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Nimic nou 
pe frontul 
de Est

De câteva luni, spectrul unui 
război ruso-ucrainean bântuie 
cancelariile lumii și mințile ce-
tățenilor îngrijorați de urmările 
imprevizibile și, fără îndoială, 
catastrofale ale unei confruntări 
de proporții în Răsăritul Europei. 

Ucrainenii se tem de alte rap-
turi teritoriale, de inevitabila 
baie de sânge. Est-europenii, și 
cei care sunt protejați prin tratate 
de NATO, și cei care sunt prote-
jați de distanța geografică față de 
posibilul teatru de operațiuni, se 
panichează automat cu gândul la 
o eventuală invazie rusească. 

Adrian CIUBOTARU
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Partidul „Șor” 
luptă cu CNESP, 
iar Covidul face 
ravagii și în școlile 
din Orhei
Deși situația epidemiologică din raionul Orhei 
nu este mai bună ca în alte localități, autoritățile 
raionale au decis vineri, 21 ianuarie, să adopte o 
decizie care sfidează hotărârea Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) care 
prevede ca toate instituțiile de învățământ să treacă 
la procesul de predare online din cauza noului val 
de Covid. Comisia Teritorială Extraordinară de 
Sănătate Publică (CTESP) Orhei a decis ca școlile să 
activeze în regim obișnuit.

4 

 a împlinit 
doi ani!

Zi că nu!

21 noiembrie, Cobasna
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Țurcanu acuză, Petcu se apără: 
„Mesajul original a fost șters”

Directorul general al IPNA Compa-
nia „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurca-
nu, a declanșat o anchetă de serviciu 
care-l vizează direct pe redactorul-șef 
de la Actualități Radio. La rândul său, 
Adrian Petcu susține că Vlad Țurcanu 
ar vrea să-l dea afară pentru că ar avea 
alt om în locul său. 

„La radiodifuziune, redactorul șef de 
la Actualități, același din ultimii zece 
ani, a aprobat acum două săptămâni un 
buletin de știri din care lipseau știrea 
momentului din Republica Moldova și 
știrea zilei din Europa. Dumnealui reu-
șise să se remarce încă de pe 31 decem-
brie, când a admis, din incompetență 
sau rea-voință, difuzarea în noaptea 
de Revelion la Radio Moldova a unui 
alt mesaj de felicitare al președintei 
Maia Sandu decât cel cuvenit, în emisie 
răsunând versiunea din 2020 a mesa-
jului prezidențial”, a scris Țurcanu pe 
pagina sa de facebook.com. 

Vlad Țurcanu a precizat că, din pri-
mele zile ale mandatului său la „Tele-
radio-Moldova”, le-a spus „șefilor de 
redacții care s-au compromis în anii din 
urmă, printr-un servilism dezagreabil 
față de fostele puteri, că trebuie să facă 
un pas înapoi și să-i lase pe alții să în-
drepte ce au stricat ei. Unii s-au retras 
în liniște. Alții au stăruit să rămână în 
funcții, prevalându-se de Codul muncii, 
care le apără drepturile”. 

I-am telefonat lui Adrian Petcu 
care, din anul 2011, conduce redacția 
Actualități la Radio Moldova. L-am 

întrebat ce s-a întâmplat. „Dl Vlad 
vrea să mă dea afară. Mi-a spus-o în 
față. Acum a găsit un pretext foarte 
bun cu mesajul ăsta. Eu lucrez asupra 
unei explicații pentru Comisia de an-
chetă, după ce-am studiat mișcările 
de server din ziua respectivă. Mesajul 
a fost schimbat și pregătit din timp. 
Noi, echipa de la Actualități, am pla-
sat originalul, iar o altă persoană din 
radio, înainte de ora 22:00, l-a șters 
pe cel original și l-a plasat pe cel de 
anul trecut. Chestia asta s-a făcut din 
timp. Am scos toate datele de pe ser-
ver: ora, minutele, secundele și de pe 
care computer s-a făcut mișcarea”, a 
răspuns Adrian Petcu. 

