toți lup-
tătorii au murit doar doi, dar și 
aceia – împușcați de la distanță 
de lunetiștii separatiștilor”, îmi 
povestește militarul.

Întrebat fiind de condițiile 
în care erau întreținuți ostașii, 
de aprovizionarea cu toate cele 
necesare pentru a lupta, Valeriu 

Bujor își amintește cu părere de 
rău despre unele nedreptăți pe 
care au trebuit să le suporte cu 
toții. 

„Băieții mei ajunseseră 
desculți și rupți”

„Noi, fiind mai mult niște 
structuri secrete, nu prea eram 
asigurați cu ce trebuie. Veneau 
uneori femeile cu bucate ca la 
nuntă, dar pe noi nimeni nu ne 
hrănea. Exista un soi de vrajbă 
între cei ai Ministerului Apărării, 
Ministerului Afacerilor Interne 
și noi, chipurile, „securiștii”, de 
aceea nu primeam nimic în plus 
sau chiar nici strictul necesar. 
Băieții mei ajunseseră desculți 
și rupți și tocmai se întâmplase 
să aducă îmbrăcăminte și încăl-
țăminte din România și tot nu 
primisem nimic. Aveam nevoie 
ca de aer măcar de 25 de perechi 
de încălțăminte pentru a trimite 
o echipă în spatele frontului duș-

man și „le-am smuls” de la cei cu 
aprovizionarea cu amenințări. 
Nu mai vorbesc de faptul că ne 
lipseau și munițiile, iar pentru a 
ne asigura eram din nou nevoiți 
să ridicăm glasul. Toate aceste 
lucruri se întâmplau în timp ce 
de pe pozițiile noastre de luptă 
se scoteau și arme, și muniție și 
nu se știe unde ajungeau...”, ne 
mărturisește combatantul.

„Impostorii și hoții 
și-au creat partide”

Știind că e Cavaler al Ordinu-
lui „Ștefan cel Mare”, îl rog pe 
Valeriu să-mi povestească despre 

vreo faptă de-a sa eroică, iar el 
zâmbește doar și îmi spune că 
nu are dreptul, pentru că toate 
operațiunile pe care le-a condus 
au un caracter criptic, adică se-
cret și nu pot fi dezvăluite. Îmi 
mai spune că nu înțelege de ce ar 
trebui să se laude și că nu ar fi 
chiar frumos din partea lui.  

Mai în glumă, mai în serios, îl 
întreb ce i-ar fi făcut rușii, dacă 
se întorceau timpurile altfel și 
puneau mâna pe el, după ce a 
dezertat și a participat la lupte 
împotriva lor, căci e clar pentru 
toată lumea că atunci Republi-
ca Moldova a luptat împotriva 
Rusiei. „M-ar fi spânzurat, că să 
mă împuște ar fi însemnat pentru 
ei prea puțin!”, îmi răspunde el.

Îl mai întreb pe Valeriu ce pă-
rere are despre ce s-a întâmplat 
din 1992 încoace în politica de la 
noi, dacă este mulțumit de atitu-
dinea celor de la conducere față 
de veteranii de război și, dacă e 
posibil, cum am putea ieși din 

crizele ce nu se mai termină. 
„Noi am luptat pentru Repu-

blica Moldova atunci ca pentru 
o fată tânără și frumoasă, iar cei 
care au venit pe parcursul atâtor 
ani la conducere au transformat-o 
într-o bătrână cerșetoare nevolni-
că. Impostorii și hoții de tot felul 
și-au creat partide și fură cum 
îi duce capul, fără opreliște. În 
Rusia nu oamenii simpli au ne-
voie de conflicte. Politicienii sunt 
interesați de continuarea lor, in-
clusiv în Transnistria, care este o 
gaură neagră și o sursă ilegală de 
înavuțire pentru toți. Dodon de 
ce credeți că a alergat la Tiraspol 
și a depus flori la monumentul 

2 martie, 29 de ani de la începutul războiului de pe Nistru

cazacilor și gardiștilor decedați? 
Pentru că a avut și are interes. Cât 
pe ce să-i pupe mâna lui Krasno-
selski, numindu-l și președinte. 
Cu trădători de aceștia nu ieșim 
degrabă din criză și nici noi, 
participanții la război, nu vom 
trăi bine. Ca și toată lumea, de 
altfel...”, conchide Valeriu Bujor.

„Nu suntem independenți”

Plutonierul major, unul dintre 
eroii care nu se laudă cu faptele 
lor eroice, mi-a mai spus că nu 
suntem independenți, chiar dacă 
am luptat pentru independență, 
că societatea e politizată și dis-
persată prin contribuția politicie-
nilor, că ar trebui să devenim mai 
pragmatici și să evităm emoțiile. 
Mi-a povestit și despre munca 
sa în unitățile militare de grăni-
ceri de după 1992, despre „rușii 
avansați cu hurta în ranguri în 
Armata Națională” și despre un 
simpozion al militarilor din mai 

multe țări în Germania, unde a 
participat și era salutat pentru 
înalta distincție de către toți par-
ticipanții ca la școală, cu ridicare 
în picioare. 

Despre întâmpinarea ajutoarelor 
umanitare din România sub podul 
de la Telecentru a zis că „a fost curată 
măgărie din partea lui Dodon”, iar 
despre primirea acestora de către 
Maia Sandu în Piața Marii Adu-
nări Naționale, cu toate onorurile, 
a adăugat că a fost un lucru minunat. 
Doar că „Maia nu ar trebui să fie atât 
de populistă și să respingă partidele 
de dreapta”. „Încăpățânarea nu e 
bună!”, a concluzionat la sfârșitul 
discuției eroul nostru.

Gheorghe BÂLICI

Fo
to

: 
N

at
al

ia
 M

U
N

T
E

A
N

U



Vineri / 26 februarie / 2021GAZETA de Chișinău

5

Demcenco, Makena și 
schemele din penitenciare

Serghei Demcenco, director adjunct 
al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor (ANP), a fost reținut 
și pus sub învinuire la cinci ani după 

demisia predecesorului său, Petru Bîrcă. Ca și 
în cazul lui Bîrcă, Demcenco este învinuit de 
favorizarea grupării criminale din penitenciare, 
condusă de autoritatea criminală Vladimir 
Moscalciuc, alias Makena. Serghei Demcenco 
pledează nevinovat și se declară victima unui 
complot aranjat de foști angajați ai sistemului 
penitenciar, demiși pentru abateri în serviciu.

Pe de altă parte, gruparea lui 
Makena continuă să facă legea în 
închisorile moldovenești iar în ul-
timii ani a devenit mai influentă 
ca niciodată, în pofida sentinței 
din 2012, când Vladimir Moscal-
ciuc și zece ortaci de ai săi s-au 
ales cu pedepse cuprinse între 12 
și 20 de ani de detenție. Cel de al 
doilea dosar intentat pe numele lui 
Moscalciuc și a câtorva din „ofițe-
rii” săi fideli se prăfuiește de mai 
mulți ani în Judecătoria Chișinău, 
după ce mai mulți martori și chiar 
pretinse părți vătămate, în mare 
parte deținuți, au refuzat să dea 
declarații de frică, deoarece sis-
temul penitenciar nu-i protejează 
de temuta grupare a lui Makena. 

Iar șantajul și tortura în peni-
tenciarele moldovenești au ajuns 
să fie tolerate ca o regulă, ajungân-
du-se și la cazuri de suicid. Mai 
mult, în ultimii ani în penitenci-
are au fost implementate diferite 
scheme de escrocherie, protejate 
de factori de decizie din cadrul 
ANP. Cea mai de rezonanță a fost 
schema cardurilor bancare, din 
care motiv Serghei Demcenco a 
ajuns pentru o perioadă în custodia 
subalternilor săi.

De ce este învinuit 
colonelul Demcenco

Serghei Demcenco a fost înrolat 
în echipa ANP în anul 2014, în cali-
tate de șef al Direcției securitate in-
ternă, după ce a activat o perioadă 
la Centrul Național Anticorupție. 
În 2016, Demcenco îi ia locul lui 
Bîrcă și, după cum se vehiculează 
printre angajați, și schemele dez-
voltate de acesta.

După o perioadă de timp, tot 
mai mulți angajați din penitenciare 
încep să dea alarmă în legătură 
cu pretinsele ilegalități comise de 
Demcenco. Pe de altă parte, sunt 
înregistrate tot mai multe plângeri 
din partea unor deținuți care nu 
mai pot suporta teroarea la care 
sunt supuși din partea membrilor 
grupării Makena. Pentru că ANP 

nu dădea curs plângerilor, deținu-
ții ajunși la disperare au început 
să scrie la redacții, cerând ajutorul 
jurnaliștilor.

Pe adresa SIS și a Procuraturii 
Generale, precum și a altor institu-
ții ale statului au parvenit plângeri 
semnate de unii angajați, în care se 
reclamau diferite abuzuri care ar 
fi fost comise de Demcenco, pre-
cum și potențiala complicitate la 
gruparea Makena.

„Informăm că unii conducători 
ai ANP (Serghei Demcenco și Vi-
orel Perciun) au intrat în cârdășie 
cu lumea interlopă din penitencia-
re, nu efectuează nici o măsură de 
diminuare a autorităților subcul-
turii criminale și, din contra, o 
susțin și o pun în aplicare în co-
mun acord cu așa-numitul «hoț în 
lege» Moscalciuc Vladimir, efec-
tuează remanieri – schimbări ale 
așa-numiților «smotreașcie și po-
lojențî» în penitenciare, precum și 
transferul unor deținuți dintr-un 
penitenciar în altul în contextul 
întreprinderii diverselor acțiuni 
ilicite de majorare a acumulării 
mijloacelor bănești în așa-numi-
ta dijmă hoțească – «obșeac»”, 
se menționează într-o plângere 
depusă cu doi ani în urmă pe 
adresa Procuraturii Generale și 
a SIS-ului.

Procurorii nu au făcut prea mul-
te dezvăluiri în legătură cu învinui-
rile aduse lui Demcenco. „Persoana 
reținută, pe moment, este bănuită 
de comiterea abuzului de servi-
ciu în interesul unei organizații 
criminale”, se menționa într-un 
comunicat de presă al  Procura-
turii Generale din 15 februarie. În 
același timp, mass-media a scris că 
reținerea lui Demcenco ar fi legată 
de implicarea sa în escrocheria cu 
carduri bancare, dirijată din pe-
nitenciare.

Într-un demers adresat judecă-
torilor de instrucție privind autori-
zarea perchezițiilor la domiciliul și 
în biroul lui Serghei Demcenco, se 
argumenta că „în urma desfășură-
rii acțiunilor de urmărire penală și 
măsurilor speciale de investigație, 
a fost stabilit faptul existenței unui 
grup criminal bine organizat, for-
mat din persoane ce dețin funcții 
publice cu statut special în cadrul 
sistemului administrației peniten-
ciare și care, acționând în interese 
personale și materiale, folosind 
intenționat situațiile de serviciu, 
în detrimentul ordinii legale și an-
gajaților onești, favorizează activi-
tatea prejudiciabilă a membrilor 

organizației criminale «Makena», 
conduse de către șeful adjunct al 
ANP, Demcenco Serghei”. 

Este curios faptul că dosarul 
Demcenco este gestionat de că-
tre procurorul PCCOCS, Maxim 
Gropa, cel care a gestionat primul 
dosar Makena, soldat cu condam-
narea din aprilie 2013, și dosarul 
care se află pe rol în Judecătoria 
Chișinău. 

Ce spun angajații 
ANP despre relația 
Demcenco-Moscalciuc

Mai mulți angajați ai ANP, care 
au solicitat anonimatul, susțin că 
Serghei Demcenco l-ar fi vizitat 
deseori pe Moscalciuc în Peniten-
ciarul nr. 15 și chiar i-ar fi dus per-
sonal băuturi alcoolice scumpe și 
alte lucruri interzise unui deținut. 
Aceleași surse susțin că Demcenco 
și Makena ar fi avut o înțelegere 
privind evitarea protestelor din 
partea deținuților, iar funcționarul 
i-ar fi asigurat interlopului protec-
ție în organizarea și gestionarea 
schemelor criminale.

Demcenco l-ar fi ajutat pe Ma-
kena să-și consolideze pozițiile și 
să câștige teren față de o altă au-
toritate criminală, Ceban Serghei, 
alias „Kitaeț”, care în anul 2016 
începuse să clatine „imperiul” lui 
Makena în lupta pentru împărți-
rea sferelor de influență și control 
asupra elementului criminal atât 
pe teritoriul Republicii Moldova, 
cât și în Transnistria. În perioada 
respectivă, Serghei Ceban înce-
puse să câștige autoritate în lu-
mea interlopă datorită aderării la 
clanul „hoților în lege” din spațiul 
ex-sovietic, condus de Nadir Sa-
lifov, alias Lotu Guli. Autoritatea 

lui Molscalciuc fusese diminuată 
atunci și din cauza mai multor 
încălcări ale așa-ziselor tradiții 
hoțești. În situația creată, în spri-
jinul lui Makena ar fi intervenit și 
politicul, iar în schimb, Makena ar 
fi asigurat la scrutine ca deținuții 
să voteze mai întâi pentru PDM, 
apoi pentru PSRM.

Tot cu ajutorul lui Demcenco, 
mai mulți ortaci de ai lui Makena 
ar fi reușit să se elibereze înainte 
de termen. Dar principalul, i-a 
fost unsă calea spre libertate lui 
Makena.

Moscalciuc se află în detenție 
începând cu ianuarie 2002, fiind 
condamnat la 15 ani de închisoare 
pentru furt în proporții deosebit 
de mari, ulterior pedeapsa fiindu-i 
redusă la zece ani. În 2012, Mos-
calciuc a fost condamnat la alți 19 
ani cu executare, fiind învinuit de 
organizarea unui grup criminal, 
care se ocupa cu extorcarea ba-
nilor prin șantaj de la deținuți și 
rudele lor.

În august 2019, Judecătoria 
Chișinău i-a redus lui Moscalciuc 
termenul de detenție cu șase ani 
și șase luni. La 16 decembrie 2019, 
Curtea de Apel Chișinău a anulat 
decizia Judecătoriei Chișinău și 
a trimis dosarul la rejudecare în 
instanța de fond. În iulie 2020, 
Judecătoria Chișinău i-a redus 
din nou cu 1.927 de zile termenul 
de detenție al liderului Vladimir 
Moscalciuc.

Decizia urma să fie examinată 
de către Curtea de Apel și dacă ar 
fi fost menținută, ar fi început pro-
cedura de eliberare condiționată 
înainte de termen a lui Moscalciuc, 
fiind aplicat același scenariu ca și 
în cazul fostului premier Vladimir 
Filat.

Bătaia de la Brănești 
și mafia cardurilor 
bancare

În seara de 5 februarie, în Peni-
tenciarul nr. 18 din Brănești a avut 
loc o bătaie între deținuții din Pe-
nitenciarul nr. 18 din Brănești, în 
urma căreia șapte deținuți au fost 
spitalizați. Sursele noastre susțin 
că mărul discordiei ar fi fost un 
deținut priceput la reparația cal-
culatoarelor și telefoanelor. Acesta 
ar fi descoperit informațiile despre 
escrocheria cardurilor bancare și 
ar fi reușit să transmită informația 
„unde trebuie”. Pentru aceasta, 
deținutul ar fi fost condamnat la 
moarte pentru ca să nu facă de-
clarații.

În scurt timp, Procuratura a 
anunțat despre deconspirarea 
escrocheriilor cu cardurile ban-
care, dirijată din Penitenciarul din 
Brănești, fiind reținuți mai mulți 
deținuți și angajați ai închisorii. 
Printre cei reținuți se regăsește și 
Viorel Perciun, șeful penitenciaru-
lui, un ofițer loial lui Demcenco. 
Acesta a deținut o perioadă funcția 
de director al Penitenciarului nr. 
15, unde este deținut Moscalciuc, 
iar când Demcenco asigura interi-
matul de director al ANP, l-a făcut 
pe Perciun adjunctul său.

Ce s-a întâmplat 
cu Petru Bîrcă

După un proces tergiversat la 
greu, Petru Bîrcă a fost achitat de 
instanța de fond. Curtea de Apel 
Chișinău l-a găsit vinovat pe Bîr-
că, dar acesta nu a mai putut fi 
condamnat pentru că expirase 
termenul de prescripție. Numele 
lui Petru Bîrcă ajunge din nou în 
atenția opiniei publice în toam-
na anului trecut, în dosarul filării 
procurorilor anticorupție. 

Bîrcă și verișorul său, Veaceslav 
Ceban, au reușit să părăsească 
țara. La începutul anului curent, 
pe portalurile de anunțuri imobi-
liare a fost scoasă de vânzare casa 
de lux a lui Bîrcă pe care acesta a 
procurat-o pe când era șef la pe-
nitenciare de la văduva lui Valeri 
Rotari, alias Zelionîi.

A N C H E T Ă

Julieta SAVIȚCHI
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De ce cresc prețurile 
la carburanți

Miercuri, 24 februarie, prețurile la 
carburanți au mai înregistrat o 
majorare substanțială ajungând la 18 
lei și 30 de bani pentru benzină, 15 

lei și 60 de bani pentru motorină și 11 lei pentru 
gazul lichefiat. În decurs de o săptămână, prețul 
la benzină și motorină a crescut cu 60 de bani, iar 
cel al gazului lichefiat – cu 65 de bani. Creșterea 
depășește  semnificativ prognozele Agenției 
Naționale pentru Reglementare în Energetică 
(ANRE), care anticipau în februarie o scumpire 
nesemnificativă, cu 6-8 bani pentru un litru. 

E C O N O M I E

În doar două luni, carburanții 
s-au scumpit cu patru lei din cauza 
mai multor factori. 

Trei factori de bază 
ai scumpirilor

În primul rând, s-au majorat 
accizele. Potrivit noii politici fiscale 
și vamale, în anul în curs accizele la 
importul de produse petroliere au 
crescut cu 9% de la 1 ianuarie 2021. 
Potrivit documentului aprobat, la 
importul de benzină prețurile au 
crescut de la 5960 lei în 2020, la 
6496 lei pentru o tonă în 2021, la 
motorină de la 2508 lei la 2734 
lei. La gazul lichefiat accizele s-au 
majorat cu 5%, de la 3580 lei la 
3759 lei. 

Alt factor se referă la depre-
cierea ușoară a leului, care de 
asemenea, a influențat achiziția 
produselor petroliere care se face 
din exterior și în valută.  

Cel de-al treilea factor ține de 
scumpirea petrolului și implicit a 
produselor petroliere pe piețele 
internaționale. 

Prețul petrolului Brent, de re-
ferință pentru piața europeană, 
a depășit valoarea de 60 de do-
lari pe baril pentru prima oară 
în mai mult de 12 luni, pe fondul 
optimismului privind recuperarea 
postpandemie și după ce președin-
tele american Joe Biden a respins 
ridicarea imediată a sancțiunilor 
împotriva Iranului.

„O reglementare 
proastă a pieței”

Nu în ultimul rând, majorarea 
prețurilor la carburanți într-o mă-
rime atât de mare este cauzată și 
de reglementarea proastă a do-
meniului. „În Republica Moldova 
piața produselor petroliere este 
una extrem de prost reglementată, 
ca să nu zic că nu e reglementată 
deloc”, susține analistul economic 
Veaceslav Ioniță. 

Comparația cu evoluția prețului 
peste hotare confirmă această afir-
mație. Deși prețurile la carburanți 

au scăzut anul trecut din cauza unei 
conjuncturi pe piața internațională 
la un nivel minim din ultimii 10 ani, 
scumpirea ulterioară nu a fost la fel 
de asemănătoare. Spre exemplu, 
dacă în România carburanții s-au 
scumpit cu 10%, în Republica Mol-
dova avem o creștere de peste 20%. 

Situația a fost discutată și la au-
dierile din Parlament, însă o solu-
ție nu a fost identificată. Socialiștii 
au anunțat că vor iniția procedura 
de demitere a membrilor Agenți-
ei Naționale de Reglementare în 
Energetică, deși, din 2019, insti-

tuția nu mai stabilește prețurile 
plafon pentru carburanți. 

Semne de coordonare 
a prețurilor

Reprezentanții ANRE precizea-
ză însă că nu dispun de competențe 
pentru a interveni în procesul de 
formare a prețurilor, iar fluctuațiile 
de pe piața externă influențează 
costul carburanților de la noi din 
țară. Ei acuză politicienii că ar 
specula pe acest subiect.

„Spre regretul nostru, această 
situație este pe larg utilizată de di-
verse forțe politice care, deseori, 
interpretează tendențios și specu-
lativ atribuțiile și capacitățile de 
intervenție ale ANRE”, se menți-
onează în comunicatul instituției.

Anterior, Consiliul Concurenței 
a declarat că a început o serie de 
verificări la benzinării pentru a sta-
bili dacă există monopol sau înțe-
legeri de cartel, al căror rezultat nu 
se cunoaște încă. Iar deputații PAS 
au propus o inițiativă legislativă 
pentru realizarea unui audit extern 
la această instituție.

Marcel Răducan, președintele 
Consiliului Concurenței, a comuni-

cat despre modul în care instituția 
monitorizează piața produselor 
petroliere.

De la 1 martie 2019, când a 
intrat în vigoare o nouă metodo-
logie de formare a prețurilor la 
carburanți, Consiliul Concuren-
ței a sporit monitorizarea pieței 
de comercializare cu amănuntul 
a carburanților.

Timp de aproape doi ani de 
monitorizare, consiliul a ajuns la 
următoarele concluzii:

Operatorii pieței reacționează 
aproape imediat la creșterea co-
tațiilor petroliere Platts (agenție 
americană specializată în publi-
carea cotațiilor prețului pentru 
produsele petroliere) și, respec-
tiv, majorează prețul produselor 
petroliere la stațiile de alimentare.

Ce spun companiile 
petroliere

În schimb, se rețin cu mult 
când e vorba de reducerea pre-
țului, atunci când aceste cotații 
sunt în scădere. Deci, reacția pieței 
la modificarea cotațiilor nu este 

consecventă.
În luna ianuarie, Consiliul Con-

curenței a constatat unele semne 
de coordonare a prețurilor, deoare-
ce companiile le-au majorat la fel, 
cu 6-7%, cu o diferență de 1-2 zile. 
Același lucru s-a mai întâmplat în 
ultimii doi ani.

Instituția a inițiat o anchetă 
pentru a stabili dacă a fost o în-
țelegere de cartel între cele șase 
companii petroliere mari. S-au 
efectuat deja șapte verificări, s-au 
confiscat acte – 5000 de foi, acum 
acestea sunt studiate. În curând, 
vor fi concluziile.

Feyruz Isayev, directorul „Lu-
koil-Moldova”, a menționat pentru 
NewsMaker că fiecare schimbare 
de guvernare începe cu evaluarea 
formării prețurilor la produsele 
petroliere.

Potrivit lui, astăzi, benzina în 
Moldova este mai ieftină decât în 
România și în Ucraina.

Și dacă ANRE ar ține cont de 
cotațiile Platts (agenție americană 
specializată în publicarea cotațiilor 
prețului pentru produsele petroli-
ere), benzina ar fi trebuit să coste 
cu 1,3 lei mai mult, iar motorina 
– cu aproape 70 de bani.

Companiile care comercializea-
ză produse petroliere sunt dispuse 
să lucreze conform oricăror reguli 
care vor fi stabilite de autorități, 
dar solicită ca acestea să fie stabile, 
previzibile și logice.

„Dacă doriți să reglementați 
rentabilitatea, foarte bine, la noi 
ea oricum nu este mai mare de 
2,5%-3%”, a spus Isayev.