Acesta susține că Vlad Țurcanu ar 
avea alt om în locul său. „Ne-a învinuit 
că nu putem face nimic, suntem vai de 
capul nostru”, adaugă Adrian Petcu. 

În același timp, Arcadie Gherasim, 
președintele Consiliului de Suprave-
ghere și Dezvoltare (CSD) al IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova”, pre-
cizează că „acestea sunt chestii de ru-
tină care se rezolvă în cadrul relației 
angajat-angajator. Dacă ar influen-
ța politica editorială, noi am putea 
interveni. Dar sunt niște chestii de 
neatenție. Acestea se rezolvă operativ 
de directorul radioului”. 

Natalia MUNTEANU

Miercuri, 26 ianuarie, prim-ministra Republicii Mol-
dova, Natalia Gavrilița, a confirmat că guvernul Repu-
blicii Moldova a solicitat Comisiei Europene revizuirea 
deciziei privind suspendarea exportului de fier vechi 
spre uzina metalurgică din or. Râbnița. Ea a menționat 
că a acționat în interesul investitorilor care intențio-
nează să activeze în partea dreaptă a Nistrului, deși 
nu a exemplificat în ce măsură importul de fier uzat în 
regiunea transnistreană va dezvolta ramura metalurgi-
că în teritoriul controlat de autoritățile constituționale. 
Asociația „Promo-LEX” a venit cu o reacție tranșantă. 

Într-un comunicat emis de Asociație, se spune că 
declarația Nataliei Gavrilița trezește nedumerire și 
îngrijorare privind transparența deciziilor adoptate și, 
eventual, existența unui proces paralel de negocieri, 
atunci când vine vorba despre alimentarea sistemului 
economic din stânga Nistrului.

„Este evident că profiturile uzinei din or. Râbnița 
sunt defalcate în mare măsură pentru un regim care 
continuă violarea gravă și ostentativă a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului”, scrie în comuni-
cat. 

Membrii Asociației „Promo-LEX” sunt îngrijorați 
pentru că, în pofida insistenței și a numeroaselor aten-
ționări și demersuri, „autoritățile constituționale ale 
Republicii Moldova continuă să nu sesizeze instituțiile 
europene și partenerii Republicii Moldova, în aceeași 
măsură în care se fac demersuri pentru garantarea acti-
vității economice a unor instituții din stânga Nistrului”.

Contactat de „Gazeta de Chișinău”, președintele 
Asociației „Promo-LEX” a concretizat că implicarea ine-
ficientă a autorităților durează de 30 de ani. 

„Problema noastră este că autoritățile ignoră demer-
surile, cererile și plângerile numeroaselor persoane din 
stânga Nistrului. Ne referim aici la cazul Glijin, aflat în 
detenție de un an și patru luni, fără nicio posibilitate 
de a fi asistat juridic și medical. Mama lui s-a adresat 
de nenumărate ori către autoritățile constituționale, 
dar o reacție oficială nu am avut. În acest context, este 
foarte straniu să vedem că autoritățile se îngrijesc de 
interesele unor companii în condiții foarte suspecte 
și nu condiționează sau cel puțin nu discută despre 
problemele grave în privința cărora cetățenii din stânga 
și din dreapta Nistrului așteaptă implicarea și eforturile 
autorităților noastre”, conchide Ion Manole. 

„Această ignorare și implicare ineficientă durează 
de 30 de ani. Din păcate, am avut speranța că actua-
la guvernare, care are o majoritate confortabilă, va fi 
capabilă să treacă de la declarații la rezultate. Cel puțin 
până la momentul de față nu au manifestat nici dorință 
și nici voință să se implice în acest efort al nostru”, a 
menționat pentru „Gazeta de Chișinău”, președintele 
Asociației „Promo-LEX”. 

Uzina metalurgică din Râbnița importa până în 
noiembrie 2021 de pe piața UE circa 70% din deșeuri și 
doar 30% se colectau de pe piața locală. În luna sep-
tembrie, din România, stat UE, uzina a adus 42 de mii 
de tone, iar în octombrie – 44 de mii de tone de fier 
uzat, cantități ce îi permit în prezent să funcționeze, 
având încă stocuri.

Diana BOTNARU

Ion Manole, 
președintele 
„Promo-LEX”, 
critică actuala 
guvernare

R e f o r m e  c u  s c a n d a l  l a  T R M

R a c u r s i

Militarii Batalionului 22 de menţinere a păcii „Căști Albastre” au executat trageri de luptă la un centru de instruire al 
Armatei Naţionale. Foto: Ministerul Apărării

Vlad Țurcanu Adrian Petcu
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Peste 39 de mii de elevi din municipiul 
Chișinău vor beneficia de pachete cu 
produse alimentare pentru perioada 
desfășurării lecțiilor online. Autoritățile 

au anunțat că vor fi distribuite trei feluri de 
pachete pentru trei categorii de elevi, iar un 
singur pachet va conține produse în valoarea 
costului alimentației pentru zece zile. Miercuri, 
26 ianuarie, mulți părinți nu erau încă informați 
despre această inițiativă, iar alții primiseră deja 
câte un pachet cu alimente, însă unele produse 
menționate de autorități erau lipsă.  

Învățătura 
online, măsurată 
în pachete 
alimentare

Luni, 24 ianuarie, Primăria 
Chișinău anunța că peste 38.000 
de elevi din municipiul Chișinău 
vor fi alimentați gratuit la pachet 
în perioada organizării studiilor 
online. Conform autorităților, 
conținutul pachetelor ar fi arti-
cole de patiserie și cofetărie, fără 
grăsimi hidrogenizate, covrigei și 
biscuiți, fără grăsimi hidrogeni-
zate și aditivi, suc, cașcaval porți-
onat ambalat, unt de vaci 82,5%, 
fructe (mere, banane, citrice), 
crupe în sortiment, paste făinoa-
se, iaurt natural 2,6% neîndulcit.

Miercuri, 26 ianuarie, prima-
rul general Ion Ceban a publicat 
pe pagina sa de Facebook alte 
date despre alimentația gratuită 
la pachet pentru elevi. Acesta a 
menționat că Primăria Chișinău 
va oferi alimentație gratuită la 
pachet pentru 39.527 de elevi din 
121 de instituții de învățământ 
din Chișinău, pentru perioada 
desfășurării lecțiilor online. 

Astfel, Primăria municipiului 
Chișinău împreună cu Direcția 
Generală Educație, Tineret și 
Sport organizează alimentația 
elevilor la pachet pentru:

30.584 de elevi, clasele I-IV, 
valoarea micului dejun pentru 
zece zile – 136,50 lei (13,65 lei/
zi);

4.212 elevi din grupele cu pro-
gram prelungit (20% din numă-
rul total de elevi ai grupelor cu 
program prelungit), în valoarea 
micului dejun și a prânzului pen-
tru zece zile – 280,00 lei (28,00 
lei/zi);

4.395 de elevi, clasele V-IX din 
familii social defavorizate, în va-
loarea micului dejun pentru zece 
zile – 136,50 lei (13,65 lei/zi);

138 de elevi, clasele I-XII care 
au suportat TBC și cei care au 
contactat focarele TBC, în valoa-
rea micului dejun și a prânzului 
pentru zece zile – 280,00 lei 
(28,00 lei/zi); 

198 de elevi din clasele cu pro-
fil sportiv. 

Primăria: Pachetele 
cu produse alimentare 
vor fi unice pentru toți

Conform autorităților, pache-
tele cu produse alimentare vor fi 
unice pentru toate instituțiile de 
învățământ primar și secundar, 
ciclul I și II din municipiu, ulte-
rior fiind repartizate părinților 
pentru zece zile, cu respectarea 
cerințelor sanitar-igienice și evi-
tarea aglomerației în instituții. 
Un singur pachet va conține pro-
duse în valoarea costului alimen-
tației pentru zece zile. 