ANRE nu are pretenții 
serioase

Potrivit directorului ANRE, 
Veaceslav Untilă, din anul 2018, 
agenția nu mai reglementează pre-
țurile la produsele petroliere, ci 
doar rata rentabilității pentru com-
panii, care nu poate depăși 10%. 
Se iau în calcul doar veniturile și 
cheltuielile legate nemijlocit de 
comerțul cu carburanți. De exem-
plu, nu se ia în calcul activitatea 
magazinului sau a cafenelei de pe 
lângă benzinărie sau reparația se-
diului companiei.

Dacă o companie depășește 
rata rentabilității, i se poate apli-
ca amendă în mărime de 5% din 

cifra de afaceri.
În urma verificărilor efectuate 

la unele companii care se ocupă 
de comerțul cu amănuntul, ANRE 
a depistat diferite încălcări, dar 
niciodată – depășirea ratei ren-
tabilității.

În medie, rentabilitatea compa-
niilor abia depășește 5%.

În ansamblu, potrivit lui Untilă, 
ANRE nu are pretenții serioase 
față de activitatea companiilor 
petroliere. 

Cine sunt principalii 
jucători pe piață

În R. Moldova, șase compa-
nii mari dețin 466 de benzinării. 
Acestea ocupă 66 la sută din piață. 
Segmentul este concentrat, dar nu 
este concurențial. Între companii 
s-au stabilit relații strânse, deoa-
rece o parte dintre ele nu importă 
produse petroliere, ci doar comer-
cializează cu amănuntul.

Lukoil, Petrom și Rompetrol 
asigură 80-85% din importuri 
(benzină – 95%). Celelalte trei 
companii – Tirex Petrol, Bemol și 
Ventо (Datario) – achiziționează 
produse petroliere pe piața internă.

Moldova este 
aproape să 
exporte carne 
de pasăre și 
ouă în UE

Circa 95% din acțiunile pla-
nificate de foaia de parcurs pen-
tru obținerea de către Republica 
Moldova a dreptului de a expor-
ta în Uniunea Europeană carne 
de pasăre și ouă categoria B au 
fost realizate, anunță Ministerul 
Economiei și Infrastructurii. Cât 
de pregătită este țara va fi însă 
clar după efectuarea auditului 
Republicii Moldova, în vederea 
evaluării controalelor oficiale în 
domeniul sănătății animalelor 
pentru carnea de pasăre, produ-
sele din carne de pasăre și ouăle 
destinate exportului în Uniunea 
Europeană, care se va desfășura 
în regim online în perioada 19-30 
aprilie 2021.

Comerțul 
electronic 
vizat 
într-un studiu 
al USAID

Comerțul electronic trebuie 
definit foarte clar, reieșind din 
situația reală care este pe piață. 
Este necesar să fie dezvoltat un 
ghid despre e-comerț, care să fie 
destinat atât comercianților, cât 
și clienților. La fel, este necesară 
transparență în politica de deschi-
dere a unui cont; plafonarea de-
pozitelor bancare pentru comerțul 
electronic; stabilirea unui comi-
sion interbancar special pentru 
unele tranzacții etc. Concluziile 
și recomandările în acest sens se 
regăsesc într-un raport de evalua-
re elaborat în cadrul Programului 
USAID Reforme Structurale în 
Moldova.

Moody’s a 
revizuit, în 
jos, evoluția 
economiei 
europene 
în 2021 

Agenția de evaluare financiară 
Moody’s și-a îmbunătățit, mier-
curi, estimările privind creșterea 
economică înregistrată în acest 
an de SUA și piețele emergente, 
dar în paralel și-a revizuit, în jos, 
prognozele referitoare la econo-
mia zonei euro, transmite Reuters. 
Pentru piețele emergente, pre-
viziunile agenției de evaluare au 
fost îmbunătățite până la 7%, de 
la 6,1%. În schimb, Moody’s și-a 
redus estimările pentru zona euro 
și Marea Britanie, până la 3,7%, 
respectiv 4,7%, de la un avans de 
4,7%, respectiv 5,2%, cât preconi-
za în toamna anului trecut.
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„Tentațiile” Maiei Sandu 
și legământul Dodon-Șor  

Comentatorii 
politici și în 
domeniul dreptului 
constituțional 

consideră orice compromis 
între fracțiunile 
parlamentare aproape 
imposibil. Acum s-a ajuns 
la situația în care fie 
PSRM revine la opțiunea 
inițială privind alegerile 
parlamentare anticipate, 
fie actualul parlament 
demarează procedura de 
demitere a șefului statului, 
care este foarte anevoioasă 
și care duce inevitabil la 
anticipate.  

Curtea Constituțională a emis marți 
hotărârea prin care a calificat drept 
anticonstituțional decretul șefului 
statului privind desemnarea repeta-
tă a candidaturii Nataliei Gavriliță la 
funcția de prim-ministru.   

Expertul în drept constituțio-
nal, Nicolae Osmochescu, a relevat 
că Înalta Curte a emis hotărârea cu 
pricina având la bază „hotărârea de 
tristă faimă din decembrie 2015, când 
așa-numita majoritate parlamentară 
insista să fie numit prim-ministru dl 
Plahotniuc”.

„Curtea Constituțională luase 
această decizie conform căreia pre-
ședintele este obligat să numească o 
candidatură dacă există o majoritate 
parlamentară. Ulterior, sub presiunea 
protestelor, Plahotniuc a renunțat, dar 
hotărârea Curții a rămas”, a subliniat 
Osmochescu. 

Astfel, actualmente, în urma acele-
iași decizii, șeful statului este obligat 
să procedeze la consultarea fracțiuni-
lor parlamentare și să înainteze o altă 
candidatură. 

„Este adevărat că Înalta Curte nu a 
indicat că președintele trebuie să ac-
cepte candidatul propus de o fracțiune 
sau o majoritatea parlamentară. Aici 
portița este lăsată deschisă”, sugerează 
profesorul, considerând corect faptul 
că desemnarea candidaturii la funcția 
de prim-ministru este un drept discre-
ționar al șefului statului.

Maia Sandu nu mai poate 
fi suspendată ca Dodon 

Șefa statului, conform discursului 
său susținut imediat după decizia Cur-
ții Constituționale, intenționează să 
nu mai desemneze nicio candidatură 
la funcția de prim-ministru.

„Ca rezultat, problema trece în 
alt aspect, și anume în posibilitatea 
suspendării președintelui”, continuă 
Osmochescu. Numai că suspendarea, 
așa cum s-a făcut cu Dodon, a fost cali-

ficată ilegală, după noua jurisprudență 
a Curții. Prin urmare, suspendarea și 
demiterea sunt două faze ale aceluiași 
proces.”

Inițiativa de a suspenda din func-
ție președintele poate să vină de la o 
treime din deputați. Inițiativa de sus-
pendare se aduce la cunoștința preșe-
dintelui. Parlamentul poate să decidă 
suspendarea șefului statului cu două 
treimi din voturi. În timp ce demite-
rea se decide doar prin referendum 
republican legislativ cu participarea 
electoratului, nu mai puțin de jumă-
tate plus unu. 

Observatorul politic Igor Boțan 
consideră drept soluție rapidă reve-
nirea PSRM-ului la opțiunea sa ini-
țială, alegerile anticipate. „Revenirea 
PSRM la această decizie ar coincide 
cu cea a acțiunii PAS. Asta ar însemna 
depășirea foarte rapidă a crizei în sen-
sul stabilirii alegerilor parlamentare 
anticipate.”  

„Dacă Parlamentul nu începe 
demiterea șefului statului, 
trebuie să plece” 

În cazul în care președintele rămâ-
ne ferm pe pozițiile sale, continuă el, 
la expirarea a trei luni de la vacanța 
funcției de prim-ministru, șeful statu-
lui se adresează Curții Constituționale 
pentru a justifica necesitatea dizolvării 
Parlamentului.

„Dacă Înalta Curte solicită un 
compromis și președintele refuză, 
Curtea trebuie să dea o soluție. Dacă 
rămâne Parlamentul, trebuie porni-
tă procedura de demitere a șefului 
statului. Dacă legislativul nu începe 
această procedură, el însuși trebuie 
să plece.”

„Lucrurile ar putea să se schimbe 
dacă șeful statului renunță la decla-
rația ei și o numește pe Mariana Dur-
leșteanu. Un alt scenariu ar fi ca PSRM 
să renunțe la coaliția cu Partidul Șor și 
la candidatura Marianei Durleșteanu 
și să accepte coaliția cu Platforma DA. 
Dar nu văd deocamdată socialiștii să 
accepte o asemenea soluție”, estimează 
analistul politic.  

Ieșirea PSRM din coaliția cu Par-
tidul Șor, în opinia lui Boțan, oferă 
posibilitatea unei coaliții mai largi. 
Pentru asta trebuie convinsă doamna 
președintă că o astfel de coaliție este 
viabilă.

„Partidele proeuropene – Platforma 
DA, PDM și PAS – nu au majoritatea 
și trebuie să găsească limbaj comun cu 
socialiștii. Acest scenariu este dificil 
atâta timp cât socialiștii nu renunță 
la candidatura Marianei Durleșteanu 
și la coaliția cu Partidul Șor.” 

Confruntare directă între 
Parlament și Președinție

În opinia comentatorului politic 
Ion Tăbârță, nu există nicio cale de 
compromis între fracțiunile parlamen-
tare întrucât „s-a mers prea departe”. 

„Acum fie se merge la alegeri an-
ticipate prin nedesemnarea unui alt 
candidat la funcția de premier, fie este 
declanșată procedura de demitere a 
șefului statului. Eu cred că acum se 
merge pe scenariul forțării alegerilor 
anticipate.” 

De partea cealaltă, analistul politic 
Cornel Ciurea crede că Maia Sandu 
este tentată să nu accepte candida-
turile care vin din partea majorității 
parlamentare formalizate. 

„Pe de o parte, ea este dispusă să 
își asume păcatul încălcării Constitu-
ției și, de asemenea, este înclinată să 
provoace declanșarea procedurii de 
demitere. Pe de altă parte, socialiștii 
cred că preferă o rundă de negocieri 
pentru a vedea dacă vor continua să 
insiste pe candidatura doamnei Dur-
leșteanu sau poate vor merge pe altă 
formulă.”

Tăcerea „supărătoare” 
a Maiei Sandu

Ceea ce deranjează, în opinia lui 
Cornel Ciurea, este tăcerea președinte-
lui statului, care a avut o reacție con-
fuză și nu a oferit un parcurs clar, o 
ieșire din această situație. „Acest fapt 
este condamnabil pentru că doamna 
Sandu este singura persoană cu drep-
tul să o facă.”

Scenariul confruntării dintre pre-
ședinte și Parlament prin declanșa-
rea procedurii de demitere a șefului 
statului nu rezolvă oricum problema, 
consideră Ciurea, deoarece, din punc-
tul său de vedere, sunt două proceduri 
paralele.

„Curtea trebuie să precizeze în ce 
măsură depinde procedura de formare 
a cabinetului de miniștri de procedura 
de demitere a șefului statului.”

 M a p a m o n d

În Armenia, premierul 
denunță o tentativă de 
lovitură de stat militară

Statul-major al armatei Armeniei a sprijinit cererea 
opoziției care reclamă demisia lui Nikol Pașinian după 
eșecul militar în fața Azerbaidjanului în Karabahul de 
Munte, la sfârșitul anului 2020, scrie lemonde.fr. „Eu 
consider că declarația statului-major este o tentativă 
de lovitură de stat militară. Îi invit pe toți adepții noștri 
să ne adunăm în Piața Republicii din Erevan”, a scris 
Pașinian pe pagina sa de Facebook. Într-o alocuțiune 
în direct pe aceeași rețea de socializare, prim-ministrul 
a anunțat demiterea generalului Onik Gasparian din 
fruntea statului-major.

Șeful principalului 
partid de opoziție 
din Georgia, arestat

A fost nevoie de câteva sute de polițiști echipați la greu 
pentru a-l aresta, marți, pe Nikanor Melia, șeful principa-
lului partid de opoziție din Georgia, Mișcarea Națională 
Unită, scrie lefigaro.fr. Începând cu ora șapte dimineața, 
membrii forțelor de ordine au înconjurat sediul Mișcării 
Naționale Unite, în timp ce alți polițiști au luat cu asalt 
acoperișul cu scări de pompieri. Două ore mai târziu, Me-
lia era în mâinile lor. Apropiații lui Melia s-au baricadat 
în interiorul biroului, blocând ușile cu mobilier. Câteva 
ore mai târziu, Irakli Garibașvili, ales premier în ajun, a 
justificat lapidar asaltul: „Melia este un criminal”.

Angajat al unui furnizor 
pentru Bundestag, 
acuzat de spionaj 
pentru Rusia

 

Jens F. lucra pentru un furnizor pentru Bundestagul 
Germaniei. Compania se ocupa de verificarea funcționării 
unor instalații electrice în legislativ, scrie tvrain.ru. Dato-
rită lucrului său, acuzatul avea acces la dosarele cu planul 
clădirii Bundestagului. În perioada iulie–septembrie 2017, 
bărbatul, după cum susțin procurorii, a decis să predea 
informația despre patrimoniul legislativului german ser-
viciilor de spionaj rusești. Pentru asta el a transmis un 
stick cu documente PDF angajatului Ambasadei Federației 
Ruse la Berlin, legat cu spionajul militar GRU.

Putin cere FSB-ului 
să stopeze campania 
occidentală agresivă 
contra Rusiei

 

Președintele Rusiei Vladimir Putin le-a cerut joi ser-
viciilor secrete să stopeze politica occidentală agresivă 
împotriva țării sale, care, conform liderului de la Kremlin, 
are ca obiectiv oprirea dezvoltării economice a Rusiei și 
să o supună dictatelor din exterior, relatează TASS. „Ne 
lovim de așa-numita politică de îngrădire a Rusiei. Nu este 
vorba despre competiție, ci de o politică destul de agresivă 
și consecventă menită să creeze probleme de-a lungul 
perimetrului nostru apropiat, exact modul de acțiune pe 
care-l observăm în unele țări din spațiul post-sovietic”, 
a spus Putin într-o ședință a conducerii FSB.

Ucraina anunță 
că hackeri ruși au 
atacat un sistem web 
guvernamental

 

Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri 
ruși de încercarea de a difuza documente malware prin-
tr-un sistem web care asigură circuitul documentelor 
guvernamentale, dar fără a menționa dacă sistemul a 
avut de suferit, relatează Reuters și Ukrinform. Kievul 
a acuzat anterior Moscova de orchestrarea unor atacuri 
cibernetice de mare anvergură în cadrul unui „război 
hibrid” împotriva Ucrainei, ceea ce Rusia neagă. 

I.G.

Confruntarea dintre Președinte și Parlament a atins „punctul culminant” și 
orice compromis este aproape imposibil

Ilie GULCA
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Pe linia 
de așteptare

A - p o l i t i c e

De-i frig, de plouă, de bate vântul... 
moldovenii așteaptă. Așteaptă vești. 
Fie „la podul din marginea satului”, 
ca la Druță, unde vine poștașul, fie cu 

urechea la radio sau cu ochii în cutia magică a 
televizorului (mai nou, în gadgeturile, permanent 
conectate la evenimentele lumii).

 Știri de la parlament, știri de 
la președinție, știri de la Curtea 
Constituțională. Știri din Ameri-
ca lui Trump și Biden, știri din 
Europa alor noştri, știri din Ru-
sia alor lor. Cineva ar putea să 
scrie un poem lacrimogen despre 
cum ştiu moldovenii să aştepte. 
Chipul monumental al Celui-ca-
re-aşteaptă i l-ar putea surprinde 
o pânză de proporții ori un grup 
sculptural, fixând simbolic na-
țiunea cu ochii la cer, așteptând 
ploaie, soare ori pur și simplu un 
semn de sus. De Sus! 

„Noi semănăm pământul și 
așteptăm o ploaie”, zice imnul 
nostru neoficial, scris de Matco-
vschi și cântat de „Noroc”-ul lui 
Mihai Dolgan (Noroc! – ce cuvânt 
magic). Așteaptă îmbătrâniții pă-
rinți din Ultima lună de toamnă, 
așteaptă mama din Cămăşile lui 
Vieru, așteaptă „marele semnal” 
Radu Negrescu din Singur în faţa 
dragostei...

Dar remarcăm păstrarea tra-
diției și în realitatea cea mai 
imediată. Convinși că ei nu pot 
schimba nimic (sau, cel puțin, că 
ei nu pot schimba prea multe) în 
destinul lor, ei, moldovenii, au 
crezut întotdeauna că izbăvirea 
va veni de altundeva. De Sus, de 
aiurea, din Est, din Vest... Sau de 
la CC, iată. 

Citesc un recent „almanah 
epistolar” al lui Ion Druță. Scri-
itorul, care scoate din arhiva per-
sonală corespondența cu cititorii, 
cu criticii și cu defăimătorii săi, 
în momentele cele mai disperate 
scria mesaje nu altundeva decât 
la statul-major al regimului, acolo 
unde se cloceau satrapii săi: la 
Comitetul Central (al Partidului 
unic)! La CC. Azi (printr-o ironie 
a jocului literal) lumea așteaptă, 
intermitent, decizii ale CC (ale 
Curții Constituționale), instanța 
supremă, singura pe care moldo-
venii pot s-o blesteme, dar căreia 
nu-i pot contesta verdictul. 

Există – totuși! – fericitele 
excepții, când aceiași moldo-
veni au ignorat neputința sta-
tului, realizându-și propriile 
planuri, participând la proiecte 
de anvergură anunțate de alții 
sau demonstrându-și eficiența 
ca să fie solicitați de angajatori 
de prestigiu. Ori devenind, mai 
târziu, ei înșiși, angajatori. Există 
moldoveni (aceiași, rupți din tru-
pul comun) care au trecut peste 
obstacole inimaginabile pentru a 

Acum câteva zile, Amnesty 
International (AI) i-a retras lui 
Alexei Navalnîi calificativul de 
„prizonier al conștiinței“, acor-
dat pe 17 ianuarie a.c. Motivul: 
incitarea la ură și promovarea 
unui „discurs al urii“ în unele 
declarații pe care liderul actual 
al opoziției ruse le-a făcut în a 
doua jumătate a anilor 2000.

Nu m-am îndoit niciodată 
de naționalismul lui Navalnîi. 
Un naționalism exacerbat, la 
limita șovinismului. Sunt sigur, 
totodată, că declarațiile lui 
din trecut cu privire la Geor-
gia și Ucraina și participarea 
la marșurile unor organizații 
extremiste revelează nu numai 
oportunism, ci și o viziune. În 
zadar am căuta printre elitele 
ruse de azi și de ieri prea mulți 
oameni cu vederi cosmopolite 
și pentru care patriotismul nu 
ar fi sinonim cu imperialismul. 
Gândirea și năravul „velikorus“ 
se deprind de acasă și iau o for-
mă conștientă în școală. Orgo-
liul „velikoderjavnik“ penetrea-
ză totul, de la filme și emisiuni 
TV la vorbirea curentă și modul 
de a judeca lumea din jur, atât 
în chestiunile globale, cât și în 
cele personale. Vom descoperi 
toleranță, democrație și respect 
pentru alte popoare la ruși după 
ce aceștia vor scrie alte manuale 
pentru școală și vor turna alt 
gen de filme. Până atunci însă, 
nu ne facem nicio iluzie, nici în 
privința poporului, nici în pri-
vința elitelor și nici în privința 
lui Navalnîi.

Pe de altă parte, avem or-
ganizația nonguvernamentală 
AI, care se autodefinește drept 
„apolitică“ și „nepartizană“ și 
al cărei scop este de a mobiliza 
opinia publică internațională 
atunci când au loc grave în-
călcări ale drepturilor omului. 
Aprecierea morală a victimelor 
nu se prenumără printre „tas-
k“-urile acestui ONG, membrii 
organizației având o altă misiu-
ne: să identifice victima opresi-
unii sau a abuzului, să constate 
ilegalitățile comise (privarea ar-
bitrară de libertate, de drepturi) 
și să militeze pentru repararea 
nedreptății săvârșite (eliberarea 
persoanei din detenție, restau-
rarea în drepturi etc.). 

În spiritul vremii, AI își 
asumă însă și rolul de arbitru 
moral, căderea de a califica vic-
timele înainte de a lupta pentru 
salvarea acestora. Mai presus 
de concepțiile politice pe care le 
împărtășește, Navalnîi este un 
cetățean condamnat pe ne-
drept de un regim care, astfel, 
încearcă să astupe gura celui 

mai important opozant al său. 
Când va ieși din închisoare și va 
deveni, să zicem, șef de țară sau 
de guvern în Rusia și va comite, 
în această calitate, vreun abuz, 
restrângând libertatea unei alte 
persoane pentru că aceasta ar 
avea o altă culoare a pielii sau 
o altă viziune politică, atunci și 
numai atunci organizații alde 
AI vor avea dreptul moral de a-l 
condamna pentru felul în care 
vede lucrurile. Acum însă, AI 
și-a depășit clar prerogativele.

Din nefericire, și acest ONG, 
destul de respectat pe vremuri 
(drept dovadă, Premiul Nobel 
pentru Pace în 1977), ca și alte 
organizații influente din lume, 
se ideologizează progresiv 
sub presiunea „corectitudinii 
politice“, un adevărat „Zeitge-
ist“ al epocii noastre. Nu putem 
ști cum anume s-au petrecut 
lucrurile, dar nu e lipsit de sens 
să presupunem că statutul de 
„prizonier al conștiinței“ i-a fost 
retras lui Navalnîi în urma unor 
sesizări și presiuni a tot felul 
de băgători de seamă, obsedați 
de sintagme precum „hatred 
speech“. Noua ordine morală e 
un puritanism în parte lingvis-
tic, căci oamenii sunt condam-
nați pentru vorbe deseori rupte 
de orice context, atâta doar că 
autodafeul rămâne public și, 
de aceea, foarte dureros, chiar 
dacă nu mai înseamnă ardere 
pe rug, ci doar excludere și 
chiar ostracizare. „Discursul 
urii“, de care s-a făcut vinovat 
Navalnîi acum un deceniu, a 
fost un motiv suficient pentru 
descalificarea victimei-Navalnîi 
– agenților feroce ai corectitu-
dinii politice le pasă mai puțin 
de ce se întâmplă în prezent cu 
Rusia și cu suporterii opozantu-
lui întemnițat.

AI a adunat ea însăși, cu 
timpul, și ca orice organizație 
care trăiește din donații private 
și pe care nu o supraveghează 
cam nimeni, mai multe schelete 
în dulap. Cât fac numai cele 
două sinucideri ale membrilor 
AI din 2018, Gaëtan Mootoo și 
Rosalind McGregor, scandalul 
bugetar din 2019, greva foamei 
organizată de activiștii kurzi la 
sediul AI din Londra după ce 
organizația a trecut, glorios, sub 
tăcere întemnițarea lui Ab-
dullah Öcalan etc. Toate aceste 
evenimente și decizii contro-
versate i-au făcut vulnerabili pe 
cei din stafful AI, iar procurorii 
„corectitudinii“ știu să lovească 
și să exploateze ca nimeni alții 
punctele nevralgice. Ca orice 
inchiziție veritabilă. 

Într-o asemenea atmosferă, 
decizia cu privire la Navalnîi 
putea fi luată și fără ca cineva 
să fi pus presiuni pe AI sau, mai 
exact, tocmai pentru a anticipa 
și preveni aceste presiuni. Că o 
fi una, că o fi alta, contează mai 
puțin. Ce contează cu adevărat e 
că felul de a gândi al cetățeanu-
lui privat de drepturi cântărește 
azi mai mult decât faptul că a 
fost privat, abuziv, de drepturi. 

Să ne felicităm!

H a r t a  l u m i i

Noua inchiziție

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

ajunge în Occident, unde munca 
lor este apreciată. Oameni care au 
vrut să rupă tradiția și să nu mai 
aştepte. Există și moldoveni care 
s-au impus acasă, sfidând tradi-
ția locului. Oameni care știu că 
nimeni nu le va aduce izbăvirea, 
nici președintele, nici parlamen-
tul, nici măcar CC.

Dacă cei care nu vor să mai 
aștepte, s-ar uni în momentele 
decisive, lucrurile s-ar schimba, 
timpul li s-ar supune (sic!). Nu 
va veni cineva să facă Unirea. Dar 
se vor găsi susținători, în cazul în 
care echipa unionistă va fi credi-
bilă. Nu va veni nimeni să ne ia 
de mână, ca pe orbii lui Bruegel, 
ca să ne ducă în Europa. Dar vom 
avea susținere dacă vom schimba 
lucrurile și ne vom porni singuri 
la drum. Fără balansări pe pânza 
de păianjen a „neutralității” și a 
„echilibrului” geopolitic. Iar tot 
ce constituie marea noastră ru-
șine: sărăcia, corupția, vinderea 
de suflete și milogirea rușinoasă 
nu e materie de import. E pro-
dus autohton, marcă înregistrată. 
Sunt ai noștri, cu toții. Și dacă 
ne vindem pentru o nenorocită 
tuşonkă, de ce să ne mire că al-
tul se vinde pentru un milion? 
Așteptăm să vină Europa să ne 
schimbe justiția și clasa politică? 
La Sfântul Aşteaptă!  

Între timp, CC „s-a pronun-
țat”. Ce urmează? Mergem la 
treabă? Să fim serioși! Vom aş-
tepta. Să vedem ce va face Maia 
Sandu, parlamentul și ceilalți... 
Apoi vom aștepta să vedem cum 
merge guvernarea. Va propune 
noul guvern proiecte de legi care 
să obijduiască cumva și să creeze 
disconfort celor care l-au votat? 
Se va conforma majorității și se 
va discredita cât de curând posi-
bil? Va fi intransigent, va promo-
va proiecte de reformă a justiției 

și va fi măturat de chiar arhitecții 
care l-au moșit? Vom aștepta re-
ferendumul pe care socialiștii îl 
vor iniția împotriva răzvrătitei 
Sandu. Dacă vor avea curaj. Vom 
trăi și vom aștepta. Că asta ni-i 
tradiția și asta ni-i firea.

Încremeniți pe linia de aştep-
tare, cu ochii la cer, și cu timpul 
trecând pe alături, curgând pen-
tru alții – cam așa ar trebui să 
ne fixeze grupul sculptural care 
să ne reprezinte esența. Instalat 
în piața centrală, poate ne vom 
împiedica odată de el (de noi!) 
și vom izbucni: dom’le, dar ce 
fac căscații ăștia aici, chiar nu 
au altă treabă?

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

 Va propune 

noul guvern 
proiecte de legi 

care să obijduiască 
cumva și să creeze 

disconfort celor 
care l-au votat? 
Se va conforma 

majorității și se va 
discredita cât de 

curând posibil? Va 
fi intransigent, va 
promova proiecte 

de reformă a 
justiției și va fi 

măturat de chiar 
arhitecții care l-au 

moșit? Vom aștepta 
referendumul pe 
care socialiștii îl 

vor iniția împotriva 
răzvrătitei Sandu.
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Printre altele

1. Ideea cu impeachmentul pre-
ședintelui îmi pare totalmente nein-
spirată. Aceasta ar reprezenta încă 
o sursă de destabilizare a țării, care 
poate cauza un șir de costuri politice, 
economice și sociale pentru țară.

2. Scopul clasei politice nu este 
de a construi o verticală a puterii, 
ci de a intra într-un dialog politic și 
a-și demonstra utilitatea. Cum am 
spus anterior, dacă cei din țară sunt 
incapabili să facă acest lucru, atunci 
trebuie ajutor din exterior – UE și 
SUA.

3. Dialog înseamnă căutarea unui 
compromis reieșind din pozițiile păr-
ților cu cel mai înalt nivel de legiti-
mitate. În acest caz, ar fi bine să ne 
centrăm pe partide și să excludem 
din dialog persoanele compromise. 
Totodată, formațiunile care sunt con-
duse de persoane taxate de instanțele 
de judecată pot fi excluse. În acest 

fel, dialogul ar putea include PAS, 
Platforma DA, PSMR și Partidul 
Democrat – 73 de deputați.

4. Crearea unor confruntări arti-
ficiale între Președinție și Parlament 
este în detrimentul interesului public. 
Președintele are în fața sa decizia 
Curții, pe care trebuie să o aplice, 
pentru a ajuta la de-escaladarea 
politică a situației. O presiune con-
structivă din partea Bruxelles-ului 
(Comisarul pentru Extindere și Veci-
nătate, Parlamentul European, Șeful 
Delegației UE) este o modalitate de 
a îi reaminti Președintelui Sandu 
că parțial popularitatea sa de acasă 
reiese din legitimitatea sa externă, 
conferită de UE. În aceeași ordine 
de idei, acțiunile președintelui pot 
deteriora imaginea UE, care îi oferă 
sprijin geopolitic, deocamdată ne-
condiționat.

5. Impeachmentul este o idee di-
structivă, iar accentul trebuie pus pe 
atingerea alegerilor anticipate într-un 
cadru constituțional.

Aceasta ar fi „foaia de parcurs” 
pentru ieșirea din criza politică:

A. Un dialog politic este mai 
mult decât necesar, deoarece păr-
țile cu care se poate de comunicat 
un compromis trebuie persuadate, 
nu impuse. 

B. Platforma DA, PSRM și PDM 
nu ar fi contra unui guvern interi-
mar, dar care poate fi creat doar în 
baza unui document politic semnat 
de patru partide menționate anterior. 
PSRM au propus-o pe Durleșteanu, 
dar au făcut-o cu Andrian Candu și 
Șhor. Durleșteanu ar putea fi o can-
didatură, dar Andrei Năstase vrea la 
fel un rol în acest proces. 

C. În funcție de calcule și com-
promisuri, Năstase și Durleșteanu ar 
putea fi împreună parte a unui gu-
vern anti-criză mixt, care să includă 
reprezentații PAS, Platforma DA, 
PSRM și PDM.

D. Rolul guvernului anti-criză și 
de consens național (73 deputați – 
majoritate absolută) poate fi unul 
tehnic și desigur temporar, pregătind 
țara pentru alegeri anticipate în 2021.

E. Procesul de negocieri poate fi 
facilitat de UE și SUA, care pot fi 
un fel de observatori asupra imple-
mentării acestuia. 

Repet, nu există o soluție ide-
ală, dar trebuie să prevaleze in-
teresul public, nu calculele sau 
raționamentele populiste. În loc 
de a dezvolta idei speculative care 
să adâncească criza, sunt necesare 
idei constructive pentru a scoate 
țara din criză.

Am aflat recent că a plecat în 
lumea celor drepți Stepan Ivano-
vici Lozan, fostul președinte al 
Radioteleviziunii din Moldova. 
Mi-a fost șef vreo 17-18 ani... A 
fost un apărător al sistemului, 
cu respectivele consecințe pen-
tru noi, subalternii. Cei care au 
lucrat în presă în acele vremuri 
înțeleg ce vreau să spun. Astfel 
puteam să spun doar un crești-
nesc Dumnezeu să-l ierte și să-mi 
caut de treabă. Există însă ceva 
care mă face să scriu mai depar-
te fiindcă povestea vieții acestui 
om este una simbolică. În iunie 
1941, Ștefan Lozan, cu diminuti-
vul probabil Fănică, avea 14 ani. 
Învăța bine, probabil, făcea parte 
și dintr-o familie cu rădăcini să-
nătoase, conform standardelor 
noului regim sovietic instalat în 
Basarabia în 1940 și astfel adoles-
centul Ștefan a fost trimis împre-
ună cu alți câțiva copii moldoveni 
în tabăra pionierească Artek din 
Crimeea. Acolo i-a prins începu-
tul războiului. Copiii din tabără 
au fost evacuați undeva departe 
în imensitatea URSS. În anii de 
internat, a devenit din Ștefan Ste-
pan, tot acolo în mintea copilului 
Ștefan s-a turnat metodic ideolo-
gia sovietică. Când a crescut, i s-a 
adăugat la prenumele Stepan și 
un Ivanovici și astfel a fost gata 
un cadru național.

Nu cunosc în detaliu CV-ul 
fostului meu șef.

Și cerberii își cer iertare

De bine ce a înțeles recentul me-
saj al Ministerului Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene (MAEIE), 
adresat misiunilor diplomatice acre-
ditate în Republica Moldova, de a 
evita și a se abține de la întrevederi 
cu liderii separatiști de la Tiraspol, 
Ambasadorul Federației Ruse la 
Chișinău, Oleg Vasnețov, în modul 
cel mai sfidător și arogant a scuipat 
direct în față/плюнул прямо в лицо 
autorităților constituționale de la 

Chișinău (nu utilizăm intenționat politețurile diplomatice, deoarece 
nu mai au nicio valoare în acest caz) și a mers, din nou, la întrevederea 
cu cetățeanul rus și liderul separatismului transnistrean Krasnoselski. 
Deoarece apelul MAEIE a avut un caracter foarte general și evaziv (fără 
a spune lucrurilor pe nume, în spiritul „politicii externe echilibrate” și 
docile a lui Dodon), bănuim că diplomatul rus Vasnețov ar fi înțeles că 
adresarea Ministerului moldovean de Externe se referă la Ambasadorii 
SUA, României, Poloniei, UE și altora, care „au mari probleme cu res-
pectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova”. Altă justificare a 
prezenței lui Vasnețov la o nouă întrevedere cu „prezidentul” Krasno-
selski (vreo câteva sute pe perioada mandatului sau!) nici că ar exista.

Dacă cei de la MAEIE au mustrări de conștiință să-l invite pe 
reprezentantul diplomatic al Kremlinului pentru o discuție serioasă 
despre respectarea Convențiilor de la Viena din 1961 și 1963 cu privire 
la relațiile diplomatice și consulare, inclusiv despre posibilitatea de 
a fi declarată persona non grata, atunci ar fi cazul ca Ambasadorul 
Rusiei, Oleg Vasnețov, să fie convocat de către Președintele recent 
ales (doar ambasadorii prezintă scrisorile de acreditare șefului sta-
tului!) pentru un dialog exigent și tovărășesc „în spiritul Tratatului 
de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Federația Rusă, 
semnat la Moscova la 19 noiembrie 2001, și al respectării necondițio-
nate a integrității teritoriale a Republicii Moldova în hotarele unanim 
recunoscute de către comunitatea internațională”.

Ambasadorul Vasnețov 
recidivează

Toată lumea o cheamă pe Maia 
Sandu la dialog. Sunt sigur că și am-
basadorul SUA la întâlnirea de azi 
i-a sugerat același lucru. Dialog este 
atunci când părțile au să-și spună 
lucruri diferite, dar cu un rezultat 
comun! Nu cred că actualul Preșe-
dinte al RM cunoaște această axio-
mă. Dacă ar înțelege ea ar acumula 
cu mult mai mult capital politic și 
ar pregăti societatea pentru o nouă 
resetare a spectrului politic. Oricum, 

componența actualului Parlament nu mai are sorți de izbândă. Dodon și 
toată camarila parlamentară de sorginte mafiotă are un alibi oricât de 
paradoxal ar fi cadrul juridic legal. Cum ar fi, legea e de partea hoțului, 
sună alogic, dar însăși existența statului RM este absurdă, de aici și toate 
celelalte fenomene lipsite de logică. Să chemi la alegeri parlamentare 
anticipate în timp de pandemie, știind din start că noua componență 
va fi la fel de toxică, oare nu este o idee aberantă? Să calci de două ori 
pe aceeași greblă cu CC și să insiști la sfidarea legii fundamentale în 
continuare asta de acum nu se mai poate explica. 

Să-i spună cineva acestei nesăbuite că e nevoie de dialog, în primul 
rând cu toate forțele politice proeuropene și unioniste, un front comun 
cu toți cei care gândesc românește, europenește. E nevoie de un forum 
național, care să pregătească societatea pentru schimbări. Un guvern 
tehnocrat, provizoriu, numească-se cum vrea, dar când casa arde și 
oamenii mor nu este loc de țâfne și ambiții. Vreți revoluție, faceți-o 
așa cum a făcut-o Václav Havel, dar nu ca bolșevicii în 1917. Dar mi 
se pare că e degeaba, nu sunt sigur că ai cui da sfaturi.

Un sfat pentru președinte 

Dionis CENUȘĂ

Valentin CHILAT CORNACI

munice că pleacă la București în 
vizită la Eugenia Guzun, spunân-
du-i printre altele cu un oarecare 
reproș: „Iată, Dumneavoastră 
susțineți că limba moldoveneas-
că și cea romană sunt diferite, 
dar uite că ea a lucrat la noi și 
acum lucrează la București și... 
vorbește aceeași limbă”. Stepan 
Ivanovici a făcut o pauză și apoi 
i-a zis următoarele, în rusă, bi-
neînțeles: „Uite, am o rugăminte, 
când ajungeți la Eugenia Guzun, 
spuneți-i că Stepan Ivanovici v-a 
rugat să-i transmiteți că dacă 
atunci când a lucrat la noi am 
obijduit-o cumva, am greșit în 
fața ei, îmi cer iertare”. 

Eu cred că această iertare nu 
era adresată doar mie (probabil, 
nici nu mă mai ținea minte), ci 
e adresată tuturor colegilor mei 
din radio și televiziune. Să-i ier-
tăm și noi greșelile și să-l rugăm 
pe bunul Dumnezeu ca atunci 
când sufletul celui care pleacă 
dintre noi va ajunge la Judecata 
de apoi să i se pună pe cântar și 
jumătatea care îi aparține copi-
lului Ștefan.

Eugenia GUZUN

Un lucru era cert – pe de o par-
te, aveam un șef comunist format 
de regim, pe de altă parte – un om 
de alese calități umane. Era sufi-
cient să afle că cineva din radio 
sau TV are probleme de sănătate, 
se implica, folosea toate relațiile 
pe care le avea pentru a-l ajuta. 
Iar punctul lui sensibil era su-
ferința copiilor. Era în stare să 
pună în alertă și Comitetul Cen-
tral de la Moscova ca să găsească 
medicamentul care era salvator 
pentru un copil în suferință.

În acest om, bănuiesc coexis-
tau două ființe – una Stepan 
Ivanovici, cerberul regimului; 
a doua – Ștefan, copilul Fănel.

Cu vreo cinci ani în urmă a 
fost în vizită la mine o prietenă, 
pe care o numesc așa după ce 
i-am aflat povestea vieții. Dân-
sa, pe vremea când lucram la 
radio la Chișinău, era undeva 
sus, aproape de vârful piramidei 
ierarhice, și respectiv mai aproa-
pe de Stepan Ivanovici. Înainte 
de a se porni la drum, prietena 
mea i-a telefonat fostului ei șef 
să-l întrebe de sănătate și să-i co-

Azi am avut parte de o situație 
care m-a traumatizat... La Policli-
nica nr. 2 din capitală, stăteau la 
rând mai multe persoane, femei, 

bărbați, copii, pentru a da analize 
de sânge. La un moment dat, de 
acel cabinet se apropie vreo patru 
femei cu pici în brațe și alți patru 
ținându-i de mână și încă doi mai 
măricei. O femeie de vreo 185 cm, 
cu un teanc de hârtii în mână se 
apropie de ușa cabinetului și zice 
că primul merge la analize Elisei, 
care era ținut în brațe de o femeie 
de vreo 50 de ani, iar bebele nu 
avea mai mult de vreo 7-8 luni. 
După care, două găluște mici, doi 
pici de, cel mult, 2-3 anișori, care 
se țineau de mână și se uitau mirați 

prin părți, purtând măști mai mari 
decât fețele lor, care cădeau mereu. 
Și aici momentul culminant... o 
tanti care își aștepta rândul zice 
că ea intră acum. La care femeia 
cea înaltă spune: „Nu vă supărați, 
suntem de la Casa de Copii Iepu-
rașul (așa am deslușit) și trebuie 
urgent să facem analizele, copiii 
stau nemâncați”. În replică, doam-
na îi zice că ea intră acum și basta, 
la care și un bărbat a strâmbat din 
nas, chiar și sub mască i se observa 
nemulțumirea... Eu le zic, haideți 
să nu facem tragedie, deoarece e zi 

de marți, când prioritate au copiii! 
Privirile lor m-au făcut să înțeleg 
că nu le pasă, mai mult, o femeie 
însărcinată a zis că și ea trebuie să 
intre peste rând. Mă uitam la acei 
copii, mici, unii ținuți în brațe, alții 
de mână și mi se frângea inima. 
Cât de indiferenți putem să fim, 
nu mă tem să spun, nemernici, 
înrăiți până-n măduva oaselor. 
Nu-i permiți unui copil orfan să 
facă niște analize fără a sta la rând, 
atunci mă îndoiesc că, dacă îl vei 
întâlni pe stradă flămând, îi vei da 
o bucată de pâine...

Cât de indiferenți și nemernici putem fi…

Carolina CHIRILESCU

Iurie RENIȚĂ
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Executorul George Boțan 
și tranzacțiile 
la prețuri derizorii

Executorul George Boțan riscă să ajungă 
din nou pe banca acuzaților după ce a 
vândut o mașină scumpă, estimată la cel 
puțin 40 de mii de euro, în contul unei 

datorii de 75 de mii de lei. O familie din Chișinău 
a câștigat în instanță un proces în urma căruia 
procurorii au fost obligați să reia urmărirea 
penală în privința lui Boțan și să investigheze 
pretinsele abuzuri comise de executor. 

Julieta SAVIȚCHI

Cazul ne-a fost comunicat după 
ce în numărul trecut al GAZETEI 
de Chișinău a fost publicată o in-
vestigație despre pretinsele abu-
zuri ale executorului Nicolae Pașa. 
Mai mulți cititori ne-au scris că în 
contul lui George Boțan s-ar afla 
mai multe scheme și tranzacții 
dubioase, în urma cărora oamenii 
au fost lipsiți de bunuri.

Automobil de lux 
în contul unei datorii 
de 45 de mii de lei

Soții Orest și Ecaterina Andro-
nachi au rămas fără bolidul BMW 
X 6, fabricat în anul 2010, după ce 
executorul George Boțan l-a vân-
dut în 2018 contra sumei de 260 
900 de lei în contul unei datorii 
de 45 600 de lei, bani pe care îi 
datorau în calitate de onorariu 
unui administrator în insolva-
bilitate. Soții Andronachi susțin 
într-un glas că în pofida faptului 
că mașina a fost vândută cu 13 mii 
de euro, prețul de piață fiind de 
cel puțin 40 000 de euro, ei nu au 
văzut niciun leu din diferența de 
preț încasată de executor.

Mai mult, automobilul fusese 
lăsat gaj companiei de microfinan-
țare Credit Nobil SRL în contul 
unui credit contractat anterior. 
În contul creditorului la fel nu a 
ajuns niciun leu în urma înstrăi-
nării bolidului de către executorul 
Boțan.

Cum a fost ridicat 
și vândut bolidul

În primăvara anului 2017, Cur-
tea de Apel Chișinău a dispus înca-
sarea de la Ecaterina Andronachi 
și de la șase parteneri de ai săi 
suma de 75600 de lei în calitate de 
onorariu pentru Filip Breahnă, ad-
ministratorul de insolvabilitate al 
SRL KMG Grup. Titlul executoriu 
ajunge în gestiunea executorului 
Boțan. La 4 februarie 2018, Boțan 
întocmește procesul-verbal de ri-
dicare a autoturismului de model 
BMW X6, fără să se țină cont de 
faptul că mașina era lăsată gaj la 
o companie de microfinanțare, și 
organizează vânzarea bunului prin 
intermediul organizației comer-
ciale specializate, Comision Com 
SRL. Mai mult, nu s-a ținut cont 
nici de faptul că în acel moment 

erau achitate 30 de mii de lei din 
suma datorată lui Breahnă.

La 9 august 2018, întreprin-
derea Comision Com a semnat 
contractul de vânzare-cumpărare 
a automobilului contra sumei de  
260 900 de lei. Pentru ca bunul 
să fie înregistrat pe numele no-
ului proprietar, George Boțan a 
depus la 13 septembrie 2018 un 
aviz de radiere a gajului la biroul 
notarului Sternioală Elena, soția 
vicepreședintelui Curții Supreme 
de Justiție, Oleg Sternioală. 

În aceeași zi, notarul Sterni-
oală dispune radierea gajului, 
iar Boțan depune un demers la 
Agenția Servicii Publice, prin care 
solicită înmatricularea mijlocu-
lui de transport pe numele noului 
proprietar.

Astfel, în contul unei datorii de 
45600 de lei (puțin peste 2000 de 
euro) a fost „sacrificat” un bun 
în valoare de 40 de mii de euro. 
„A fost ca un jaf la drumul mare. 
Este clar că ținta a fost automobi-
lul nostru. Onorariul urma să fie 
achitat de șapte persoane. Ceilalți 
au scăpat, nu au avut mașini la 
fel de bune ca a noastră”, ne-a 
declarat Ecaterina Andronachi.

S-au adresat în instanță 
și au câștigat

După ce au rămas fără de ma-
șină, soții Andronachi au depus o 
plângere la Colegiul de Discipli-
nă și Etică al Uniunii Naționale a 
Executorilor Judecătorești, care 
le-a fost respinsă. La fel, le-au 
fost respinse și plângerile depu-
se la Procuratură, de fiecare dată 
oamenii legii constatând că nu 
există componență de infracțiune 
în acțiunile lui Boțan. Magistratul 
Serghei Ciobanu de la Judecăto-
ria Chișinău a respins plângerea 
prin care Orest și Ecaterina An-
dronachi au contestat ordonanța 
de neîncepere a urmăririi penale, 
emisă de Procuratura Anticorup-
ție. 

Cei doi s-au adresat și în in-
stanța civilă, solicitând anularea 
contractului de vânzare-cumpă-
rare a automobilului, restabilirea 
gajului, anularea actelor perfecta-
te de George Boțan și restituirea 
automobilului. Cererea de che-
mare în judecată a fost semnată 
și de către organizația de micro-
finanțare Credit Nobil.

La 4 noiembrie 2020, Judecă-

toria Chișinău le-a admis integral 
cererea. Toamna trecută, soții An-
dronachi au mai obținut o mică 
victorie. Magistratul Sergiu Bula-
ru a dispus reluarea verificărilor 
privind pretinsele abuzuri admise 
de executorul Boțan.

Cei doi soți însă rămân sceptici 
în privința acestor victorii. „Hotă-
rârile judecătorești nu sunt defi-
nitive, urmează instanța ierarhic 
superioară. George Boțan este un 
personaj influent, se simte că are 
protecție din partea unor persona-
je și mai influente”, ne-a declarat 
Orest Andronachi.

Doi ani de întuneric și fără 
loc de trai la bătrânețe

Lidia Mafteuță, o pensionară 
din Chișinău, nu are lumină elec-
trică în apartament după ce locu-
ința cu trei camere i-a fost vândută 
de către executorul George Boțan 
cu 13 mii de euro. Debranșarea 
a fost comandată de către noua 
proprietară care se presupune că 
ar fi o persoană interpusă, pentru 
a o sili pe femeie să părăsească 
locuința. După ce la 2 mai 2019 
George Boțan i-a trimis o somație 
că trebuie să părăsească locuința 
care nu-i mai aparține, pensionara 
a fost pusă în situația de a înfrunta 
mai multe tentative de evacuare 
silită organizate de executor.