Sortimentul produselor pentru 
alimentația la pachet a elevilor, 
în valoare de 136,50 lei: covrigei, 
biscuiți, cașcaval ambalat, unt 
de vaci, mere proaspete, lămâi, 
crupe de orez, fulgi de ovăz, paste 
făinoase. 

Sortimentul produselor pentru 
alimentația la pachet a elevilor, 
în valoare de 280,00 lei, unde 
cantitățile vor fi mai mari: crupe 

de hrișcă, paste făinoase, unt de 
vaci, cașcaval ambalat, biscuiți, 
covrigei, fulgi de ovăz, orez, griș, 
mere, mandarine. 

Sortimentul produselor pentru 
alimentația la pachet a elevilor 
din clasele cu profil sportiv, în 
valoare de 347,00 lei, este același 
ca și în cazul anterior, diferența 
fiind cantitatea mai mare a pro-
duselor.

Unii părinți nici n-au auzit 
despre aceste pachete, 
alții le-au și ridicat

Am efectuat un sondaj de opi-
nie în Grupul de Facebook, „Pă-
rinți Solidari”, unde am întrebat 
părinții dacă au fost informați 
despre distribuirea pachetelor cu 
produse alimentare. De la insti-
tuții precum Liceul Teoretic „Va-
sile Vasilache”, Școala primară 
nr. 12 „Anatol Popovici”, Liceul 
Teoretic cu Profil de Arte „Ion și 
Doina Aldea-Teodorovici”, Lice-
ul de Muzică „Serghei Rahma-
ninov”, Liceul Teoretic „George 
Călinescu”, ne-au comunicat 
miercuri, 24 ianuarie, că nu au 
fost informați sau că vor primi 
pachete doar elevii din familiile 
defavorizate. Alți părinți de la 
alte instituții ne-au confirmat că 
au fost informați, iar unii chiar au 
primit deja pachetul cu produse 
alimentare, însă nu corespunde 
cu cel prezentat de către primarul 
Ion Ceban. În fotografiile primite 
sunt doar covrigi, un pachet de 
unt, o bucată de cașcaval, două 
mandarine, în altă fotografie, trei 
mandarine (foto).

Managerii neagă spusele 
părinților, autoritățile 
susțin că vor remedia 
situația 

Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Iurie Donțu, directorul 
Liceului Teoretic cu Profil de Arte 
„Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, 
a declarat că absolut toți părinții 
au fost anunțați despre distri-
buirea pachetelor cu produse 
alimentare. 

„Toți au fost anunțați și nu 
avem nicio cerere de refuz. Am 
hotărât să distribuim un pachet 
pentru două săptămâni sau zece 
zile de alimentație. Vor primi toți 

„Rusia ar trebui să se abțină de la o poziție de forță coercitivă, 
retorica agresivă și activitățile maligne direcționate împotriva 
Aliaților și a altor națiuni. 

Rusia ar trebui de asemenea să-și retragă forțele din Ucraina, 
Georgia și Moldova, acolo unde sunt desfășurate fără consim-

țământul țărilor respective, iar toate părțile ar trebui să se an-
gajeze constructiv în eforturile de a aplana conflictele, inclusiv 
prin formatul Normandia.”

Secretarul General al NATO,
 Jens Stoltenberg

D
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Carolina CHIRILESCU

Promisiunile autorităților versus realitatea 

s-a întâmplat cu produsele ali-
mentare rămase în depozite în 
perioada învățământului online. 
Nici una din direcțiile de învăță-
mânt din capitală nu s-a arătat 
prea entuziasmată să ne ofere 
răspuns la această întrebare. Am 
primit informațiile solicitate abia 
peste o lună-două de la cerere. Ni 
s-a comunicat că alimentele au 
fost date familiilor cu venituri 
mici. În ciuda eforturilor noastre, 
nu am reușit să dăm de nici un 
părinte care ar fi primit astfel de 
pachete alimentare în primăvara 
anului 2020.