Lidia Mafteuță a fost salvată 
de a fi aruncată în stradă de către 
avocatul său, care a descoperit 
că cei de la cadastru au comis 
o eroare la înregistrarea imobi-
lului și astfel toată mașinăria a 
fost pornită din nou. Instanța a 
refuzat însă să aplice sechestru 
asupra imobilului, iar persoană 
care a reușit să se căpătuiască cu 
un apartament la un preț de trei 
ori mai mic decât cel de piață, a 
izbutit să vândă imobilul.

Gheorghe și Lidia Mafteuță 
și cele trei fiice ale lor au trecut 

cu traiul în apartamentul de pe 
strada Vasile Lupu din Chișinău 
în 1982, locuința fiindu-i reparti-
zată capului familiei de la locul de 
muncă. În 1995, familia a privati-
zat locuința, fiecărui membru re-
venindu-i câte o cotă parte egală.

Cu mai bine de zece ani în 
urmă, fiica mai mare a familiei 
Mafteuță s-a căsătorit cu un ce-
tățean străin. Proaspătul ginere 
a dorit să-și dezvolte o afacere în 
Chișinău și a împrumutat 10 mii 
de dolari de la o chișinăueancă, 
iar soția sa a semnat recipisa în 
calitate de garant.

Peste câțiva ani, tânăra familie 
s-a destrămat, iar bărbatul a reve-
nit la baștina sa. Creditoarea lui 
însă a acționat-o pe fosta soție în 
instanță și aceasta a fost obligată 
să achite datoria fostului soț.

Titlul executoriu a ajuns la 
George Boțan. 

Mai întâi, creditoarea a intrat 
în posesia cotei părți deținute de 
fiica mai mare a familiei Mafteuță. 
Ulterior, aceasta a depus o cerere 
în instanță, iar la 7 aprilie 2016, 
magistrata Corina Ursachi i-a dat 
câștig de cauză și a dispus înce-
tarea proprietății comune pe cote 
părți și vânzarea apartamentului 
„în modul stabilit de coproprie-
tari, ori, în caz de neînțelegere, 
la licitație”. Astfel, George Boțan 
a primit undă verde ca să vândă 
imobilul.

Cum a fost deposedată de 
locuință familia Mafteuță

Între timp, femeia ajunsă da-
toare din vina soțului a plecat să 
muncească în Italia și a trimis fa-
miliei 10 mii de euro ca să stingă 
datoria. Creditoarea însă ar fi 
refuzat să ia banii.

După ce apartamentul a fost 
vândut cu 13 mii de euro, credi-
toarei i-a fost alocată suma echi-
valentă unei cote părți din locu-

ință, vreo trei mii de euro, restul 
banilor fiind distribuiți celorlalți 
foști proprietari desproprietăriți 
peste noapte.

Avocatul Oleg Mancevschi ne-a 
comunicat că pe numele lui Boțan 
a fost depusă o plângere la procu-
ratură, iar instanța i-a obligat pe 
oamenii legii să investigheze pre-
tinsele ilegalități. „Procuratura a 
emis pentru a două oară ordonan-
ță de refuz în pornirea urmăririi 
penale, iar noi am contestat-o în 
instanță. Ne-am pomenit într-un 
cerc vicios. Cineva foarte puternic 
îl protejează pe Boțan. A scăpat 
și de dosarul Laundromatului și 
de alte dosare penale. Știu că este 
căsătorit cu o judecătoare care, 
la rândul ei, este fiică de judecă-
toare. Adevărul este că luptăm de 
ani buni, dosarul se tergiversează, 
iar clienta mea trăiește în nesigu-
ranță”, ne-a declarat Mancevschi.

George Boțan: „Cred că am 
vreo 200 de dosare penale”

Executorul George Boțan nu 
a părut îngrijorat când a fost 
întrebat dacă e la curent că pe 
numele său ar putea fi intentat 
un dosar penal. „Cred că am vreo 
200 de dosare penale. Probabil că 
procurorii nu prea au de lucru și 
îmi intentează mie dosare. Dar 
acesta este riscul meseriei. Când 
am venit în profesie am fost con-
știent că voi avea dosare penale. 
Nu mă deranjează aceste dosare. 
Toți executorii care își îndepli-
nesc activ atribuțiile de serviciu au 
dosare. Principalul este ca aceste 
dosare să aibă finalitate legală”, 
ne-a spus executorul.

George Boțan a mai declarat că 
pretențiile înaintate de către eroii 
articolului sunt neîntemeiate și nu 
a făcut altceva decât să execute 
decizii judecătorești irevocabile, 
acționând în strictă conformitate 
cu legea.
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Tot mai săraci cu duhul

Fenomenul de bullying, care există demult 
în școlile din Republica Moldova, a revenit 
în atenția publică din cauza unei bătăi 
în care au fost implicate câteva minore. 

Astfel, în seara zilei de 5 februarie, o fată a fost 
lovită crunt și umilită de patru tinere. Fetele au 
vârste cuprinse între 13 și 15 ani și învață la cinci 
instituții de învățământ din sectorul Ciocana al 
mun. Chișinău. 

Bullying-ul reprezintă un com-
portament de luare în derâdere, 
de umilire, o formă de abuz emo-
țional și fizic. Nu este un conflict 
bazat pe o problemă reală, ci pe 
dorința unor persoane de a-și câș-
tiga puterea și autoritatea, punân-
du-i pe alții într-o lumină proastă. 
Acest fenomen există demult, dar 
acum a atins cote alarmante și de-
vine tot mai discutat în societatea 
noastră. 

„Cazuri de intimidare au fost 
dintotdeauna între elevi, dar se 
încadrau în anumite limite. Erau 
rezolvate în interiorul instituției 
de învățământ pentru a proteja 
toți copiii. Acesta e un caz ieșit 
din comun pentru că numai școala 
lucrează. Familia nu se implică. 
Din contra, ei consideră că eleva 
are drepturi. Însă obligațiile nu 
le văd. Mai mult, fata continuă să 
aibă același comportament, după 
atâta mediatizare, discuții cu Poli-
ția, Comisia pentru drepturile co-
pilului și psihologul. Ai impresia 
că are nevoie de o durată mai mare 
de consiliere psihologică. Dacă 
ar colabora părinții cu școala, ar 
fi altfel, ar înțelege”, spune Nina 
Juc, șefa Liceului Teoretic „Ginta 
Latină”, unde studiază una dintre 
bătăușe. 

Celelalte patru fete își fac studi-
ile la Gimnaziul „Steliana Grama”, 
Liceul Teoretic „Olimp”, Liceul 
Teoretic „Constantin Negruzzi” 
și Liceul Teoretic „Petru Zadni-
pru” din Chișinău. GAZETA de 
Chișinău a discutat despre cazul 
minorelor cu Tatiana Samohvalov, 
directorul Gimnaziului „Steliana 
Grama”, care ne-a comunicat că 
„elevelor le-ar lipsi controlul strict 
din partea părinților”. Gimnaziul 
se află într-o zonă unde locuiesc 
preponderent familii social vul-
nerabile, iar, potrivit Tatianei 

Samohvalov, „copiii sunt lăsați 
în voia sorții”.

Hărțuirea în rândul 
copiilor. 
Ce facem cu ei?

Timp de un an, instituția de 
învățământ a scris 25 de sesizări 
la Poliție și la Direcția pentru 
protecția drepturilor copilului. 
„Scriem demersurile nu pentru 
a pedepsi elevii, dar pentru a se 
lua măsuri. Unii părinți sunt al-
coolici, copiii rămân în voia sorții, 
iar școala trebuie să le poarte de 
grijă”, spune Tatiana Samohvalov.

Potrivit Ta-
tianei Samoh-
valov, fata 
implicată în 
conflict are 
rezultate bune 
la școală și 
f recventează 
regulat orele, 
având doar 
patru absențe 
pe an. „Mama 
îi dă bani, iar 
ea și-a găsit 
prietene. Co-
pilul, dacă are 
probleme, se 
duce în stradă. 
Chiar am între-
bat-o pe mama 
fetei: „Era ora 
20:30, chiar nu v-ați întrebat un-
de-i copila?!”. 

Republica Moldova este în 
topul statelor în care prevalează 
bullying-ul, arată raportul publi-
cat în 2018 de Biroul Regional al 
Organizației Mondiale a Sănătății 
pentru Europa. Pentru a preveni 
și combate fenomenul, se reco-
mandă a fi elaborate programe 
educaționale destinate atât ele-

De ce umilirea și hărțuirea au ajuns comportamente răspândite în școli

vilor, cadrelor didactice, cât și 
părinților.

La Liceul Academic Român-En-
glez „Mircea Eliade”, lecții despre 
bullying fac diriginții de clase, 
confirmă directorul Grigore Va-

silache, care 
precizează că 
„atunci când 
au fost acți-
uni de intimi-
dare verbală 
printre elevi, 
problema a 
fost remedia-
tă cu ajutorul 
psihologilor”. 
V a s i l a c h e 
menționează 
că „sunt mul-
ți copii care 
își măsoară 
valoarea prin 
telefonul pe 
care îl poartă 
sau după ha-
ina pe care o 

îmbracă”.
Ce fel de copii sunt implicați în 

bullying? „Sunt din familii foarte 
bune și avute. Cu toate că, pentru 
mine, „bune și avute” nu-i același 
lucru. Au copii educați și foarte 
modești. Dar, de obicei, cele mai 
multe probleme le avem în fami-
liile incomplete, nu îi ajunge ceva 
acasă sau nu-i luat în seamă și 
el caută să se evidențieze cumva: 

încearcă cu unul, cu al doilea, vede 
că-i merge și pornește pe calea 
asta”, răspunde Grigore Vasilache. 

Și la Liceul Teoretic „Li-
viu Deleanu” se studiază deja 
bullying-ul în cadrul discipline-
lor „Educație pentru societate” și 
„Dezvoltare personală”, aflăm de 
la directoarea Ala Gherman. „Dar 
aceasta e o problemă a întregii 
societăți deoarece copiii repetă 
comportamentul adulților. Ac-
centele pe responsabilizare trebu-
ie puse corect în primii șapte ani 
de viață ai copilului”, consideră 
Gherman. 

Oboseala școlară

Pedagogilor le e greu să inter-
vină în situații de bullying, deoa-
rece sunt epuizați fizic și moral, 
este de părere Nicoleta, mama 
unei adolescente din Chișinău. 
„Eu cred că școlile noastre nu 
sunt pregătite să discute despre 
bullying. Nu pentru că pedagogii 
nu vor, dar îmi pare că ei n-au 
timp și material didactic bun. 
Pedagogii n-au timp, sunt mulți 
copii în clasă, iar ei sunt obosiți 
moral, epuizați. Lor nu le ajunge 
putere, energie să mai lucreze cu 
elevii”, crede Nicoleta.

Femeia spune că are o rela-
ție deschisă cu fiica sa și discu-
tă deseori acasă fenomenul de 
bullying. „Părinții trebuie să lu-

creze cu copiii. Să fie deschiși, 
să le câștige încrederea. Trebu-
ie să accepte durerea copilului. 
Nu există copii răi. Există părinți 
care nu pot comunica”, zice ea. 
Și Aliona, mama a doi băieți, 
spune că vorbește deseori cu fiii 
săi despre acțiunile de umilire și 
hărțuire din școli.

Incapacitatea 
de gestionare a emoțiilor 

Acțiunile fetelor vorbesc des-
pre faptul că nu-și pot gestiona 
emoțiile. „Copilul n-are mecanis-
me să le gestioneze și manifestă 
un comportament auto-distructiv 
îndreptat către o altă persoană pe 
care o consideră mai slabă ca el. 
Vorbim despre incapacitatea de 
gestionare emoțională. Vorbim de 
lipsa unei persoane adulte care ar 
putea să-i ofere copilului sprijin 
emoțional și comportamental. 
Este o fractură în personalitatea 
lui care l-a marcat. Cauzele sunt 
multiple, dar cu siguranță este o 
cauză. Un abuz, neglijență”, ex-
plică psihologul Lilia Maximenco, 
șef interimar la Centrul psiho-so-
cio-pedagogic din Chișinău.

Psihologul Adriana Bolon 
susține că „atunci când apare 
bullying-ul trebuie să ne între-
băm despre stima de sine a aces-
tui copil”. Adriana vorbește nu 
doar despre tinerii care sunt su-
puși bullying-ului, dar și despre 
cei care aplică acest tratament. 

„Victime ale bullying-ului pot 
deveni cei nesiguri de sine, că-
rora li s-a insuflat că trebuie să 
tacă, că n-au influență. Sau copiii 
care vin din familii unde se aplică 
violența. Copiii afirmați nu sunt 
supuși bullying-ului”, zice Adri-
ana Bolon. 

Peste 70% din totalul elevi-
lor din R. Moldova sunt victime 
ale bullying-ului, conform unui 
studiu elaborat de UNICEF în 
2019, fenomenul bullying-ului 
rămâne încă neglijat de către 
administrațiile instituțiilor de 
învățământ. În multe cazuri, 
bullying-ul este mușamalizat 
atât de elevi, cât și de cadrele 
didactice.

Natalia MUNTEANU

Londra 
returnează la 
Chișinău banii 
confiscați de la 
fiul lui Vlad Filat
 

Autoritățile Marii Britanii au decis să 
transfere în Republica Moldova suma de 
aproape 500 mii de lire sterline, confis-
cate de la Luca Filat, fiul fostului premier 
Vlad Filat. Despre aceasta a informat am-
basadorul Marii Britanii la Chișinău, Steven 
Fisher, într-o discuție cu șeful Executivului, 
Aureliu Ciocoi.  În februarie 2019, Agenția 
Națională de Combatere a Criminalității 
Organizate din Marea Britanie a solicitat 

și a obținut dreptul să ridice de la Luca 
Filat cei 644.000 de dolari înghețați în trei 
conturi bancare la HSBC în mai 2018. De-
mersul agenției a fost aprobat de Curtea 
de magistrați din Londra, un tribunal din 
capitala Marii Britanii.

Conform prevederilor Convenției ONU 
împotriva corupției, precizează un comu-
nicat al Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene, returnarea sumei 
menționate va fi realizată către autoritățile 
relevante ale Republicii Moldova, pentru 
proiecte în beneficiul cetățenilor.

Cazul Luca Filat versus Agenția Națio-
nală de Combatere a Criminalității Orga-
nizate (National Crime Agency) reprezintă 
un studiu de caz pentru justiția britanică. 
Luca Filat a fost singura persoană care a 
contestat un ordin emis de Agenția Națio-
nală de Combatere a Criminalității Organi-

zate privind confiscarea celor 500.000 de 
lire sterline în decursul existenței acestei 
instituții.

Pe 8 noiembrie 2019, o comisie judiciară 
din Marea Britanie a respins, pentru prima 
dată, contestarea unui ordin de confiscare 
depusă de Luca Filat, într-un caz care face 
lumină asupra felului în care se spală, din ce 
în ce mai complex, bani în Marea Britanie.

Agenția constatase că viața extravagantă 
a lui Luca Filat este întreținută de depozi-
tele mari de peste mări ale unor companii 
conectate la tatăl său, fostul premier al Re-
publicii Moldova Vlad Filat. Mai exact, Luca 
Filat a primit multiple plăți în numerar pe 
cele trei conturi prin intermediul Hawala 
– un sistem informal de transfer bancar.

Luca Filat a încercat să convingă auto-
ritățile că aceste plăți din Irak, Turcia și 
Insulele Cayman, inclusiv împrumuturi 

în numerar de 5,5 milioane de dolari de 
la o companie irakiană, au fost cadouri de 
la prieteni.

Anterior portalul Anticoruptie.md a 
scris, citând autoritățile britanice, că Filat 
junior trăia o viață de lux, plătind aproape 
200.000 de lire sterline (257.000 USD) 
pe un Bentley, alte 400.000 de lire sterli-
ne (515.000 de dolari) pentru chiria unui 
apartament situat pe una dintre cele mai 
scumpe străzi din Londra și 50.000 de lire 
sterline (64.000 de dolari) pentru  un colier.

În cadrul unui interviu acordat pentru 
ProTV, Vlad Filat a spus că acești bani nu 
au legătură cu el și cu R. Moldova. „Nu pot 
să vă răspund de unde și cum provin. Eu 
nu știu care sunt activitățile lui, pentru că 
nu comunicăm”, a spus el.

anticoruptie.md

Familia

nu se implică. Din 
contra, ei consideră 

că eleva are drepturi. 
Însă obligațiile nu 
le văd. Mai mult, 

fata continuă 
să aibă același 

comportament, după 
atâta mediatizare, 

discuții cu Poliția etc.
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„Romanul meu istoric 
«Ard pădurile» va apărea în curând”

Paula Erizanu s-a născut în 
1992 la Chișinău. A studiat istoria 
și literatura la New College of the 
Humanities la Londra, apoi jurna-
lismul la City University London. 
A scris despre protestele din 2009 
din Republica Moldova în cartea 
„Aceasta e prima mea revoluție. 
Furați-mi-o” (Cartier, 2011), ob-
ținând premiul pentru debut al 
Uniunii Scriitorilor. Cartea a fost 
tradusă în engleză, apoi în fran-
ceză, cehă și germană, și a primit 
premiul internațional UNESCO 
pentru cea mai frumoasă producție 
de carte a anului 2011 la Târgul de 
carte de la Leipzig. A urmat debutul 
în poezie „Ai grijă de tine” (Char-
mides, 2016). Împreună cu Alina 
Purcaru a publicat antologia „Un 
secol de poezie română scrisă de 
femei”, vol. I (1990 – 2019), Edi-
tura Cartier 2019, vol. II (1945 – 
1989), Editura Cartier 2020. Paula 
Erizanu a participat la festivaluri 
literare în România, Ucraina, Slo-
venia și Cehia. Articolele sale au 
apărut în publicații internaționale 
precum The Guardian, London 
Review of Books, CNN, Aeon, Da-
zed ș.a. și în publicații din România 
și Republica Moldova: Liberta-
tea, Observator cultural, Dilema 
veche, Scena9, Ziarul de Gar-
dă ș.a. În prezent, Paula este re-
dactor de cultură al revistei onli-
ne The Calvert Journal, la Londra, 
și lucrează la un roman pentru care 
a primit bursa Central European 
Initiative. Romanul va apărea în 
2021 la Editura Cartier.

– Dragă Paula Erizanu, ești 
prima și singura jurnalistă 
de la Chișinău care a reu-
șit să publice texte în The 
Guardian. Cum a început 
colaborarea ta cu această 
celebră publicație?

Am trimis idei pentru articole 
la diverse publicații politice din 
Marea Britanie timp de mulți ani, 
fără noroc. S-a întâmplat că un 
email de-al meu despre o răs-
turnare de situație în Republica 
Moldova, când partidul pro-rus 
PSRM s-a aliat cu blocul pro-eu-
ropean ACUM pentru a scăpa țara 
de oligarhul Vladimir Plahotniuc, 
să fie trimis mai departe la redac-
torul de opinii. Nu am mai scris 
nimic atunci, dar câteva luni mai 
târziu, am primit un email în care 
eram întrebată dacă aș vrea să 
scriu pentru „The Guardian” un 
articol cu ocazia celor 30 de ani 
de la căderea zidului Berlinului. 
Am scris atunci despre moșteni-

rea nomenclaturistă din Europa 
de Est, care a însemnat că parti-
dele socialiste din zona noastră 
sunt de fapt conservatoare, fiind 
o combinație dintre birocrați ai 
sistemului comunist, care, odată 
cu trecerea la capitalism, și-au 
dezvoltat și s-au asociat cu intere-
se mari financiare și au beneficiat 
de privatizări dubioase.

Am fost atacată atât de dreap-
ta, cât și de stânga, în special din 
România, unde discursul an-
ti-corupție e perceput ca unul de 
dreapta. Am primit și un link către 
un forum anonim unde stângiști 
moldoveni povesteau cum, dacă 
află adresa mea, vin să mă bată 
și să plaseze apoi poze pe forum. 
Dar, dincolo de amenințări, e bine 
ca un articol de opinie să creeze 
discuții și mi-a scris și multă lume 
care s-a identificat cu poziția mea 
– în special din rândul migranți-
lor din diferite țări din Europa de 
Est, de la macedoneni la români 
născuți în Grecia, de exemplu.

După acel articol, am scris mai 
mult reportaje despre problemele 
cu care se confruntă migranții, re-
fugiații, sau micii fermieri, încer-
când să dau cuvântul unor oameni 
cu vieți grele, care nu sunt auziți 
ușor. Având o poziție privilegiată 
și fiind integrată atât în Anglia, 
cât și acasă, mi se pare important 
să pun în lumină experiența celor 
mai puțin norocoși decât mine. 
Dar am și o plăcere scriitoricească 
de a afla poveștile oamenilor și de 
a le împărtăși cu cititorii.

– Ce articole ai publicat 
recent în presa engleză?

Ultimul articol freelance e des-
pre vaccinul în Republica Mol-
dova, publicat în The Guardian. 
Înainte de asta, am scris pentru 
London Review of Books despre 
alegerile prezidențiale de la noi. 
Ambele teme le-am propus eu. În 
rest, lucrez full-time ca redactor 
cultural la The Calvert Journal, 
o revistă online de arte și cultură 
din țările post-socialiste din Eu-
ropa de Est și Asia Centrală. Aici 
propun eu anumite teme, lucrăm 
și în echipă, în baza propunerilor 
colegilor mei, și mai am și autori 
freelance ale căror articole le re-
dactez (ei îmi trimit idei). 

– Cât de energic, variat, 
dinamic e jurnalismul cul-
tural în Marea Britanie? Un 
jurnalist englez care scrie 
despre cultură o duce bine? 

Jurnaliștii, de cultură sau nu, 

Interviu cu Paula Erizanu, scriitoare, jurnalistă, Chișinău–Londra

Tânăra scriitoare Paula Erizanu a luat 
Premiul pentru experiment literar 
„Gheorghe Iova – textuare“, ediția a II-a. 
Premiul constă în diploma realizată de 

artistul plastic Cătălin Guguianu, plus valoarea 
pensiei sale lunare percepută de la Asociația 
Foștilor Deținuți Politici din România, precum și 
Leul Iova, leu transmisibil de la un câștigător al 
premiului la altul. Ceremonia de decernare a avut 
loc în ianuarie 2021, în cadrul Institutului Blecher 
de la București.

nu prea sunt plătiți bine, în compa-
rație cu bancherii sau avocații. Sa-
lariul unui jurnalist începător, de 
exemplu, e în jur de 20.000 de lire 
pe an, al unui profesor — 25.000, 
iar al unui avocat e 40.000 de lire 
pe an. Pe lângă aceste inegalități, 
se fac în mod constant reduceri de 
cadre la instituțiile media. Totuși, 
dincolo de cifre, important e că în 
Marea Britanie se scrie critică de 
carte, de film, de teatru, iar oame-
nii de cultură sunt intervievați în 
mod constant. 

– Care e punctul tău de 
vedere privind starea jur-
nalismului cultural în R. 
Moldova?

Din păcate, în Republica Mol-
dova, jurnalismul cultural s-a cam 
subțiat în ultimele decenii. Situația 

e cea mai dură la TV, unde știri cul-
turale nu apar aproape deloc. Jur-
nalismul cultural din R. Moldova se 
ține pe entuziasmul a câțiva ziariști 
care pot fi numărați pe degete. În-
tr-un interviu recent, regizorul rus 
Kirill Serebrennikov a zis că ceea ce 
face viața mai ușor de suportat în 
Rusia e cultura. Or în presa noastră 
domină total politicul, iar o viață 
alimentată doar din drame politice 
e mai seacă și mult mai tristă. 

E esențial să dezvoltăm atât 
infrastructura culturală genera-
lă, cât și jurnalismul cultural în 
mod particular — pentru a crea 
produse culturale de calitate și 
pentru ca acestea să poată ajunge 
la public. Altfel, rămânem cu un 
public urban mic, care consumă 
cultură, și foarte multe comunități 
rurale lăsate la cheremul bisericii 

și al propagandei politice — pen-
tru că în casele de cultură nu prea 
se mai întâmplă nimic. 

– Vorbește-mi, te rog, des-
pre romanul pe care îl scrii. 
Cum se numește, când va 
fi publicat? E un roman ex-
perimental sau folosești și 
formula narativă clasică? 

Sunt pe ultima sută de me-
tri cu un roman istoric, care se 
concentrează pe destinele a două 
personaje reale — revoluționare 
rusoaice care au contribuit, în 
1917-1920, la legalizarea avortului 
(o premieră mondială) și a homo-
sexualității, dar și la simplificarea 
procedurilor de divorț și la des-
chiderea grădinițelor în fabrici, 
în URSS — multe dintre politici 
au fost anulate de Stalin în scurt 
timp. Mi-am dorit să scriu un 
tribut romanelor de idei pe care 
le admir, de la cărțile clasicilor 
ruși la romanele Laviniei Braniș-
te și ale Tatianei Țîbuleac. Dar 
ce-a ieșit… o să vedeți. Romanul 
se numește „Ard pădurile” și va 
fi publicat în curând, la editura 
Cartier.

– Înainte de 1 Martie e 
firesc să te întreb de măr-
țișoare – le procuri sau le 
confecționezi singură?

Îmi plac mărțișoarele pentru că 
sunt singura noastră tradiție care 
nu implică mâncare și băutură. Dar 
de făcut, nu le-am făcut niciodată 
– poate mă reabilitez în viitor. Îmi 
place însă să merg la târgul de pe 
bulevardul Ștefan cel Mare și să 
iau mărțișoare pentru cei dragi din 
Moldova și din Marea Britanie. În 
aprilie, se pot zări mărțișoare în 
pomii din Londra și asta mă face 
să mă simt, o clipă, „acasă”.

– Îți mulțumesc pentru in-
terviu și îți doresc o primă-
vară frumoasă!

Interviu de Irina Nechit
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Omagiu pentru 
un mare maestru

Personalitate polivalentă, pro-
fesorul, dirijorul de cor Onisim 
Cazacu este unul dintre punctele 
de reper ale culturii noastre mo-
derne și asta, într-o perioadă în 
care aceasta trece probabil prin 
unul dintre cele mai dificile mo-
mente, într-o societate dominată 
de lipsa de valori, diletantism și 
amatorism. Prin tot ceea ce a 
făcut și a realizat, a format în 
jurul său un adevărat olimp va-
loric demn de toată lauda. Toată 
activitatea profesională și-a de-
dicat-o unei singure instituții de 
învățământ – Colegiul de Muzică 
Ştefan Neaga – nume de reper în 
pregătirea specialiștilor în dome-
niul artistic. 

De-a lungul întregii sale cari-
ere a format propriul concept al 
artei corale, bazat pe dimensiu-
nea complexă în care se regăseș-
te întregul patrimoniu cultural 
național. Asumându-și riscurile 
de rigoare, a promovat cu seme-
ție realizările din domeniu ale 
colegilor din România, chiar și 
atunci când asta nu era privit cu 
ochi buni de autorități. A îmbinat 
armonios operele din patrimoniul 

universal cu cele de pe meleagurile 
noastre, demonstrând că suntem o 
parte onorabilă a creației artistice 
europene. 

Onisim Cazacu a creat rețeaua 
de promovare și gestionare a unui 
colectiv artistic, asigurând astfel 
un ciclu complex: instruirea, crea-
ția, promovarea,  succesul. Alături 
de colegii săi de la catedră, care, în 
mare parte, i-au fost și discipoli, a 
format conceptul artistic din care 
face parte atât instruirea, cât şi 
realizarea performanţelor. Corala 
„Gloria”, pe care a format-o, a con-
dus-o și al cărei manager a fost, 
devine un nume emblematic al 
unui efort colectiv, depăşind de 
mult hotarele țării.  

Artiștii începători de la bun 
început ajung într-un adevărat 
laborator de creație, în primul 
rând, al personalității artistice, 
care, de altfel, este una multilate-
ral dezvoltată. Anume aici, Onisim 
Cazacu, alături de discipolii săi, 
creează din fiecare voce o perso-
nalitate, iar totalitatea persona-
lităților se contopesc armonios 
într-un întreg, care asigură co-
rului unitatea necesară. 

Despre asemenea personalități evocarea la 
superlativ devine aproape o banalitate. 
Cum ai putea să aduni laolaltă 45 de 
ani de activitate în aceeași instituție de 

învățământ, 30 de ani de conducere a catedrei 
de dirijat coral și o suită aproape nesfârșită de 
premii, mențiuni, aprecieri etc.?! Sau faptul că 
în orice colț al Republicii Moldova sunt discipoli 
care îi datorează o bună parte din ceea cine sunt. 
Și totuși, suntem la un bilanț – unul frumos, 
remarcabil și unic în felul său.

De aici, munca asiduă zilni-
că cu fiecare persoană în parte 
și cu întregul colectiv, optează 
pentru o cunoaștere durabilă a 
artei corale, care presupune trăire 
și interpretare în spirit creativ, 
artistic, exprimarea diverselor 
stări, sentimente, capacitatea de 
a pătrunde în sfera imagistică, 
în conținutul mesajului muzicii, 
ceea ce necesită o pregătire spe-
cială a viitorului muzician. Arta 
de a cânta în cor devine astfel un 
proces complex ce educă și dez-
voltă gândirea, memoria, atenția, 
afecțiunea, voința, imaginația, 
creativitatea, spiritul de ordine, 
punctualitatea și disciplina, con-
tribuind totodată la altoirea unor 
calități umane nobile: bunătatea, 
generozitatea, corectitudinea, cu-
rajul, demnitatea, tandrețea etc. 

Toate acestea împreună ajung să 
ilustreze arta frumosului expri-
mată prin muzică.

Prefesorul Onisim Cazacu, pre-
cum și alte personalități în dome-
niul artei corale sunt discipolii 
Marelui pedagog și dirijor Ana 
Dimitrievna Iușchevici, înteme-
ietoarea catedrei unite de Dirijat 
coral fondată în 1945. 

Toate succesele și meritele pe 
care le-a obținut Maestrul, Ma-
nagerul, Pedagogul, Dirijorul și 
Omul Onisim Cazacu sunt rodul 
lucrului asiduu de zi cu zi. Aces-
te realizări le poate dobândi un 
muzician cu cerințe foarte înalte 
față de sine: calitate, disciplină, 
profesionalism, punctualitate, 
responsabilitate, dar înainte de 
toate, cea de OMENIE. Pentru 
meritele sale, lui Onisim Cazacu 

i s-au conferit titlurile onorifice 
de Lucrător Emerit al Culturii 
din RM și de Maestrul în Artă. 

Creator de școală în domeniul 
artei corale, Onisim Cazacu se 
află în căutarea unor noi forme 
de exprimare artistică impuse 
de dinamica nemaipomenită a 
zilelor noastre. Aflat în perma-
nență la curent cu noile tendințe 
în domeniu, Onisim Cazacu este 
prizonierul unui destin care te 
ține mereu treaz, atâta timp cât 
succesul durează o clipă, iar calea 
spre el – o veşnicie. 

Să ne trăiți mulți ani, Maestre!
 

Valeria Diaconu, profesor, 
dirijor de cor,

șefa Catedrei de dirijat coral 
și canto, 

CEEA „Ștefan Neaga”

Onisim Cazacu (în mijloc), în studiourile Teleradiodifuziunii Naționale

Ziua internațională a limbii 
materne este sărbătorită în fie-
care an la 21 februarie, pentru a 
promova diversitatea culturală 
și lingvistică din întreaga lume.

A fost proclamată în cadrul 
Conferinței Generale a UNESCO 
din 17 noiembrie 1999, când sta-
tele membre ale organizației s-au 
angajat să contribuie la protecția 
și revigorarea bogatei diversități 
culturale prin promovarea lim-
bilor materne ca formă de comu-
nicare, interacțiune și înțelegere 
între diferite popoare. Data aleasă 
amintește de evenimentele ce au 
avut loc la 21 februarie 1952, când 
mai mulți studenți care demon-
strau în Dhaka pentru recunoaș-
terea limbii lor materne ‚’bangla’’, 
drept una din cele două limbi ale 
Pakistanului de atunci, au fost 
împușcați de forțele de poliție, 
potrivit www.un.org.

Această zi a fost celebrată pen-
tru prima dată de Organizația 

Națiunilor Unite în anul 2000. 
Mai târziu, în anul 2007, la 16 
mai, Adunarea Generală a ONU, 
printr-o rezoluție, a invitat statele 
membre „să promoveze conserva-
rea și protecția tuturor limbilor 
utilizate de popoarele lumii”. De 
asemenea, a proclamat 2008 ca 
„Anul Internațional al limbilor’’, 
pentru a promova unitatea în 

diversitate și înțelegerea inter-
națională, prin multilingvism și 
multiculturalism.

Limba maternă este cel mai 
puternic instrument de conser-
vare și dezvoltare a patrimoniului 
mondial material și imaterial și o 
componentă esențială în procesul 
de definire a unei minorități nați-
onale. Însușirea limbii materne, 

precum și utilizarea ei ca mijloc 
de comunicare contribuie la con-
servarea și perpetuarea identității 
fiecărei minorități. Ea se poate 
pierde foarte ușor, dacă nu este 
învățată și vorbită în familie ori 
dacă nu este studiată și exersa-
tă în școală. Se estimează că, în 
cazul în care nu se acționează 
în acest sens, jumătate din cele 
circa 6.000 de limbi vorbite în 
prezent ar putea dispărea până 
la sfârșitul acestui secol, potrivit 
potrivit www.un.org.

Ziua internațională a limbii 
materne susține Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă 4.6 privind 
educația din Agenda 2030, subli-
niind importanța limbilor adecva-
te de instruire, respectiv folosirea 
limbilor materne în primii ani de 
școală. Acest fapt facilitează ac-
cesul la educație și promovează 
în același timp, echitatea, pentru 
grupurile de populație care vor-
besc limbi minoritare și autohto-

ne, în special a fetelor și femeilor, 
și totodată, îmbunătățește calita-
tea educației și procesul de învă-
țare prin înțelegere și creativitate, 
și nu prin memorare.

Astfel, în statele membre ONU, 
Ziua internațională a limbii ma-
terne este marcată prin organi-
zarea unor manifestări culturale, 
seminarii, conferințe, concursuri 
pe teme culturale, lingvistice și 
educative, de către autoritățile 
guvernamentale, universități, 
institute de cercetare, culturale 
și asociații culturale și de tine-
ret. Toate acțiunile întreprinse în 
vederea propagării limbilor ma-
terne vor servi atât la încurajarea 
diversității și a educației multi-
lingvistice, cât și la dezvoltarea 
conștientizării depline a tradițiilor 
lingvistice și culturale din întrea-
ga lume și să inspire, totodată, 
solidaritate bazată pe înțelegere, 
toleranță și dialog. 

Agerpres

Limba maternă, cel mai puternic instrument de conservare 
și dezvoltare a patrimoniului mondial material și imaterial
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F I L E  D E  I S T O R I E

Evrei în GULAG

Am pregătit pentru stimatul nostru citi-
tor câteva documente de arhivă. Originalele 
documentelor se află în fondul arhivistic 
al Procuraturii RSSM, depozitat la Arhiva 
Națională a Republicii Moldova, iar autorul 
acestor rânduri, după fiecare document, in-
dică fondul, inventarul, numărul dosarului 
și numărul paginilor reproduse.

Documentele atestă că, în pofida ideii 
preconcepute despre solidaritatea lor de 
neam, în majoritatea cazurilor, evreii erau 
acuzați, arestați, judecați și deportați de 
sovietici în baza mărturiilor semenilor lor, 
tot evrei!

Documentul 1      
„SECRET

Prezidiului Judecătoriei Supreme a 
RSSM

R E C U R S
(în ordinea supravegherii)

La sentința Judecătoriei Supreme
a RSSM în dosarul lui Roșco
Ițhoc Ghețelevici

Prin sentința Judecătoriei Supreme a 
RSSM din 13 aprilie 1953 a fost condamnat, 
conform art. 54-10 alin. 2 al CP al RSSU, cu 
sancțiunea art. 54-2 al CP al RSS Ucrainene, 
cu aplicarea Decretului din 26 mai 1947 
„Despre abolirea pedepsei cu moartea” la 
25 ani de detenție în LCM și 5 ani de privare 
de drepturi, cu confiscarea averii,

ROȘCO IȚHOC GHEȚELEVICI, anul 
nașterii 1903, originar și locuitor al orașului 
Chișinău, cetățean al URSS, evreu, fără de 
partid, slujbaș, studii – 6 clase, căsătorit, 
n-a făcut serviciul militar în Armata so-
vietică, până la arestare a lucrat ca lăcă-
tuș-mecanic la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Chișinău „Moldglavlesosbît”.

ROȘCO I. G. a fost declarat de judecată 
vinovat pentru faptul că, din convingeri 
naționaliste, a devenit în 1928 membru al 
organizației sioniste național-burgheze 
„Mercaz”, iar în 1932 a trecut în partidul 
evreiesc fascist al „sioniștilor-revizioniști” 
(așa e în document – n.n.). 

Locuind în orașul Chișinău, ROȘCO fă-
cea în anturajul său agitație antisovietică 
naționalistă, ponegrea politica națională a 
Statului sovietic, situația materială a mun-
citorilor în Uniunea Sovietică, mărfurile 
sovietice, aducea laude modului de viață 
american, produselor din străinătate.  

Acest lucru se confirmă prin depoziți-
ile martorilor: AVERBUH I.S., GOLDȘ-
TEIN E.O., ERLIH A.Z., precum și prin 
mărturia parțială a inculpatului ROȘCO 
(procesul-verbal al ședinței judiciare p. 
d. 107-105-106). 

Prezentul material documentar are scopul de a confirma 
că la capitolul „deportări sovietice”, alături de români 
basarabeni, ruși, ucraineni, găgăuzi, au avut de suferit 
și mii de familii evreiești. Este încă o dovadă că mașina 

sângeroasă a ocupanților sovietici nu alegea condamnații și 
deportații după naționalitate.

– 9 clase, fostă candidată PCUS, până la 
arestare a lucrat ca secretară la sovietul 
sătesc Burlăceni, raionul Vulcănești, RSSM. 

SAUȘEVA alias JIDOVEȚKAIA a fost 
condamnată pentru faptul că, în septembrie 
1950, a întocmit și răspândit patru foi vo-
lante cu conținut antisovietic. Infracțiunea 
săvârșită de SAUȘEVA alias JIDOVEȚKAIA 
este confirmată prin depozițiile inculpa-
tei, depozițiile martorilor: BELENCI H.N., 
MOLDOVAN A.V. și DUJCO Z.M., precum 
și de probe materiale și actul expertizei 
grafice (p. d. 263-272, 311-313). 

Astfel, SAUȘEVA alias JIDOVEȚKAIA a 
comis infracțiunea prevăzută de art. 54-10 
alin.1 al CP al RSSU și a fost condamnată 
corect. 

Însă, având în vedere că SAUȘEVA alias 
JIDOVEȚKAIA provine din muncitori, a 
făcut serviciul militar în Armata sovietică în 
anii 1941-1944, este participantă la Marele 
Război pentru Apărarea Patriei, că după 
arestarea ei și decedarea soțului a rămas 
un copil minor, precum și faptul că infrac-

țiunea săvârșită n-a dus la urmări grave, 
consider posibilă micșorarea pedepsei. 

În baza celor expuse și conducându-mă 
de art. 16 al Legii privind organizarea ju-
diciară în URSS, republicile unionale și 
autonome,

                           
SOLICIT:
Să fie modificată sentința Judecătoriei 

Supreme a RSSM din 11 mai 1953 referitor 
la SAUȘEVA LIDIA DMITRIEVNA alias 
JIDOVEȚKAIA LEICA DAVIDOVNA, să-i fie 
micșorată pedeapsa  până la 5 ani de LCM 
și, în temeiul Decretului Prezidiului Sovi-
etului Suprem al URSS din 27 martie 1953 
„Despre amnistie”, să fie pusă  în libertate.

 
Procurorul RSS Moldovenești
Consilier juridic de stat de gr. 3                                   

(A. KAZANIR)”
F.3085, inv.1, d.783, f.7-8

Documentul 3     
„SECRET

Prezidiului Judecătoriei Supreme a 
RSSM

R E C U R S                                                               
 (în ordinea supravegherii)
                                                              
Pe dosarul lui Șapiro 
Bențion Izrailievici                                                             

Condamnat prin sentința Judecătoriei 

Supreme a RSSM din 20 aprilie 1953, con-
form art. 54-10 art. 2 al CP al RSSU la 10 
ani de detenție în LCM și 5 ani de privare 
de drepturi,

ȘAPIRO BENȚION IZRAILIEVICI, anul 
nașterii 1891, originar și locuitor al orașului 
Chișinău, evreu, fără de partid, fără ante-
cedente penale, știutor de carte, căsătorit, 
din muncitori, lucra până la arestare zețar 
la tipografia Sovietului de Miniștri al RSSM. 

ȘAPIRO a fost condamnat pentru faptul 
că, fiind nemulțumit de puterea sovietică, 
pe parcursul anilor 1952-53, în anturajul 
său, făcea agitație antisovietică naționa-
listă: clevetea politica partidului comunist 
și Guvernului sovietic, lăuda troțchiștii – 
dușmanii poporului, clevetea Constituția 
Sovietică, condițiile de trai ale muncitorilor 
și politica externă a Uniunii Sovietice, lău-
dând regimul burghez din țările capitaliste. 

Fiind interogat în ancheta preliminară, 
precum și în ședința de judecată, ȘAPI-
RO nu și-a recunoscut vinovăția, însă ac-
tivitatea lui antisovietică criminală a fost 

confirmată prin depozițiile martorilor 
ȘUSTER I.B., RABINOVICI H.N. și URSU 
N.T. (proces-verbal al ședinței de judecată 
p.d. 101-103). 

Astfel, se adeverește că ȘAPIRO a fost 
tras corect la răspundere penală și con-
damnat pentru agitație antisovietică, iar 
acțiunile lui au fost calificate întemeiat 
conform art. 54-10 alin. 2 al CP al RSSU. 

 Totodată, având în vedere că ȘAPIRO 
provine din muncitori, că el însuși a fost 
toată viața muncitor, are o vârstă înaintată 
(63 de ani) și o sănătate precară, precum 
și faptul că agitația lui antisovietică nu a 
dus la circumstanțe agravante, consider că 
sentința sa e prea dură.  

În baza celor expuse și conducându-mă 
de art. 16 al Legii privind organizarea ju-
diciară în URSS, republicile unionale și 
autonome și Decretul Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 14 august 1954, 

SOLICIT:
Să fie modificată sentința Judecătoriei 

Supreme a RSSM din 20 aprilie 1953 refe-
ritor la ȘAPIRO BENȚION IZRAILIEVICI, 
să-i fie micșorată pedeapsa până la 6 ani 
de LCM și 3 ani de privare de drepturi. 

Procurorul RSS Moldovenești
Consilier juridic de stat de gr. 3                                   

(A. KAZANIR)”
F.3085, inv.1, d.783, f.150-151

(va urma)

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Astfel, se constată că ROȘCO a comis 
infracțiunea prevăzută de art. 54-10 alin. 
2 al CP al RSSU și a fost condamnat co-
rect, totuși pedeapsa stabilită de judecată 
e prea dură. 

Având în vedere că ROȘCO este mun-
citor, iar infracțiunea săvârșită de el n-a 
dus la urmări grave, în baza celor expuse și 
conducându-ne de art. 16 al Legii privind 
organizarea judiciară în URSS, republicile 
unionale și autonome,

                                
SOLICIT:
Să fie modificată sentința Judecătoriei 

Supreme a RSSM din 13 aprilie 1953 re-

feritor la ROȘCO IȚHOC GHEȚELEVICI, 
să-i fie micșorată pedeapsa până la 10 ani 
de LCM. În rest sentința nu se modifică.

Procurorul RSS Moldovenești
Consilier juridic de stat de gr. 3  (A. KA-

ZANIR)”

F.3085, inv.1, d.783, f.5-6

Documentul 2       
„SECRET

Prezidiului Judecătoriei Supreme a 
RSSM

R E C U R S
(în ordinea supravegherii)

La sentința Judecătoriei Supreme
a RSSM în dosarul lui Saușeva 
Lidia Dmitrievna alias 
Jidovețkaia Leica Davidovna

Prin sentința Judecătoriei Supreme a 
RSSM din 11 mai 1953 a fost condamnată, 
conform art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU, 
la 10 ani de detenție în LCM și 5 ani de 
privare de drepturi, 

SAUȘEVA LIDIA DMITRIEVNA ali-
as JIDOVEȚKAIA LEICA DAVIDOVNA, 
anul nașterii 1920, originară din orașul 
Moghiliov-Podolsk, regiunea Vinița, RSS 
Ucraineană, evreică, din muncitori, studii 

Femei deportate muncind la mine de aur, sursa –https://museum.gulagmemories.eu/en/salle/naum-kleiman



Vineri / 26 februarie / 2021GAZETA de Chișinău

15

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

A I  N O Ș T R I  Î N  L U M E

„Multe persoane din diasporă 
ar putea juca un rol important 
în dezvoltarea RM”

Până în 2001, Elena Secaș își 
începuse o carieră promițătoare la 
Chișinău, ca traducătoare și inter-
pretă, dar și ca jurnalistă instruită 
la BBC. A activat la Radio Moldova 
Internațional, Agenția Informa-
țională de Stat „Moldpres”, cola-
borând și cu alte instituții. Elena 
Secaș este absolventă a Facultății 
de Litere și Științe ale Comunicării 
din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și de master 
în literatură comparată și studii 
culturale, cu onoruri de primă 
clasă, al Universității din Lime-
rick. Domnia Sa ne-a acordat un 
interviu în exclusivitate.

- Stimată Doamnă Elena 
Secaș, cunoșteați patru 
limbi străine, părea că nu 
erați sortită eșecului și 
nici sărăciei în RM. De ce 
ați emigrat în 2001 și nu 
v-ați construit cariera, în 
continuare, acasă?
Studiind în România, mai bine 

de cinci ani și, apoi, activitatea 
mea profesională de traducător și 
interpretă mi-au dat posibilitatea 
să călătoresc atât în Europa, cât 
și în Asia. Plecarea mea din RM a 
fost o altă provocare pe care mi-
am asumat-o.

- Să înțelegem că nu vă aș-
teptați la o carieră tocmai 
bună în RM?
Experiența obținută în RM a 

fost una pozitivă pentru mine. 
Mi-a plăcut îndeosebi activitatea 
la Radio Moldova Internațional. 
De câte ori sunt la Chișinău, la 
Telecentru, îmi amintesc cu nos-
talgie de acei ani. Cum aș putea 
ști care ar fi fost cariera mea?... 
Dar de un lucru sunt sigură –  aș 
fi lucrat la fel de mult ca să îmi 
fac o carieră în RM, chiar dacă ar 
fi existat obstacole.