„Știm că au fost donate, 
dar cui și cum nu vă 
putem spune”

Șeful Direcției Generale Edu-
cație, Tineret și Sport (DGETS) 
a municipiului Chișinău, Andrei 
Păvăloi, ne spunea că fiecare in-
stituție a avut libertatea să decidă 
cum folosește produsele rămase 
în stoc la începutul pandemiei: 
„Fiecare grădiniță a format o co-
misie care a decis cum și cui vor fi 
distribuite produsele alimentare 
rămase în depozit. DGETS nu a 
participat la luarea acestor decizii. 
Noi știm că au fost donate, dar cui 
și cum nu vă putem spune. Fiecare 
grădiniță, școală deține listele cu 
numărul de familii beneficiare”.

În martie 2021, unii elevi 
au primit la pachet dejunul 
pe care ar fi trebuit să-l ia 
la școală

În martie 2021, din cauza 
creșterii numărului de cazuri de 
infectări cu Covid-19, școlile și li-
ceele din municipiul Chișinău au 
trecut din nou la învățământul de 
la distanță. Conform răspunsuri-
lor primite de la autorități, circa 
20% din elevii care provin din 
familii defavorizate ar fi primit de 
două ori sau o dată pe săptămână 
produse alimentare la pachet.

În Republica Moldova, statul 
acoperă cheltuielile pentru deju-
nul servit la școală pentru elevii 
claselor primare. Pe perioada în-
vățământului online din martie 
2020 și din anul 2021, elevii au 
fost lipsiți de acest drept, iar di-
rectorii de instituții menționează 
că au făcut economii.

elevii claselor primare și câțiva 
din familiile defavorizate, în total 
676 de elevi – care vor primi atât 
dejunul gratuit, cât și prânzul”, 
a menționat Donțu.

Directorul adjunct al Liceul 
Teoretic „George Călinescu”, Vic-
toria Duda, mai întâi s-a arătat 
nemulțumită de solicitare, refu-
zând să ne ofere informații la tele-
fon, invocând că nu este sigură că 
discută cu un jurnalist. După mai 
multe explicații aceasta a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
administrația lucrează la grafic 
pentru a stabili o zi când părinții 
vor putea ridica pachetele.

„Pachete alimentare vor primi 
toți părinții din ciclul primar plus 
câțiva din ciclul gimnazial care 
sunt incluși în lista familiilor de-
favorizate și primesc alimentație 
gratuită pe parcursul întregului 
an”, a spus Duda.

Referitor la anunțarea părinți-
lor, Duda a menționat miercuri, 
26 ianuarie, că nu suntem încă la 
sfârșitul săptămânii și că nu de 
administrație depinde pregătirea 
pachetelor alimentare.

De asemenea, aceasta a menți-
onat că nu există cereri de refuz.

Șeful adjunct al DGETS, An-
drei Păvăloi, a precizat pentru zi-
arul nostru referitor la lipsa unor 
produse alimentare din pachetele 
deja distribuite, că unii manageri 
s-au grăbit.

„Decizia de livrare pentru 
zece zile a fost luată ieri după 
ora 16.00, împreună cu agenții 
prestatori de servicii alimenta-
re. Posibil, există vreo instituție 
care, din exces de zel, a repartizat 
pachetele pregătite pentru cinci 
zile încă ieri pe parcursul zilei. În 
acest caz se va revedea conținutul 
pachetelor”, a punctat Păvăloi.