- Cum v-a venit ideea să 
intrați în politica irlande-
ză, străină, totuși, pentru 
un cetățean moldovean 
sau român? Ce obiective 
aveați?
Inițial, am devenit membru al 

Partidului Laburist, participând 
la ședințe, evenimente și impli-
cându-mă în campanii electorale. 
M-am implicat, pentru a înțelege 
mai bine cum funcționează siste-

mul politic irlandez. Am apreciat 
mult faptul că orice persoană, in-
diferent de origine, naționalita-
te, care locuiește în Irlanda, are 
dreptul atât să voteze, cât și să 
candideze în alegerile locale. 

Fiind un membru de partid ac-
tiv, am înțeles foarte curând care 
este rolul unui consilier local și, 
când am fost abordată să îmi de-
pun candidatura în alegerile lo-
cale din 2009, m-am simțit foarte 
onorată și am acceptat. Scopul 
meu a fost și este în continuare 
să lucrez împreună cu și pentru 
comunitatea mea locală, în inte-
resul public.

- De ce nu v-ați implicat în 
politica din RM, mai ales că 
de circa trei decenii avem 
nevoie de schimbarea cla-
sei politice și de tinerii cu 
studii occidentale? De ce 
nu ați devenit un bun con-
silier în RM?
Am lucrat la radio și la o agen-

ție de presă și altfel nici nu se pu-
tea. Dar nu am avut un interes 
anume să mă implic în politică. 
A apărut doar la câțiva ani după 
ce am venit în Irlanda. Deși veni-
sem încoace în 2001, am devenit 
membru de partid doar în 2006. 

- De fapt, vă interesează 
situația din Basarabia?
Mă interesează foarte mult și 

urmăresc îndeaproape ce se în-
tâmplă acasă, inclusiv pe arena 
politică. În ceea ce privește ide-
ea reunificării Basarabiei cu Pa-
tria-Mamă, eu cred că acest lucru 
nu va fi posibil atât timp cât nu 
se va găsi formatul prin care să se 
rezolve conflictul  transnistrean.

- Cine v-a inspirat să can-
didați pentru funcția de 
consilier al orașului și 
Comitatului Limerick? De 
unde un asemenea curaj și 
pregătire pentru implica-
rea în guvernarea locală 
de acolo?
Când am devenit membru al 

Partidului Laburist, m-am im-
plicat în campania electorală din 
alegerile naționale a deputatei 
noastre Jan O’Sullivan, în cir-
cumscripția electorală a orașului 
Limerick. Acea campanie, precum 
și deputata noastră, au reprezen-

Elena Secaș, originară din localitatea 
Colibași, r. Cahul, emigrată de mai 
bine de 20 de ani, în al treilea oraș ca 
mărime din Irlanda, este unul din cei 40 

de consilieri locali din Consiliul Comitatului și 
orașului Limerick (capitală regională). Cunoscută 
membră a Partidului Laburist, conaționala 
noastră se află în perioada celui de-al doilea 
mandat consecutiv, aleasă locală de încredere a 
irlandezilor, pentru succese mari în rezolvarea 
problemelor comunitare. 

Interviu cu Elena SECAȘ, consilieră a Comitatului Limerick, Irlanda

Judecătoria Chișinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui 
Pleșco Valeriu și Pleșco Oxana, ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chișinău, s. Colonița, str. M. Eminescu 16, în ședința de judecată 
care va avea loc la data de 31 martie 2021, ora 14.30, în bir. 904, 
bd Ștefan cel Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău, în legătură cu 
examinarea cauzei civile nr. 2-8323/20, pornită la cererea de 
chemare în judecată depusă de Madan Larisa către Pleșco Oxana 
și Pleșco Valeriu privind încasarea datoriei. 

Judecător – Victoria Sănduța

A v i z  p u b l i c i t a r

tat o inspirație mare pentru mine. 
Decizia de a candida în alegerile 
locale din 2009 a fost, mai de-
grabă, o provocare pentru mine 
și nu un act de curaj. Pregătirea a 
venit de la sine. Bineînțeles, par-
tidul a organizat training pentru 
candidații în alegerile locale de 
care am beneficiat și eu.

- Care au fost punctele 
forte ale proiectului Dvs. 
electoral ce a avut succes 
la alegători? În ce măsură 
le-ați realizat în perioada 
primului și celui de-al doi-
lea Dvs. mandat? 
La scrutinele din 2014 și apoi 

din 2019, am fost aleasă drept 
consilier local, cu un vot conside-
rabil. Astfel, este o onoare foarte 
mare pentru mine să reprezint 
zona mea electorală. Punctele 
forte ale campaniei mele electo-
rale au fost contactul personal cu 
alegătorii și promisiunea să lucrez 
cât de mult pot ca să-i reprezint 
în consiliu în măsura abilităților 
mele, promisiune pe care cred că 
am onorat-o în perioada primu-
lui mandat, dat fiind faptul că 
am fost realeasă și în 2019, și pe 
care mă strădui să o onorez și în 
continuare.

- Vă rog să numiți câteva 
proiecte de mare impor-
tanță, realizate de Dvs.
Sunt implicată în multe proiec-

te mari, în ultimii șase-șapte ani, 
în calitate de consilieră. Unul la 
care am lucrat câțiva ani singură 
și pe care l-am realizat cu succes 
este un serviciu de transport ur-
ban în comun pe o rută din zona 
mea electorală, pe care nu-l avea 
dezvoltat. Apoi, au urmat și alte 
reușite importante despre care vă 
puteți informa, accesând linkul: 
https://www.labour.ie/elenase-
cas/news/).

- Ce ar avea de învățat ad-
ministrația publică loca-
lă a Chișinăului de la cea 

din Limerick? Ce proiecte 
de bune practici ați putea 
aduce acasă?
Transparență, responsabilitate 

și o bună guvernare! În ceea ce 
privește proiectele de bune prac-
tici, aș menționa renovarea urba-
nă prin care s-ar combina tezau-
rul arhitectural specific orașului 
Chișinău cu necesitățile de trai 
modern, punând un accent puter-
nic pe durabilitate. De asemenea, 
aș propune unele proiecte de tip 
smart city, cum ar fi extinderea 
rețelei de WiFi gratuit, modurile 
de transport inteligent, o platfor-
mă turistică integrată ș.a.

- Știm că sunteți cu sufletul 
și pentru RM și ați devenit 
un model pentru tinerii de 
la noi, dar și pentru cei ir-
landezi. Ați putea identifi-
ca șanse de stabilire a unor 
relații între administrațiile 
publice locale din Limerick 
și Chișinău? 
Cred că da, mai ales acum, când 

Limerick va deveni primul oraș în 
istoria Irlandei care va avea un 
primar ales direct de către popor. 
Alegerile primarului se preconi-
zează toamna, în funcție de evo-
luțiile pandemiei. Aceasta ar fi 
o oportunitate pentru primarul 
municipiului Chișinău. Întâi de 
toate, să-i trimită un mesaj de feli-
citare noului edil irlandez ales și o 
invitație de a veni în capitala RM.

- Ar exista niște căi de sti-

mulare a creșterii investiți-
ilor și dezvoltării relațiilor 
economice dintre localități 
din Irlanda și RM? Le-ați 
putea iniția? 
Mai ales, acum, când RM are 

ambasadă la Dublin. Sunt sigu-
ră că reprezentanța diplomatică 
va juca un rol important în sti-
mularea creșterii investițiilor și 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
dintre RM și Irlanda. În calitate 
de consilier local și membru al 
diasporei, aș fi foarte bucuroasă 
să contribui în acest sens în orice 
măsură posibilă. Aștept propu-
neri/sugestii, dacă aveți. Pentru 
o asemenea implicare, ar fi nevoie 
și de simplificarea formalităților, 
normelor și procedurilor din RM, 
precum și de eliminarea barierelor 
administrative și birocratice.

- Am început o discuție des-
pre recuperarea creierelor 
noastre emigrate. Vedeți 
șanse ca tinerii cu o califi-
care înaltă din diasporă să 
contribuie la dezvoltarea 
RM, cel puțin, din afară? 
Diaspora este o forță foarte 

puternică. De fapt, aceasta s-a 
văzut la alegerile prezidențiale 
recente din RM. Având șansa și 
motivația de a contribui la efectu-
area schimbărilor și la dezvoltarea 
statului, cred că multe persoane 
din diasporă ar putea juca un rol 
important în acest sens. Cum ar 
evolua un asemenea proces? Întâi 
de toate, ar trebui să elaborăm o 
strategie în acest sens, după care 
să identificăm „creierele” noastre 
din diasporă. 

Cu siguranță, numărul tineri-
lor plecați peste hotare la muncă 
nu este de 14,6%, așa cum arată 
Strategia Națională de Dezvolta-
re a Sectorului de Tineret 2014 
– 2020, document oficial al RM. 
Sunt sigură că, de fapt, acest nu-
măr este în prezent cu mult mai 
mare. Apoi, să stabilim relații de 
încredere cu cetățenii noștri cu o 
calificare înaltă, fapt ce va duce la 
o colaborare pentru dezvoltarea 
națională. Este umila mea părere.

- Vă mulțumesc pentru 
onoarea de a realiza un 
interviu cu Dvs.!

Interviu realizat 
de Angelina OLARU
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S Ă N Ă T A T E

Într-o lume care se află în per-
manentă schimbare și evoluție, 
din ce în ce mai mulți părinți 
ajung la concluzia că utilizarea 
computerului va duce la bunăsta-
rea copiilor prin stimularea creati-
vității, a mijloacelor de exprimare 
și prin îmbogățirea cunoștințelor. 
Era calculatorului a adus cu sine 
numeroase beneficii pe de o parte, 
dar pe de altă parte, a determinat 
și suprasolicitarea organismului 
uman. Expunerea îndelungată și 
repetată la ecranele digitale de-
termină o serie de probleme la 
nivel ocular și sistemic.

Pierd rândurile atunci 
când citesc

În contextul actual epidemiolo-
gic COVID-19, prin desfășurarea 
orelor de școală sau a cursurilor 
online și din cauza distanțării so-
ciale, calculatorul și telefoanele 
mobile sunt utilizate foarte mult, 
ceea ce a determinat schimbări ale 
refracției oculare, prezența ochilor 
roșii sau a hiperlăcrimării.  

Simptomele acestea sunt: du-
reri de cap; usturime și înroși-
re a ochilor; vedere încețoșată, 
neclară; dureri ale musculaturii 
cefei și spatelui; oboseală oculară; 

dificultăți de acomodație vizuală; 
tulburări de atenție.

Majoritatea simptomelor vizu-
ale sunt legate de vederea încețo-
șată. Pacienții relatează că nu pot 
menține o imagine clară pentru o 
perioadă mai lungă de timp sau 
pierd rândurile, atunci când ci-
tesc. Vederea încețoșată poate fi: 
constantă, vedere încețoșată la 
distanță după lucrul îndelungat 
la calculator, vedere la aproape 
încețoșată intermitentă. 

Cele mai frecvente 
simptome: oboseala 
oculară și cefaleea

Un rol important în apariția 
vederii încețoșate la distanță îl 
are acomodația inadecvată. Chiar 
și o oră de lucru în fața calculato-
rului poate reduce amplitudinea 
acomodației și reduce valoarea 
punctului proxim de convergență. 
Aceste modificări sunt temporare 
și nu au un efect permanent asu-
pra acomodației și a capacității de 
convergență. Efortul acomodativ 
susținut la lucrul de aproape poa-
te duce și la apariția unei miopii 
tranzitorii. Unii pacienți pot acuza 
diplopie care poate fi cauzată de 
o disfuncție a vederii binoculare.

Prevalența astenopiei acomo-
dative printre utilizatorii de gad-
geturi este între 55% și 88%. Cele 
mai frecvente simptome date de 
astenopie sunt oboseala oculară și 
cefaleea, care apar după folosirea 
îndelungată a gadgeturilor.

Sindromul de ochi uscat

Ochiul uscat poate fi princi-
pala cauză de oboseală oculară la 
utilizatorii de gadgeturi. În mod 
normal, o persoană clipește de 15 
ori pe minut, însă rata clipitului 
este mult mai scăzută la utiliza-
torii de calculator, respectiv de 
4-6 ori pe minut, ceea ce deter-
mină scăderea cantității filmului 
lacrimal și afectarea temporară a 
corneei. Sindromul de ochi uscat 
determină simptome ca: senzația 
de arsură sau mâncărime oculară, 
senzația de corp străin, oboseala 
oculară sau chiar hiperlăcrimare 
în încercarea de a reface filmul la-
crimal. Portul lentilelor de contact 
asociat cu utilizarea îndelungată 
a gadgeturilor are un efect aditiv 
în apariția sindromului de ochi 
uscat.    

Utilizarea prelungită și repe-
tată a gadgeturilor afectează și 
sistemul musculo-scheletal du-

Probleme ale utilizării computerului

În urma unui studiu s-a remarcat o pier-
dere mai eficientă a kilogramelor în plus la 
persoanele care au urmat o dietă vegetari-
ană, față de cele care au urmat o dietă hi-
pocalorică obișnuită, dar și o îmbunătățire 
a metabolismului prin reducerea grăsimii 
la nivel muscular. Această descoperire este 
în mod special importantă pentru persoa-
nele cu diabet tip 2 și sindrom metabolic, 
pentru că reducerea grăsimii de la nivelul 
mușchilor îmbunătățește metabolismul 
glucozei și al lipidelor.

Studiul a fost publicat în revista Jour-
nal of the American College of Nutrition. 
La studiu au participat 74 de persoane cu 
diabet tip 2, acestea urmând fie o dietă 
vegetariană, fie o dietă clasică pentru di-
abet. Dieta vegetariană a inclus legume, 
cereale, leguminoase, fructe, oleaginoase 
și produse animale limitate la maximum un 
iaurt pe zi, iar cea convențională a urmat 
recomandările oficiale ale Asociației Eu-
ropene pentru Studiul Diabetului. Ambele 

diete au fost limitate la un număr de calorii 
zilnic egal cu un necesar pentru fiecare 
individ minus 500.

Rezultatele au arătat că dieta vegetariană 

a fost aproape de două ori mai eficientă în 
reducerea greutății, cu o pierdere medie de 
6,2 kg, față de 3,2 kg a dietei convenționale.

Investigațiile RMN au fost folosite 

pentru a observa efectul dietelor asupra 
depozitelor de grăsime de la nivelul coap-
selor participanților la studiu. Astfel, au 
fost analizate grăsimea subcutanată (sub 
piele), grăsimea subfascială (de la suprafața 
mușchilor) și grăsimea intramusculară (în 
interiorul mușchilor).

Rezultatele analizelor RMN au arătat 
o reducere a grăsimii subcutanate în ca-
zul ambelor tipuri de dietă, însă grăsimea 
subfascială s-a redus doar în dieta vege-
tariană, iar grăsimea intramusculară s-a 
redus mai mult în dieta vegetariană decât 
în cea convențională.

La persoanele cu diabet tip 2, surplusul 
de grăsime subfascială a fost asociat cu 
rezistența la insulină, astfel că reducerea 
acestor depozite ar avea un efect benefic 
asupra metabolismului glucozei. În plus, 
diminuarea grăsimii la nivel muscular duce 
la îmbunătățirea forței musculare și mobili-
tății, lucru în mod special important pentru 
persoanele în vârstă afectate de diabet.

Dietele vegetariene au eficiență aproape dublă în slăbire

când la apariția unor simptome 
cum ar fi:

- dureri la nivel cervical;
- dureri la nivel lombar;
- dureri la nivelul umerilor.

Simptome 
musculo-scheletale

Copiii dezvoltă aceste simpto-
me deoarece birourile și spațiile 
unde sunt amplasate calculatoa-
rele sunt amenajate îndeosebi 
pentru adulți, ducând astfel la 
adoptarea unor poziții vicioa-
se de către copii. Ei trebuie să 
mențină o poziție ridicată a ca-
pului pentru a putea vedea clar 
ecranul, sau trebuie să se ridice 
în picioare, aceste poziții ducând 
la apariția simptomelor muscu-
lo-scheletale. 

Două dintre cele mai frecven-
te patologii musculo-scheletale 
dezvoltate în urma utilizării ex-
cesive a dispozitivelor electronice 
sunt: la nivelul gâtului, din cauza 
poziției vicioase a capului în jos 
și înainte, determinând durere, 
slăbiciune și reducerea mobili-
tății la nivelul gâtului, umerilor 
și spatelui la nivelul policelui 
din cauza mișcărilor repetate de 
tastare, determinând durere la 
nivelul articulației pumnului și 
a policelui.

De asemenea, pot fi întâlnite 
și simptome generale, care nu 
au legătură directă cu ochii, cum 
ar fi: iritabilitatea; nervozitatea; 
oboseala generalizată.

Copiii utilizează calculatoare-
le din ce în ce mai mult, atât în 
scop educațional, cât și în scop 
recreativ, fapt care duce la apariția 
precoce a simptomelor enumerate 
mai sus.

Utilizarea excesivă a dispoziti-
velor electronice determină:

- sedentarism;
- dietă deficitară;
- lipsa activităților în aer liber.

Prevenție și tratament

Este important să se ia în con-
siderare atât terapia oculară, cât 
și ajustarea adecvată a condițiilor 
de utilizare a gadgeturilor.

Tratamentul poate fi împărțit 
în 6 pași:

Menținerea ratei de clipit în 
limite normale (aprox. 15 pe mi-
nut);

Regula 20-20-20: menține-
rea privirii timp de 20 secunde, 
la o distanță de minim 20 feet (6 
metri), la fiecare 20 minute din 
timpul de privit pe PC;

Iluminatul corespunzător. Spa-
țiul de lucru ar trebui să aibă o ilu-
minare egală în tot câmpul vizual;

Ajustarea monitorului la o dis-
tanță de cel puțin 50 cm de ochi 
și centrul cu 10-15 cm sub ochi, 
reglarea corespunzătoare a con-
trastului și luminozității;

Purtarea unui ochelar cores-
punzător pentru lucrul îndelun-
gat la calculator. Este importantă 
alegerea corecției potrivite dacă 
există și o tulburare de refracție 
sau presbiopie;

Control oftalmologic regulat.
O altă soluție o reprezintă 

utilizarea lacrimilor artificiale. 
Utilizarea lacrimilor artificiale 
cu o vâscozitate mai mare poate 
fi mai eficientă în ameliorarea 
disconfortului ocular.

Se recomandă ca, periodic, să 
se efectueze un control oftalmo-
logic, pentru toate vârstele, deoa-
rece se vor utiliza intens tabletele 
sau calculatoarele.

Evaluarea clinică a pacientului 
care acuză simptome asociate cu 
CVS poate fi împărțită în 5 pași:

Înțelegerea pacientului și a me-
diului vizual, care include: istori-
cul pacientului, acuitatea vizuală, 
determinarea ochiului dominant 
și evaluarea obiectivă a ochiului;

Refracția oculară: corecția tul-
burărilor de refracție și mărimea 
caracterelor utilizate;

Evaluarea sistemului vizual: 
evaluarea acomodației, evaluarea 
vederii binoculare și a motilității 
oculare;

Examinarea oculară: examina-
rea simțului cromatic, evaluarea 
ratei de clipire, efectuarea testui 
Shirmer;

Evaluarea condițiilor de mun-
că: iluminarea, strălucirea și re-
flecția, evaluarea locului de lucru.

saptamanamedicala.ro
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Radu Albot, 
învingător 
într-un meci 
de infarct!

Radu Albot (76 ATP, cap de 
serie nr. 6) s-a impus pe 25 fe-
bruarie a.c. în optimile de finală 
ale turneului ATP de la Singapo-
re, într-un meci de un suspans 
de neimaginat contra germanu-
lui de 29 de ani, Yannick Hanf-
mann, nr. 105 în ierarhia mon-
dială. Tenismenul nostru de 31 
de ani a dat dovadă de prestanță 
și caracter, învingând cu scorul 
de 6-7 (2-7), 7-6 (9-7), 6-3, după 
ce a reușit în setul al II-lea să 
recupereze trei mingi de meci. 
La rândul său, atletul din Ger-
mania în setul decisiv a salvat 
cinci mingi de meci, însă a fost 
nevoit să cedeze în fața măiestri-
ei și pregătirii fizice de excepție 
ale jucătorului nostru. Partida a 
pus la grea încercare rezistența 
fizică a sportivilor, durând 2 ore 
și 43 de minute. Reamintim că 
în meciul anterior din cadrul 
turneului dotat cu premii totale 
de 300 000 de dolari SUA, Radu 
Albot l-a surclasat cu 6-2, 3-6, 
6-1 pe australianul John-Patrick 
Smith (306 ATP).    

Formația 
USMF, 
campioană 
universitară 
la volei

Echipa feminină a Universită-
ții de Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemițanu” din 
Chișinău și-a adjudecat pentru 
a doua oară consecutiv titlul de 
campioană a Universiadei Repu-
blicane la volei, turneu desfășu-
rat în perioada 15-20 februarie 
curent. Discipolele antrenoarei 
Iulia Popova au arătat un joc 
magistral în toate cele cinci 
partide disputate, învingând, în 
ordine, formațiile ASEM (3-0), 
USM (3-0), USEFS (3-0), Aca-
demiei „Ștefan cel Mare” a MAI 
(3-0) și UTM (3-1). 

Ministrul 
Sporturilor, 
aspirant 
pentru 
participarea 
la JO

Ministrul Tineretului și 
Sportului din România, Eduard 
Novak, a început pregătirile în 
vederea accederii la Jocurile 
Paralimpice de la Tokyo. În caz 
de succes, el va deveni primul 
ministru care a reușit să se 
califice la Olimpiadă. Reamin-
tim că Eduard Novak inițial a 
practicat patinajul viteză, însă 
în urma unui accident rutier 
suferit în 1996 i-a fost amputată 
laba piciorului drept, după care 
el s-a reprofilat pentru proba 
de paraciclism. De remarcat 
că până a deveni ministru, E. 
Novak a cucerit două medalii, 
de aur și de argint, la Jocurile 
Paralimpice de la Londra 2012, 
precum și „argintul” paralimpic 
la Beijing 2008.

Însă puțini sunt cei care știu la 
noi în țară despre existența for-
mației FC Petrocub SG London, ai 
cărei fondatori sunt frații Adrian 
și Dorin Pascaru, și despre legă-
tura de suflet pe care o au ei cu 
clubul din Hâncești.  

Mai mult de douăzeci de 
ani în urmă au fost pus baze-
le Clubului de fotbal Petrocub 
Sărata-Galbenă (Hâncești), al 
cărui director a devenit atunci 
Leonid Pascaru, tatăl lui Adrian 
și Dorin. Ulterior, aflându-se 
la muncă peste hotare pentru 
a-și câștiga o existență decentă, 
acești doi tineri energici și-au 
dat seama că nu pot trăi fără 
fotbal, fără acel spirit competi-
țional alimentat de participarea 
la turnee de nivel regional, na-
țional și extern. Așa în capitala 
Marii Britanii a fost fondat FC 
Petrocub SG London. De remar-
cat că clubul a fost înființat de 
frații Adrian și Dorin Pascaru 
împreună cu alți consăteni, ma-
joritatea discipoli ai formației 
Petrocub Sărata-Galbenă, astăzi 
Petrocub Hâncești. 