În 2020, ar fi fost 
distribuite pachete 
alimentare, însă doar pe 
hârtie

Într-o investigație scrisă pen-
tru portalul Moldova Curată în 
2021, timp de câteva luni am în-
cercat să aflăm de la autorități ce 

Mostră de pachete cu alimente postată 
de primarul Ivan Ceban

Poză trimisă de părinții
de la Liceul „Dante Alighieri” 
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Partidul „Șor” luptă cu 
CNESP, iar Covidul face 
ravagii și în școlile din Orhei

Deși situația epidemiologică din raionul 
Orhei nu este mai bună ca în alte 
localități, autoritățile raionale au decis 
vineri, 21 ianuarie, să adopte o decizie 

care sfidează hotărârea Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) 
care prevede ca toate instituțiile de învățământ 
să treacă la procesul de predare online din 
cauza noului val de Covid. Comisia Teritorială 
Extraordinară de Sănătate Publică (CTESP) Orhei 
a decis ca școlile să activeze în regim obișnuit. 
Unii profesori și părinți consideră că decizia 
conducerii raionului este politică, alții o susțin în 
situația precară a mai multor familii.

În dimineața zilei de miercuri, 
26 ianuarie, în raionul Orhei, mai 
multe gimnazii și licee înregistrau 
cazuri pozitive de Covid atât în 
rândul profesorilor, cât și al 
elevilor. În pofida acestui fapt 
instituțiile continuau să activeze 
în regim obișnuit.

Focar de Covid
la liceul din Peresecina

La Liceul „Alexandru Donici” 
din satul Peresecina, Orhei, erau 
confirmați pozitiv cu virusul Covid 
trei profesori și zece elevi. La Lice-
ul „Alecu Russo” din orașul Orhei 
s-au îmbolnăvit cinci elevi și un 
profesor, gimnaziul din Berezlogi 
înregistra un caz de infectare a 
unui profesor. La Jora de Jos era 
un copil infectat. La Ghetlova, Or-
hei – o clasă se afla în autoizolare.

Solicitată de „Gazeta de Chi-
șinău”, Ana Ivanov, managerul 
Liceului „Alexandru Donici” din 
Peresecina, ne-a informat că au 
decis chiar în dimineața zilei de 
miercuri ca, începând cu ziua de 
joi, 27 ianuarie, liceul să treacă 
la procesul de predare online. 
„Avem 10 cazuri de infectare în 
rândul copiilor și trei profesori 
confirmați pozitivi. S-a stabilit că 
avem un focar de Covid, de aceea 
azi a fost luată decizia să intrăm 
întreg liceul în autoizolare”, ne-a 
spus Ana Ivanov.

La întrebarea, dacă nu era mai 
rezonabil ca liceul să treacă la pro-
cesul de învățare online chiar de 
luni, 24 ianuarie, așa cum decisese 
CNESP, directorul a menționat că 
pentru instituția pe care o gestio-
nează și unde învață 770 de elevi 
această decizie, „posibil, ar fi fost 
mai bună”. Totuși, directoarea a 
evitat să spună dacă au fost făcute 

sau nu presiuni asupra manage-
rilor de a se subordona deciziei 
autorităților raionale. „Poate era 
bine să trecem la predarea online 
chiar de la începutul acestei săp-
tămâni, în același timp îi înțeleg 
și pe ceilalți colegi din raion. Sunt 
gimnazii cu 60 de copii, câte 4-5 
elevi în clasă, fără nici un caz de 
infectare în școală, de ce să nu 
frecventeze acești elevi lecțiile? 
Azi mulți copii vin la școală pen-
tru că aici e cald și au parte de un 
prânz. Am fost întrebată dacă au 
toți tablete, internet, trebuie să 
înțelegem că sunt familii care o 
duc foarte greu, avem copii care 
locuiesc într-o locuință unde nu 
au nici măcar geamuri și uși”, a 
spus managerul.

Ana Ivanov a mai adăugat că 
deși avea speranța ca măcar cla-
sa a XII-ea să frecventeze lecțiile 
pentru că anul acesta trebuie să 
susțină Bacul, miercuri le-a venit 
confirmarea că și aici este înre-
gistrat un caz pozitiv de covid în 
rândul elevilor.