Petrocub SG London, 
echipă engleză cu 
componență moldovenească

Academia britanică
a lui Beckham ca rampă 
de lansare

În denumirea echipei este 
prezentă abrevierea SG, adică 
Sărata-Galbenă. Logoul forma-
ției este și stema satului. În anul 
2012, frații Pascaru împreună cu 
Vladimir Ambros, în prezent jucă-
tor al echipei Petrocub Hâncești 
și al selecționatei, precum și cu 
conaționalii Andrei Solomon, Ar-
tur Colesnic, Gheorghe Martiniuc 
ș.a. au decis să-și încerce puterile 
într-un campionat de amatori din 
cadrul Academiei britanice a lui 
David Beckham, cu echipe alcă-
tuite din cinci jucători în teren. 
Au luat chiar și câteva premii la 
acest turneu. 

Fenomenul emigrării din R. 
Moldova luând proporții, în Ma-
rea Britanie și-au făcut apariția 
tot mai mulți jucători moldoveni 
de mare clasă. Astfel, rândurile 
echipei Petrocub SG London 
au devenit tot mai extinse, prin 
Sergiu Mocan, Alexandru Iusico, 
Maxim Voloșin, Pavel Știrbu, Ma-
xim Sutac, Vasile Neagu, Mihai 
Stăvilă, Ion Rambu ș.a. Așa că a 
fost luată hotărârea de a parti-
cipa la un campionat mai solid, 
Romford Playfooball, în care se 
joacă cu câte 7 fotbaliști în teren. 
Într-o asemenea formulă forma-
ția a evoluat timp de doi ani, iar 
în 2018 a fost luată decizia de a 
participa la Hackney and Leyton 
Football League, unde se confrun-
tă echipe cu o componență obiș-

nuită pentru fotbalul mare, de 11 
la 11. FC Petrocub SG London a 
fost admis să ia parte la Prima 
ligă a Campionatului menționat, 
aceasta fiind considerată cea mai 
puternică divizie de duminică a 
fotbaliștilor amatori din Londra. 

„Fiindcă a apărut necesitatea 
înregistrării echipei într-o ligă su-
perioară, am socotit de cuviință 
să cerem acordul președintelui FC 
Petrocub Hâncești, Mihai Usatîi, 
de a folosi și aici, în Marea Brita-
nie, denumirea de bază a clubului. 
Dl Usatîi ne-a susținut plenar în 
această doleanță, lucru pentru 
care îi mulțumim”, a specificat 
Adrian Pascaru.

Deoarece echipa resimțea un 
deficit de jucători de rezervă, 
conducerea clubului a hotărât să 
ceară ajutorul și altor grupuri de 
fotbaliști moldoveni din Londra. 
Astfel lotul a fost completat cu 
sportivi de certă valoare, care 
anterior au evoluat în Moldova 
la nivel profesionist: Vadim Beje-
nari, Constantin Calmis, Ion Bojii, 
Maxim Voloșin, Vitalie Chiriac, 
Valentin Siciov, Sergiu Domcien-
go, Gicu Hadîrcă, Nicolae Guțu, 
Nicolae Munteanu, Ghenadie Moi-
sei ș.a.m.d. De asemenea, din lot 
făceau parte câțiva jucători din 
România, cum ar fi Cristi Ilie, un 
mare talent, cu un aport incontes-
tabil în evoluția echipei, condusă 
atunci de antrenorul Gicu Rotaru. 

Jocuri feerice în nocturnă

Antrenamentele căpătau un 
caracter din ce în ce mai serios; 
clubul a inchiriat și un teren cu 
iluminare nocturnă. Asta din cauza 
standardelor mai înalte ale compe-
tiției, dar și pentru că băieții aveau 
posibilitatea să se pregătească de 
meciuri mai mult seara târziu, 
între orele 20.00-22.00, căci toți 
aveau un serviciu. Primul an de 
participare la Campionatul de 
duminică se dovedi de bun augur 
pentru Petrocub, care a încheiat 
sezonul pe treapta a III-a în cla-
sament, la numai trei puncte di-

ferență de echipa campioană, un 
succes de-a dreptul extraordinar. 
De asemenea, gruparea londoneză 
cu rădăcini puternice moldovenești 
a acces în finala Cupei turneului 
respectiv, unde a cedat doar la 
penalty. Apoi echipa a promovat 
într-o ligă valorică superioară, cea 
de sâmbătă, numită Essex Alliance 
League, în cadrul căreia evoluea-
ză până în prezent, fiind mereu în 
top-3. După trecerea unui an, Gicu 
Rotaru a plecat în Moldova pentru 
a-și lua licența de manager, ștafeta 
de tehnician preluând-o Vadim 
Bejenari, care activează în calitate 
de antrenor-jucător.

În fiecare an Adrian Pascaru îm-
preună cu colegii de la echipă orga-
nizează la Londra un turneu consa-
crat memoriei lui Nicolae Chiriliuc, 
un antrenor cu har de la Dumnezeu, 
care s-a stins din viață pe timpu-
rile când activa la echipa de copii 
Petrocub Sărata-Galbenă. Mulți 
dintre jucătorii reprezentativei na-
ționale s-au format ca fotbaliști sub 
îndrumarea acestui mare specialist. 
Este de menționat că la Memorial 
participă echipe ale diasporei din 
diferite orașe ale Angliei. Compe-
tiția se desfășoară în fiecare an atât 
la Londra, cât și la Northampton, 
fiind organizată de foști discipoli ai 
lui Nicolae Chiriliuc, precum și de 
ex-componenții echipei Petrocub, 
cum ar fi Grigorie Badea, Leonid 
Cigoreanu, Iulian Stratulat, Mihai 
Virtos, Adrian Cucovei. 

FC Petrocub SG London a 
participat pentru prima dată, în 
anul 2020, la un turneu ce a avut 
loc în Italia, rezervat cluburilor 
diasporei din diferite țări, unde 
a cedat în finală în fața echipei 
Geotermal, formată din veterani 
de o măiestrie inegalabilă, nume 
sonore ale fotbalului moldove-
nesc. O altă preocupare a clubului 
se axează pe activități de caritate, 
în măsura mijloacelor disponibile. 
Astfel, în fiecare an, după procura-
rea echipamentului sportiv nou, o 
bună parte din mingi și elemente 
de echipare a jucătorilor sunt tri-
mise copiilor din Sărata-Galbenă.

Când auzim vorbindu-se de Clubul de 
fotbal Petrocub, ne duce gândul la 
echipa care este mândria microbiștilor 
din Hâncești, mai nou deținătoare a 

Cupei Moldovei, în 2020. Este o formație care a 
cunoscut o ascensiune fulminantă în ultimii ani, 
cu succese impresionante în Divizia Națională, 
grație strădaniilor neobosite ale patronilor Mihai 
și Nicolae Usatîi, precum și ale lui Mihai Crăciun, 
toți pasionați de sport, fotbalul și judo fiind 
printre direcțiile prioritare ale preocupărilor lor. 

Iulian BOGATU
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T U T T I - F R U T T I

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

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, 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 redacți-
ei GAZETA de Chișinău, mun. 
Chișinău, str. Mihai Viteazul 2 
a, nr. 23, sau sună la numărul de 
telefon 090010050.

Te  c a u t !

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 sus-
ținător 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)

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

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

26.02 „Joisărbătoare” de Kata-
lin Thuroczy, ora 18.00.

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

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

Teatrul Național 
„Eugene Ionesco”

26.02 „Căldură în noiembrie” 
de Yana Dobreva, ora 18.30.

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

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

Teatrul Național 
„Satiricus. I. L. Caragiale”

26.02 „Revizorul” de N. Gogol, 
ora 18.30.

27.02 „Hoțul” de Dario Fo, ora 
18.30.

28.02 „Banii, banii sau „Bor-
setka” de Ray Cooney, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă 
și Balet „Maria Bieșu”

28.02 „Spărgătorul de nuci”, 
balet în două acte de P.I. Ceai-
kovski, ora 17.00.

Teatrul Geneza Art
27 – 28.02 „Citind pentru Aus-

chwitz” de Bernard Schlink, ora 

19.00.

Teatrul „Luceafărul”
26.02. „Tequila boom” după 

N. Simon, ora 18.30.
27.02 „Flori de mină” de S. 

Csaba, ora 18.30.
28.02 „Testamentul” de Ghe-

orghe Urschi, ora 18.30. 
Spectacole pentru copii:
28.02 „Magie de Crăciun”, ora 

12.00.

Teatrul Republican 
de Păpuși „Licurici”

28.02 „Prințesa vrăjită” de L. 
Dvorsky, ora 11.00.

Teatrul Municipal 
de Păpuși „Guguță”

27.02 „Hai la drum spre Phan-
tarun” de L. Budău, ora 11.00.

Sala cu Orgă
Program în cadrul 

Festivalului Internațional 
de Muzică „Mărțișor”

02.03 Centenarul Astor Pia-
zzolla. Enrique Telleria, ban-
doneon/ Uruguay – Spania/ și 
Orchestra Națională de Cameră, 
prim-dirijor Cristian Florea pre-
zintă creații de Astor Piazzolla 
– fragmente din ciclul „Patru 
Anotimpuri la Buenos Aires” – 
Oblivion; Libertango; Adiós No-

nino ș.a. Samuel Barber – Adagio 
pentru orchestră de coarde, Op.11, 
Joaquín Turina – La Oración del 
Torero, Op.34, ora 18.00.

04.03 Recital de chitară. Di-
mitri Illarionov /Rusia/ prezintă 
programul „Trei secole de chita-
ră”. În program: J.S. Bach, A. 
Tansman, F. Tarrega, P. Petto-
letti, I. Smirnov, K. Vassiliev, D. 
Illarionov, ora 18.00.

Filarmonica Națională 
„S. Lunchevici”, 
în Palatul Republicii

02.03 Concert Simfonic Gala 
Soliștilor, Orchestra Simfonică a 
Filarmonicii Naționale, prim-di-
rijor – Mihail Agafița și soliștii: 
Tatiana Costiuc, Constantin Mos-
covici, Sergiu Mușat, Alexandru 
Ureche, Eugen Negruța, Elena De-
mirdjean, Viorica Agafița, Andrei 
Iurcu, ora 18.00.

03.03 Un Mărțișor cu Orches-
tra „Folclor¨, prim-dirijor – Petre 
Neamțu, ora 18.00.

04.03 Iubitei de departe – Lie-
duri de Ludwig van Beethoven. 
Solist – Daniel Magdal, solist al 
Operei Naționale Române din Iași, 
la pian – Vasilica Stoiciu-Frunză, 
România. Concertul va fi găzdu-
it de Muzeul Național de Artă al 
Moldovei, ora 17.00, la Muzeul 
Național de Artă al Moldovei.

Soția: 
- Ies în oraș pentru vreo două ore. Vrei ceva? 
Soțul: 
- Nu, e suficient.

Bunicul îi spune nepoțelului: 
- Du-te la farmacie și ia o pastilă de viagra și îți 

dau 10 lei! 
A doua zi dimineață nepoțelul găsește 50 de lei 

pe noptieră și îl întreabă pe bunicul: 
- Bunicule, ai zis că îmi dai 10 lei, de ce sunt 50? 
- Restul sunt de la bunica!

Test de italiană la polițiști. Examinatorul, un 
colonel de poliție, îl întreabă pe unul din polițiști: 

- Come ti chiamo? 
La care acesta răspunde: 
- Ma per che? 
- Maperche și mai cum?

Soțul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie. 
- Iar tocană de pasăre? 
- Dragule, tu nu știi ce vrei: luni îți place tocana, 

marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă la fel – îţi 
place, și, deodată, duminică nu-ți mai place!

Doi scoțieni ies de la Operă. 
- Măi tâmpitule, spune unul dintre ei, nu ești 

normal!? Să-i dai un bacșiș așa de gras garderobierei? 
- Da, dar nu vezi ce haină grozavă mi-a dat?...

A f i ş
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L A  N O I  A C A S Ă

Apreciezi din plin ener-
gia pe care o resimți de-
oarece ai multe lucruri de 
rezolvat. În plan personal, 
deși informațiile pe care 
încerci să le integrezi nu 
reprezintă ceva nou pentru 
tine, temerile iau amploare. 
Te consumi psihic pentru o 
serie de lucruri care nu te 
vizează direct.

În carieră, deții întru 
totul controlul. Având în 
vedere că ești sigur pe tot 
ceea ce reprezinți ca pro-
fesionist, nu ai cum să dai 
greș cu inițiativele pe care 
le ai. Ești într-o alergare 
continuă, nu duci lucrurile 
la final. Săptămâna aceas-
ta este potrivită pentru a 
face imposibilul să devină 
posibil.

Deși nu recunoști acest 
lucru, de cele mai multe ori 
ești intrigat de reușitele ce-
lor din jur. Având în vedere 
că nu te simți bine din punct 
de vedere psihic, în zilele 
următoare o să ai tendința 
să te „ascunzi” de tot ceea 
ce se întâmplă în jur. Indi-
ferent de momentul zilei, 
profiți de timpul petrecut 
cu sine. 

Ai o personalitate destul 
de „alunecoasă”, mai ales 
atunci când vine vorba de 
propria persoană. Te plângi 
de neajunsurile din viața ta, 
chiar dacă ești conștient că 
acest gest poate deveni de-
ranjant pentru cei din jur. 
Astrele te susțin necondiți-
onat. Niciodată nu vei reuși 
să îți îndeplinești visurile 
dacă nu vei acționa în acest 
sens.

Influența pe care o ai 
asupra celor din jur este 
de natură „vindecătoare”. 
Ai mereu un cuvânt de bine 
de spus în raport cu ceea ce 
se întâmplă. Alegi să vezi 
partea plină a paharului 
deoarece ești conștient că 
tu ești singurul „dirijor” al 
propriei vieți. Pentru tine 
această ultimă săptămână a 
lunii februarie este despre 
echilibru.

Evenimentele persona-
le din ultima perioadă ți-
au acaparat concentrarea. 
Acest lucru s-a resimțit la 
nivelul relațiilor cu cei din 
jur. Știi că porți o mare par-
te din responsabilitate, dar 
nu trebuie să te învinovă-
țești pentru orice eșec care 
are loc. Jupiter te va „ur-
mări” îndeaproape la nivel 
energetic pe tot parcursul 
săptămânii.

Faci multe excese, de 
toate felurile, iar mișcarea 
fizică este din nou amânată 
pentru tot felul de motive 
puerile. Emanciparea pe 
care simți nevoia să o tră-
iești la nivel profesional nu 
este de bun augur acum. 
Spiritele sunt destul de ten-
sionate la birou din cauza 
unor dificultăți cu care se 
derulează proiectele.

Te afli mai mereu în tot 
felul de procese de intros-
pecție, iar acest lucru te aju-
tă să îți definești prioritățile. 
Chiar dacă te adaptezi destul 
de repede contextelor în care 
te afli, știi totuși că ești o fire 
rezistentă la schimbare. Mai 
ales atunci când vine vorba 
de viața personală, cel de 
lângă tine știe că se poate 
baza pe susținerea ta.

Tensiunea din relațiile 
de prietenie sau din cele 
profesionale devine tot mai 
intensă. Argumentează-ți 
comportamentul! O astfel 
de atitudine deschisă poate 
ajuta la reconciliere. Rela-
țiile importante pentru tine 
se vor bucura de dedicarea 
ta, dar nu vei mai renunța 
la propriul confort pentru 
a satisface nevoile altora.

Egoismul cu care acți-
onează anumite persoane 
încă reușește să te surprin-
dă, dar reușești să te ții de-
parte de orice surescitare 
emoțională în acest sens. 
Toată energia psihică este 
concentrată pe viața de fa-
milie. De acolo îți „tragi” 
toată vitalitatea. Indiferent 
de context, nu trebuie să 
adopți o atitudine radicală.

Nimic nu te va face să 
îți întorci privirea din fața 
drumului pe care ai pășit. 
Cu siguranță reușești să te 
faci văzut într-o mulțime 
de oameni deoarece com-
portamentul tău este unul 
exuberant. De asemenea, 
atitudinea aceasta explozivă 
poartă cu sine și o serie de 
frustrări personale pe care 
tot încerci să le neutralizezi.

„Fugi” mereu doar după 
lucruri autentice. Nu faci 
niciun compromis în acest 
sens. Relațiile importan-
te pentru tine se definesc 
prin încredere și dăruire 
necondiționate. În zilele 
care urmează vei încerca să 
implementezi în tot ceea ce 
faci un sistem de organizare 
mai riguros.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

După ce au trecut cinci ani de 
la moartea soției, Ștefan și-a găsit, 
printr-o rubrică de matrimoniale, 
o profesoară, văduvă și ea, și a 
invitat-o la el să o cunoască. 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. Nina s-a 
arătat foarte harnică și gospodină, 
ceea ce i-a plăcut mult lui Ștefan. 

Nina însă i-a pus condiția să 
se mute la ea și nu a acceptat să 
întrețină cu el relații intime până 
la cununie. Bărbatul însă nu ar fi 
vrut să fie cocoș în curte străină, 
luându-și rămas bun de la Nina: 
„Ești frumoasă, harnică, dar nu-
mi las eu gospodăria și satul. Dacă 
te răzgândești, poftim”.

A doua candidatură

La două săptămâni de la pleca-
rea Ninei, o altă mireasă i-a pășit 
pragul. Se numea Daria și avea 
48 de ani. O brunetă frumoasă, 
cu ochii verzi, subțirică la trup 
ca o viespe și veselă de se lumina 
curtea când izbucnea în râs. 

Primul lucru pe care l-a făcut, 
a inspectat gospodăria lui Ștefan 

și apoi l-a întrebat: „Cât îți dau pe 
ea?”. „Păi nu o vând”, a răspuns el. 
„Și de ce nu? O vinzi, ne mutăm la 
mine, la oraș, și huzurim pe banii 
de pe casă.” Ștefan o privea nău-
cit. „Asta vrea avere. Dar n-o să-i 
meargă!”, s-a gândit el. 

Seara, la culcare, viespea de 
Daria s-a lipit toată de trupul 
lui Ștefan care, până atunci, nu 
a dorit femeie. A fost vreo zece 
ani călugăr alături de nevastă-sa 
bolnavă, dar acum se aprindea 
de nu-l mai putea ogoi nimeni și 
nimic. Ce mai sărbătoare pentru 
un bărbat care credea că timpul 
lui a apus demult! 

A doua zi, femeia asta făcea din 
el lumânări. Totuși nu l-a putut 
convinge să-și vândă gospodăria. 
Dar chiar dacă ar fi vrut el, trei 

Iubiri la bătrânețe (2)

mii de dolari, cu cât era apreciată 
casa, nu sunt bani ca să huzurești. 

Așa că, într-o bună zi, Daria 
a ieșit din curtea lui Ștefan fără 
gând de întoarcere.

A treia pretendentă

Cea de-a treia care a trăit în 
casa lui Ștefan a fost Maria. Asta 
i-a părut posacă și fără vlagă. Nu 
s-a reținut în gospodăria lui decât 
trei zile, răstimp în care i-a stri-
cat o fereastră, i-a omorât niște 
puișori, dându-le niște grăunțe 
otrăvite pentru șobolani și, la 
despărțire, i-a mai dat și cu mă-
tura în cap pentru că a numit-o 
nepricopsită… 

Și-a făcut cruce bărbatul când a 
văzut-o în microbuzul ce o ducea 

spre centrul raional. După Ma-
ria parcă i se făcuse lehamite de 
însurătoare. Au mai venit după 
aceea vreo câteva femei, dar nu 
se rețineau prea mult la Ștefan. 

Dacă ar fi ales dintre toate, 
cel mai mult i-a plăcut Daria – 
era și tânără, și veselă, și bună 
la pat. Însă nu pe Ștefan îl dorea 
ea, dar averea lui, care, până la 
urmă, s-a dovedit că nici nu era 
prea însemnată.

Femeia aleasă 

Când gândul însurătorii l-a pă-
răsit aproape de tot, s-a trezit cu 
un telefon de la Bălți. O femeie a 
cerut să se întâlnească cu el. Avea 
în vocea ei un soi de deznădejde. 
Sanda a venit chiar a doua zi. Era 

cea mai bătrână dintre femeile 
care îl vizitaseră. În toată făptura 
ei se vedea omul necăjit de soartă.

Se vede că prin mare încur-
cătură trecea Sanda și că nu ve-
dea acum o altă ieșire din situație 
decât să se mărite cu oricine. Isto-
ria pe care i-a povestit-o lui Ștefan 
l-a cutremurat. Trăia la Bălți cu 
unicul ei fecior, un prăpădit de 
bărbat fără șanse de a-și reveni 
vreodată din starea în care se afla. 
Era narcoman. 

La 27 de ani, a devenit un pe-
ricol pentru societate. Reținut de 
nenumărate ori de poliție, inter-
nat nu o singură dată la tratament, 
a ajuns să-și maltrateze mama în 
cel mai crud mod.

Copiii lui Ștefan 
au acceptat-o pentru 
că era primitoare

Într-o seară, când femeia a re-
fuzat să-i dea bani pentru stupe-
fiante, s-a repezit la ea cu cuțitul. 
Abia a reușit să fugă. Și de atunci 
era pe drumuri.

Ștefan a plecat la Bălți să se 
întâlnească cu fiul Sandei. Voia 
să se convingă că femeia spuse-
se adevărul. Apoi a trecut pe la 
direcția socială și a lăsat o nouă 
adresă la care să-i fie trimisă 
pensia. Sanda avea 60 de ani și 
lucrase asistentă medicală la un 
spital din oraș. 

Într-un târziu, aceștia doi s-au 
căsătorit. Lumea din partea lo-
cului spune că se împacă bine. 
Copiii lui Ștefan au acceptat-o 
pe mama vitregă pentru că era 
primitoare.
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E p i g r a m e

Ziua Mărțișorului
E-o mare sărbătoare-n țară

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propunem 
să o comentați. Textul, maximum 20 de cuvinte, îl pu-
teți 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: gazeta-
dechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de con-
siliul redacției, iar autorii câștigători vor fi premiați cu 

un abonament la GdC. 

„Maia Vodă la Cetatea 
Sorocii!”, Vadim Șterbate, 
Soroca. 

„Gangul pașilor pierduți 
și-a regăsit PAS-ul”, A. Rusu, 
mun. Bălți.

„Astă-iarnă, la Soroca, 
unde nici un tren nu vine…”, 
Nadia P.

„Nu dăm Soroca din mână pe porcul de pe gard”, Tudor Roman, r. Orhei.
„Maia la Ștefan. Om bun la om bun trage”, Mitrofan Prisăcaru, Râșcani. 
„Intrare în Cetatea Sorocii. În pas de семь сорок”, Manole Kant.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Precauție
Când mi-l trimitea nevasta
Să aducă-o murătură,
Înainte de aceasta
Îi bătea un cep în gură.

Revolta unui ceaun
Nu-i făină… Prin ogradă
Umblă un ceaun și strigă:
- De nu-mi dați să fac   

măligă,
Ies cu melesteu-n stradă!

Un șarlatan
Șarlatan e Leonid,
Nimeni nu-l întrece:
A ieșit dintr-un partid
Și-a intrat în zece.

În fața casei guvernului
Ce folos de șefii mari,
Din mândrețea de clădire,
Că au plus la ochelari,
Dar au minus la gândire!

Titus ȘTIRBU

Ce anu-întreg o tot aștept,
Fiind ocazia cea rară
De-a pune mâna pe un piept...

Sensul vieții 
Muncește omul și transpiră, 
Iar truda lui e ca un drog, 
Căci toată viața el aspiră 
Să aibă-un falnic… necrolog.

Din epoca evoluției
De-ar fi știut cândva maimuța
Ce chinuri va avea ca om,
Punea-n mișcare tărtăcuța
Și nu mai cobora din pom.

Remunerare
Pentru munca-n parlament,
Azi, o muscă deputat
A primit apartament…
Un luxos WC privat.