O decizie politică

Și surse din cadrul Primăriei 
Trebujeni, Orhei, ne-au informat 
că sunt mai mulți părinți supărați 
în această localitate pe decizia au-
torităților raionale. În gimnaziu 
sunt mai mulți profesori și elevi 
bolnavi de Covid. Directoarea 
gimnaziului, Ludmila Buzilă, ne-a 
confirmat că în gimnaziu sunt trei 
profesori confirmați pozitiv și opt 
elevi răciți, care însă încă nu au 
făcut testul. „Până duminică am 
anunțat profesorii și elevii că tre-
cem la procesul de predare online, 
dar am primit ulterior mai multe 
telefoane și chiar mesaje vocale 
în care ni s-a spus că vom activa 
conform deciziei CTESP, cu pre-
zența fizică a elevilor la ore. Ne-
am conformat, dar am anunțat 
toți copiii, dacă au probleme de 
sănătate, oricare ar fi ele, să nu 
vină la lecții”. 

Condiții extrem 
de anevoioase de testare 
a profesorilor 

Directoarea regretă și faptul că 

profesorii de la Trebujeni trebuie 
să se deplaseze tocmai la Centrul 
de sănătate din Ivancea ca să-și 
facă testul anti-Covid. Marți, o 
profesoară cu febra 39°C s-a de-
plasat cu microbuzul de rută până 
la Centrul de sănătate din Ivancea. 
Testul s-a dovedit a fi pozitiv. 

La întoarcere, profesoara aș-
tepta transportul la marginea 
drumului. S-a oprit mașina de ser-
viciu de la primărie. „Le-a spus: 
„Sunt confirmată pozitiv, cum să 
urc?”, dar n-au putut s-o lase în 
starea aceea la marginea drumu-
lui. La Chișinău sunt multe centre 
de testare, au deschis și corturi, 
au transmis și teste în școli pen-
tru profesori. Noi, în sate, însă 
suntem uitați. Ne doare această 
atitudine și i-am scris și minis-
trei Ala Nemerenco, dar situația 
deocamdată nu s-a schimbat”, a 
mai spus Ludmila Buzilă.

Managerul gimnaziului din 
Trebujeni consideră că decizia 
autorităților de sănătate publică 
din Orhei este una politică. „Dacă 
valul de infectări e în creștere, 
trebuie să trecem la procesul de 
predare online. Este opinia mea 
și i-am anunțat despre aceasta. 
Ce exemplu le dăm copiilor, dacă 
până și în astfel de situații nu se 
respectă legea?”, a mai spus pro-
fesoara.

Avertismentul experților 
din Orhei, ignorat 
de conducerea raionului

Luni, 24 ianuarie, Centrul 
de Sănătate Publică din Orhei a 
avertizat CTESP că, în contextul 
creșterii numărului de cazuri Co-
vid și a „potențialului sporit de 
transmitere a tulpinii Omicron”, 
se impune respectarea cu strictețe 
a deciziei CNESP. 

„La 10 ianuarie în Republica 
Moldova, prin metoda de sec-
vențiere, s-a confirmat prezența 
tulpinii Omicron – tulpină cu o 
virulență de cca 7,7 ori mai mare. 
Aceste argumente au fost aduse 
inclusiv în cadrul ședinței CTESP 
Orhei care a avut loc la 21 ianu-
arie, inclusiv situația epidemio-
logică la nivel de raion, care se 
agravează în fiecare zi. Astfel, 

Centrul de Sănătate Publică Or-
hei a propus Comisiei să adopte 
un proiect de hotărâre ghidat de 
cea națională și s-a opus aprobării 
modificărilor ce ar putea genera 
o situație epidemiologică și mai 
rea”, a anunțat CSP Orhei.

Centrul de Sănătate Publică a 
solicitat în mod repetat CTESP 
Orhei să se întrunească și să apro-
be, „la nivel teritorial, măsurile 
de sănătate publică vitale pen-
tru oprirea răspândirii infecției 
Covid”.