Ion CUZUIOC

P a r a d o x u r i  ş i  s i t u a ţ i i

- Orice frunză foșnește. Tăcută e fiecare floare.
- După ce se deșartă butoiul, mulți spală… putina.
- Prietenul de pahar ți-e prieten la cataramă atâta timp cât te ține 
cureaua!
- Să îngrijim izvoarele dacă vrem să păstrăm oceanele!
- Rugămintea e mult mai sinceră decât refuzul.
- Poate și vulturul ar prinde muște, dar ele nu urcă la înălțimea la 
care coboară el.
- Propteaua și gardul au diferite puncte de vedere despre sprijin.
- Din punctul de vedere al cârtiței, prea multă lumină strică.
- Un singur an, dar câte calendare ne arată că el trece!
- În pădure, păsările cântă pentru noi; în colivie – de dorul pădurii.
- Umblă în vârful degetelor, e cu inima în călcâie.
- Există daltoniști care deosebesc numai culorile preferate.
- Numai după ce gândești se întâmplă să te răzgândești.
- Mai mult ne amintim toamna de primăvară decât primăvara de toamnă.
- Faptul că scriem cu majuscule Anul Nou și cu litere mici anul vechi 
e o dovadă în plus a atitudinii noastre față de nou și vechi.
- Cât de mult ne asemănăm unii cu alții când ne scoatem măștile!
- Orice amintire te întristează. Dacă e plăcută – că nu mai este, dacă 
e neplăcută – că a fost.
- Poporul care dansează cum îi cântă alt popor greu iese pe scena 
lumii cu propriile dansuri.

Ion DIORDIEV

La scăldat 
cu Eminescu
„La marginea mării 
cu Mihai Eminescu”

Ianoș  Țurcanu

Într-o zi, în faptul serii,
Cred că este de-atunci anu’,
Se plimbau pe malul mării
Eminescu și Țurcanu.

În vraja razelor selene,
Sub cer pavat cu peruzea,
Ianoș recita poeme
Și Eminescu asculta…

- Bădiță Ianoș, ești un zeu,
Sunt mut la stihuirea ta;
Îi mulțumesc lui Dumnezeu
Că mi te-a scos în calea mea.

În viață am avut amici,
Iar unii chiar scriau și bine,
Dar nu-s decât niște pitici
Dacă-i compar acum cu tine.

Chiar și eu îs cam departe, 
Cu-a mea glorie pe veci…
Eu am scos numai o carte,
Iar tu, bade, vreo cincizeci.

Pe mâini bune-i poezia,
Să blagoslovim destinul:
C-un băiat din Pelinia
Se mândrește tot românul!... 

Încântat de-o poezie,
Ce părea a fi divină,
Eminescu, cu mândrie,
A promis c-o să revină:

- Dacă bine ajung la anu′,
Undeva, la Sfântul Foca,
Voi pleca iar cu Țurcanu
La o plajă din Zatoka.

Alexandru–Horațiu FRIȘCU

Hello! din Australia

Dragi compatrioți!
În Europa, pătlăgelele au mers 

bine. Nu chiar cu patru dolari ki-
logramul, cum ne închipuiam, dar 
tot am câștigat ceva. Unei baro-
nese din Monaco i-am lăsat o ladă 
aproape plină la o jumătate de preț 
și ea, femeie cu obraz, l-a convins 
pe baronul ei, care și-a cumpărat 
un Boeing, să ne treacă pe gratis, 
cu căruță și cai, peste Alpi. I-am 
spus că avem în Austria o cumătră, 
Olea; unge cu ceară parchetul la 
trei ambasade și un consulat, iar 
în timpul liber calcă cearșafurile 
la două aziluri de bătrâni. Ca să 
nu se supere că n-am felicitat-o 
cu ocazia zilei de naștere, vroiam 
să-i ducem un batic și un pachețel 
de mampasele. 

Dar cu noi, dacă vorbim numai 
limba noastră de stat, amestecată 
cu rusa, iar baronul și baroneasa 
– numai limba lor de stat, ames-
tecată cu engleza, s-a întâmplat o 
încurcătură. Am aterizat tocmai în 
Australia. Înapoi nu puteam să ne 
pornim: s-a terminat kerosenul. 
Iar carnetul de cecuri aviatorii l-au 
uitat acasă, sub frigider. Eu și vă-
rul Mihail aveam bani cu noi, dar 
nu i-am scos din opalcă, fiindcă 
vrem să-i aducem întregi femeilor 
noastre.

În Republica of! Moldova, cum 
îi zic anglofonii, credem că visco-
lește. Iar aici, mai la vale de tro-
pice, e în toi secerișul și se aude 
pitpalacul. O pereche de canguri 
s-a luat din urma noastră, dar 
eu i-am croit cu biciușca și aceia 
au fugit în pădure. Copacul de la 
marginea lanului, care seamănă la 
coroană cu un agud, rodește kiwi, 
există un astfel de fruct care se nu-
mește ca și o pasăre din manualul 
de zoologie. Se vinde în piață și la 

Bălți – când cu șase, când cu șapte 
lei bucata. Nu ne-am repezit să-l 
scuturăm, fiindcă nu schimbăm 
perjele noastre ori un borș cu sfeclă 
nici pe ananași, nici pe banane, nici 
pe kiwi. Pe de altă parte, ne-am 
gândit că s-ar putea întâmpla să se 
afle pe aproape patronul copacului 
și să arunce în noi cu bumerangul.

N-aș zice că australienii sunt 
mai harnici ca moldovenii noștri, 
dar o duc mult mai bine. Un lu-
crător la o fermă de iepuri poate 
să-și cumpere dintr-un salariu opt 
sicrie cu mânere. Alaltăieri, am 
înnoptat într-un trib de oameni 
care mai taie copacii cu topoare de 
cremene. Căpetenia lor, cu cercel 
la nas, ne-a luat drept ambasadori 
și ne-a propus să facem barter: noi 
să le furnizăm semințe de bostan, 
ei nouă – un soi de lăcuste ținute 
în saramură, ca aperitiv.

Am traversat cu succes Marele 
Deșert Nisipos și acum ținem calea 
spre Oceanul Indian. După o stân-
că ieșită din apă, ne așteaptă cru-
cișătorul „Bespoșciadnîi”, pe care 
văru-meu Mihail a fost motorist, 
când a făcut marina la sovietici. 
Ne-am înțeles cu domn-tovarăș 
căpitan că vom tencui aproape 
pe degeaba șopronul soacrei lui, 
care stă la Drochia, dar mai întâi 
să ne repadă el până la Antarctida 
și înapoi. Zice lumea că pe acolo 
malurile sunt pline de ouă și nu 
le păzește nimeni. Dacă nu ne vor 
abate alte idei, sperăm că, aproape 
de Paști, ne vom întoarce acasă 
având căruțele pline cu ouă de pin-
guin. Iar un ou de acesta, credem, 
trebuie să fie folositor pentru ficat 
ori alt organ și să coste mai scump 
decât unul de gâscă. Vindem ouăle, 
achităm datoriile pentru resurse 
energetice, iar din banii rămași 
ne luăm răsad. După ce scoatem, 
în august, cartofii, lăsăm caii să 
mai pască și ne ducem din nou 

cu pătlăgele la Monaco ori chiar 
dincolo de Atlantic.

Dacă ne vin dividende de la bo-
nurile patrimoniale, rugăm să fie 
transferate la Banca Națională a 
Elveției, contul 123456789 și „0” 
în minte.

Fănache AMĂRIOAREI

P.S. În fotografia pe care v-o tri-
mit, acel care se uită cu dor la voi 
sunt eu, după ce am gonit cangurii; 
acel cu privirea spre coada cailor – e 
văru-meu Mihail, fost motorist pe 
crucișătorul „Bespoșciadnîi”. Fac 
aceste precizări, fiindcă nu ne-am 
bărbierit de când am plecat de acasă 
și s-ar putea să nu ne recunoașteți.

Victor PROHIN
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Luni, 1 martie

TVR Moldova

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

TVR 1

06.55 Matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 7
19.30 Pe datorie
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: Bun venit la Acapulco!
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 7
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.15 Film: Bun venit la Acapulco!
03.40 Levintza
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Eroii nu au vârstă
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!
19.58 Serial: Căsătorie imposibilă
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei
00.50 Film: Simon Magul 111’
02.50 România… în bucate
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Cântec, dor şi omenie
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii

11.00 Bună seara
12.00 Respiro
12.15 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Mărţişorul copiilor
14.20 Chişinău: ieri şi azi
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert. L. Moraru
18.00 Mărgăritare. Show muzical
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
20.00 Focus. Europa
20.30 Vector european
21.00 Mesager
21.35 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Serial La patru ace
21.00 Ştirile

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.08 Masha şi melodiile ei
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 My Little Pony Equestria Girls
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 Manou aventuri în zbor
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică

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 ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Lacul lebedelor
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

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 Alfa
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 Ce se întâmplă, doctore?

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula
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 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 A doua viaţă
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
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
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
07.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 23
08.45 Film: LEGĂTURĂ DE SÂNGE
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 534
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 4
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 537
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 24
21.00 Film: PANICĂ PE WALL 
STREET
00.00 Cei şapte ani de masă
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 2 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo

15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 8
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Străbătând 
Parisul
23.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 8
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnică
06.05 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Eroii nu au vârstă
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 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!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei
00.50 Primavara amintirilor
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Cuvintele credinţei
11.00 Evantai folcloric
11.50 Chişinău: ieri şi azi
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii

15.45 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Serial Reginele

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi melodiile ei
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks
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 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
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 ursul
19.00 Curiosul George

19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 BARBIE AVENTURI CU 
PRINŢESE
21.20 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
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 Spionul din vecini
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 Asfalt de Moldova
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 Ora de Ras
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

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
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
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. 24
10.45 Vouă
11.45 Baronii

12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 535
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 5
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 538
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 25
21.00 Film: MAJORDOMUL
23.45 Film: PANICĂ PE WALL 
STREET
02.45 Nebuni de iubire
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 3 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gari de poveste
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă

14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 21 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Convieţuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 9
19.30 Pe datorie
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 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 9
01.50 Telecinemateca Străbătând 
Parisul
03.15 Serial: Fantomele fiordului
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 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 SerialEroii nu au vârstă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!

P R O G R A M E  T V
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GAZETA de Chișinău

18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Serial: Căsătorie imposibilă
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Serial: Cele două feţe ale crimei
00.45 Film: În apărarea fiului
02.10 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Pur şi simplu!
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Ştiri Externe
23.40 La noi în sat

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi melodiile ei
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 My Little Pony: Equestria Girls - 
Jocurile prieteniei

10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Lacul lebedelor
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
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 ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 My Little Pony Equestria Girls
21.20 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Ninja 2: Razbunarea
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
14.30 Fotbal
16.30 Teleshopping
16.50 De Facto
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 Sprinter
01.00 Ora de Ras
02.00 Patrula
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Cabinetul din umbră

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
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 25
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. 5
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 536
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 6
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 539
20.00 Film: ARMA PERFECTĂ
22.00 Film: PÂNĂ LA MOARTE
00.15 Film: MAJORDOMUL
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 4 martie

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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal 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 dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
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 cu chef 
Alex Petricean
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 10
19.30 Pe datorie
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 Antones-
cu Docudrama
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 10
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci cu chef 
Alex Petricean
02.15 Serial: Fantomele fiordului
03.05 Eu pot!
03.54 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 SerialEroii nu au vârstă
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!
19.58 Serial: Căsătorie imposibilă
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Serial: Cele două feţe ale  
crimei
00.40 Film: În apărarea fiului
02.10 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Filler călătorie iarnă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Pur şi simplu!
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.00 Vă cântâm din nou cu drag

20.00 Moldova în eter direct
21.00 Mesager
21.35 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Concert. capela corală. Doina
21.00 Ştirile

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi melodiile ei
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Micul meu ponei: Fetele Eques-
triei - Prietenia uitată
09.20 Micul meu ponei: Fetele Eques-
triei - Caruselul prieteniei
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 AVENTURI CU 
PRINŢESE
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
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 ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks
21.20 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
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 Asfalt de Moldova
12.00 De Facto
12.20 Fotbal
14.20 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 Sprinter
01.00 Ora de Ras
02.00 Lampa fermecată
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 America
05.00 Dora Show

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
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее  
время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.45 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. 6
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 537
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 7
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 540
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 24
21.00 Film: DEŞTEPTUL, PROSTĂNA-
CUL, MUSCULOSUL ŞI TIMIDUL
23.00 Film: ARMA PERFECTĂ
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 5 martie

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 dumneav-
oastră
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 Matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
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 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 11
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Răzbunarea lui Jacquou

23.50 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 11
01.50 Film: Răzbunarea lui Jacquou
04.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
05.05 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 SerialEroii nu au vârstă
11.50 Filler călătorie primavară
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 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Dor de voi
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!
14.00 Purtătorii de cultură
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse  
Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi melodiile ei
07.16 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Micul meu ponei - Drumul spre 
curcubeu
09.45 Minichef
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 My Little Pony Equestria Girls
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
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 ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 My Little Pony: Equestria Girls - 
Jocurile prieteniei
21.20 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
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05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

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

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea

13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Asfalt de Moldova
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 Marea excursie americana
01.00 Ora de Ras
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
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
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. 24
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 538
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 8
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 541
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 25
21.00 Film: LICEENII

23.15 Film: PÂNĂ LA MOARTE
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 6 martie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.45 Cooltura
12.10 Portret
12.40 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Reportaje TVRi
15.00 Cu drag… de Dragobete
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: Dacii
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Dacii
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. 10
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
17.10 Cu drag… de Dragobete. Partea 
a doua
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: Fraţii Jderi
23.35 Dosar România
00.35 Profesioniştii…
01.35 Dosarele extratereştrilor
01.55 Film: Fraţii Jderi
04.15 Telejurnal Sport
05.05 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Anna Karenina
22.00 Serial: Hotel imperial
23.00 Distractiile lui Cazacu
23.35 Zile cu stil
00.30 Film: Anna Karenina
02.15 Serial: Hotel imperial
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Serial: Strop şi balonaş
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de p  
retutindeni
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 Magia naiului

12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert. L. Moraru
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Dor de voi
15.20 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.00 Cânt şi joc din plai străbun. 
Ansamblul de cântece şi dansuri popu-
lare Fluieras
20.00 O seară în familie
21.00 Mesager
21.15 Bună dimineaţa
21.35 Film La patru ace
23.05 Ştirile (rus.)
23.25 Ştiri Externe
21.00 Ştirile

Minimax

06.00 Filly Fintasia
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.00 Barbie (tm) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
09.25 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
13.30 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Filly Fintasia
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
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 ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Micul meu ponei: Fetele Eques-
triei - Prietenia uitată
20.45 Micul meu ponei: Fetele Eques-
triei - Caruselul prieteniei
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

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 Soricelul familiei
14.00 Film Barbati în negru 3
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 Răzbunătorii: Sfirsitul 
jocului

01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Soricelul familiei
03.40 Film Barbati în negru 3

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 In lumea patrupezilor

09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Неизвестная Россия
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Sprinter
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 My Friend Boris Nemtov
01.00 Little Bird
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

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 Х/ф
17.50 Дворец для Путина
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 539
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
14.00 Film: ŞTEFAN CEL MARE - 
VASLUI 1475
16.15 Film: LICEENII
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 542
20.00 CEI 7 ANI DE MASĂ
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Film: DEŞTEPTUL, PROSTĂNA-
CUL, MUSCULOSUL ŞI TIMIDUL
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 7 martie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Discover România
21.10 Folclor
23.00 Film: Columna
01.15 Garantat 100%
02.05 Film: Columna
04.20 Politică şi delicateţuri
05.05 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
21.00 Festivalul Lucreţia Ciobanu 2019
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay

01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.40 Cooltura
03.05 Lumea azi
03.30 Sport
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Petmania, ep. 10

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a II-a din 
Postul Mare
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: Întoarcerea lui Magellan
14.50 Discover România
15.00 Concert simfonicLumina 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: Hanul dintre dealuri

22.10 Film: Cântec de amurg 136’
00.40 Pescar hoinar
01.15 Film: Întoarcerea lui Magellan
02.45 Cronici Mediteraneene
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Teleşcoala
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 Abraziv
12.00 Dor de voi
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Prin muzică în Europa
21.00 Ştirile
21.20 Dialogul generaţiilor. Destin în 
Do major. E. Doga
22.50 Serial Reginele
23.40 Ştirile (rus.)

Minimax

06.00 Filly Fintasia
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse  
Adventures
08.00 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
09.25 Barbie (tm) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor  
mici
13.30 My Little Pony: Equestria Girls - 
Jocurile prieteniei
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Filly Fintasia
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
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 ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Micul meu ponei - Drumul spre 
curcubeu
21.10 Minichef
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

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 Brigada Pestriţă
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuţă
15.35 Teleshopping
15.50 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Coordonata Skyfall
23.15 Film Goosebumps 2: Halloween 
bintuit
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 In lumea patrupezilor
09.00 M-Adam
10.00 Teleshopping
10.20 Ce mai fac vedetele
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Dora Show
14.00 Смотри в оба
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Sprinter
23.00 Patrula
00.00 Детали
00.30 Putin Forever
01.30 Dubrovski
03.00 Dora Show
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
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 540
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: ŞTEFAN CEL MARE - 
VASLUI 1475
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. 543
20.00 Film: GEMENII
23.00 Start show România
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI            12 LUNI

PM 21125 (PERS. FIZICE)    35,20  105,60  211,20      422,40

PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)   32,20  96,60  193,20            386,40 

PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)      40,0      120,0     240,0              480,0   

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Urare demnitarului avar

Să ai cât n-ar putea să fie,
S-aduni atâta bogăție
Cât să rostești vreo trei cuvinte -
Să nu-ți mai trebuiască minte!... Gheorghe BÂLICI

Vor aduce primăvara 
prin cântec

din nou a merge. Pentru că eu 
consider că nu am fost îndreptă-
țiți în toată această perioadă, în 
care toată lumea, mai mult sau 
mai puțin, a activat, pe când noi 
nu am activat absolut deloc. Am 
stat un an de zile în așteptare”, a 
declarat Costi Burlacu.

Turneul este organizat în con-
textul Festivalului ,,Mărțișor”, 
care anul acesta împlinește 55 
de ani. Interpretul ne-a asigurat 
că evenimentele vor avea loc cu 
respectarea strictă a măsurilor 
de protecție împotriva Corona-
virusului.

Artista Adriana Ochișanu și-a 
anunțat urmăritorii de pe rețele-
le de socializare despre seria de 
concerte pe care urmează să le 
susțină alături de Costi Burlacu 
și Corina Țepeș.

,,Din Căușeni la Strășeni și din 
Bălți la Telenești, un concert ca 
în povești. Cu forțe noi și plini de 
energie, după o perioadă lungă de 
pauză, revenim alături de voi pe 
scenele celor mai mari orașe din 
țară”, a scris Adriana Ochișanu 
pe o pagină de socializare.

Potrivit programului turneului, 
artiștii vor ajunge în mai multe 
orașe din republică, între care: 
Drochia, Strășeni, Florești, So-
roca, Călărași etc.

 Octavian GRAUR

Stevie Wonder se mută în 
Ghana pentru a evita agitația 
politică din Statele Unite

Cântărețul american Stevie 
Wonder și-a anunțat decizia de 
a se muta în Ghana pentru a evita 
agitația politică din Statele Unite, 
relatează EFE.

Reputatul artist, originar din 
Michigan, a declarat că i-ar plă-
cea să-și poată vedea din nou țara 
„zâmbind”. „Vreau să văd acest 
lucru, înainte de a pleca să mă 
instalez în Ghana, pentru că o 
voi face”, a insistat el.

După cum a mărturisit artistul, 
într-un interviu acordat jurnalis-
tei Oprah Winfrey și preluat de 
CNN, el a luat deja această decizie. 
Întrebat de Oprah Winfrey dacă 
«se va muta permanent în Gha-
na», celebrul cântăreț și compo-
zitor a răspuns afirmativ.

Potrivit mass-media america-
ne, nu este pentru prima oară 
când cântărețul se gândește să 
se mute în Ghana. În 1994, el a 
declarat că se simte mai apro-
piat de comunitatea din această 
țară, decât de cea din Statele 
Unite.

Stevie Wonder, care și-a pier-
dut vederea la scurt timp după 
naștere, a învățat să cânte la pian, 
baterie și armonică la vârsta de 
nouă ani și a semnat un contract 
cu celebra casă de discuri Mo-
town în 1961. De atunci, starul 
american a câștigat 25 de premii 
Grammy și a fost nominalizat de 
74 de ori la aceste prestigioase 
premii muzicale. 

NASA a publicat prima înregistrare video ce prezintă 
coborârea roverului Perseverance pe Marte

După o pauză în care nu au avut 
parte de concerte și de emoțiile 
publicului ca altădată, artiștii 
Costi Burlacu, Corina Țepeș și 
Adriana Ochișanu, acompaniați 
de instrumentiștii de la ,,Festiv 
Band”, vor organiza un turneu 
național. Cele mai îndrăgite me-
lodii ale interpreților vor răsuna 
în mai multe orașe din republică, 
începând cu data de 2 martie.

Timp de aproximativ o lună, 
turneul intitulat ,,Azi e ziua ma-
mei mele” va aduna din nou me-
lomanii în sălile de spectacole ca 

să-i revadă pe îndrăgiții interpreți 
în concerte sută la sută live. 

Contactat de GAZETA de Chi-
șinău, interpretul Costi Burlacu 
ne-a spus că e mulțumit că în 
sfârșit cântăreții pot ține concerte 
cu public în sală. Mai mult, ne-a 
mărturisit că are emoții frumoase, 
pentru că este o responsabilitate 
și își dorește ca totul să iasă ca 
la carte.

,,Ne-am propus să facem un 
concert de calitate. Avem cele mai 
frumoase emoții, parcă suntem 
într-o stare în care ne învățăm 

NASA a publicat luni o înre-
gistrare video spectaculoasă ce 
prezintă coborârea roverului 
Perseverance pe Marte, prima de 
acest tip din lume, după sosirea 
pe „Planeta Roșie” a acestei mi-
siuni spațiale, concepută pentru 
a detecta eventualele urme ale 
unor forme de viață microbiană, 
informează AFP.

Cu o durată care depășește pu-
țin pragul de trei minute, video-
clipul publicat de NASA dezvăluie 
imaginile filmate de mai multe 
camere amplasate în diverse zone 
ale modulului de asolizare, după 
intrarea lui în atmosfera marția-

nă: una arată deschiderea parașu-
tei supersonice, o alta, situată sub 
rover, prezintă scoarța marțiană 
ce pare că se apropie cu rapidita-
te, iar alte două au surprins mo-
mentul în care roverul american, 
suspendat cu trei cabluri, a fost 
depus pe sol.

„Este pentru prima dată când 
am putut să înregistrăm un eveni-
ment precum o asolizare pe Mar-
te”, a declarat într-o conferință de 
presă Michael Watkins, directorul 
Jet Propulsion Laboratory, unde 
a fost construit roverul american. 
„Este cu adevărat ceva fantastic”, 
a mai spus el.

„Aceste imagini şi înregistrări 
video reprezintă lucrurile la care 
am visat timp de mai mulți ani”, 
a spus şi Allen Chen, coordona-
torul asolizărilor programate pe 
Marte. Înregistrările audio-vi-
deo vor permite echipelor de 
la NASA să înţeleagă mai bine 
fenomenele care se petrec în 
timpul unor astfel de asolizări. 
Perseverance este cel de-al cinci-
lea rover trimis de NASA pentru a 
explora suprafața lui Marte, după 
Sojourner, Spirit, Opportunity şi 
Curiosity. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