În pofida acestor recomandări, 
CTESP Orhei, din care face parte 
și președintele raionului, repre-
zentantul Partidului „Șor”, Dinu 
Țurcanu, s-a convocat într-o nouă 
ședință a doua zi, marți, 25 ia-
nuarie. Comisia a decis că doar 
„instituțiile de învățământ în care 
30% din clase se află în regim de 
autoizolare cauzat de COVID-19 
vor trece la procesul educațional 
cu desfășurare în regim online. 
Celelalte instituții publice de 
învățământ în care nu se atestă 
procentajul respectiv își vor des-
fășura în continuare activitatea cu 
prezență fizică”.

Totodată, Comisia a permis în 
continuare „organizarea de eve-
nimente private, nunți, botezuri, 
mese de pomenire, mese festive 
cu înregistrarea nominală a parti-
cipanților, testarea fiecărui parti-
cipant înregistrat cu teste rapide 
antigen, testarea se face de per-
sonalul medical respectând toate 
normele anti Covid în vigoare”.

Guvernul RM: Deciziile 
CTESP Orhei sunt nule

În legătură cu situația de 
la Orhei, Guvernul Republicii 
Moldova a precizat că deciziile 
anunțate de către CTESP Orhei 
sunt nule, iar derogarea de la 
deciziile Comisiei Naționale 
Extraordinară de Sănătate Publică 
sunt o încălcare a legii.

„Doar Comisia Națională Ex-
traordinară de Sănătate Publică 
este autoritatea care stabilește 
regulile în situația de criză cre-
ată de pandemia Covid-19. Din 
componența acesteia fac parte 
conducători ai mai multor in-

stituții ale statului implicate în 
gestionarea pandemiei, medici 
epidemiologi și specialiști în me-
dicină clinică. Fiecare decizie este 
discutată, argumentată, raportată 
la experiența altor țări, dar și la 
recomandările organizațiilor in-
ternaționale, cum ar fi Centrul 
pentru Prevenirea și Controlul 
Bolilor (CDC), Centrul European 
de Prevenire și Control al Bolilor 
(ECDC), Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS). Hotărârile 
CNESP sunt obligatorii pentru 
CTESP”, a anunțat Guvernul.

Legalitatea acțiunilor autorită-
ților din Orhei a fost verificată de 
Inspectoratul General de Poliție 
care a stabilit că, din 47 de in-
stituții de învățământ verificate, 
45 au activat cu prezența fizică a 
elevilor la ore. Poliția a solicitat 
conducerii raionului Orhei con-
formarea la decizia CNESP, iar 
materialele acumulate în care sunt 
vizate persoane cu funcții de răs-
pundere din cadrul Autorităților 
Publice Locale au fost transmise 
Centrului Național Anticorupție.

Dinu Țurcanu: 
„Guvernarea a pus 
tunurile pe noi”

Dinu Țurcanu s-a plâns, într-o 
relatare pe facebook, că a primit 
un demers de la Centrul Național 
Anticorpuție în care i se solicită 
decizia Consiliului raional de con-
stituire a Comisiei Teritoriale de 
Sănătate Publică și procesul-ver-
bal al ședinței din 21 ianuarie, la 
care a fost adoptată decizia care 
sfidează restricțiile impuse de 
CNESP.

„Se întâmplă ceea ce am intu-
it. Guvernarea a pus tunurile pe 
noi și vrea să se răzbune din sim-
plul motiv că am vrut să apărăm 
drepturile copiilor noștri. Astăzi 
dimineața am primit o înștiin-
țare din partea CNA în care ni 
se cere socoteală pentru decizia 
CTESP. Reiterez: poziția CR Or-
hei și Decizia CTESP Orhei este 
o decizie legală și nu credem că 
sunt motive ca să fim urmăriți de 
structurile de forță ale statului. 
Dacă această guvernare a ajuns 
să vadă în decizia noastră, care 
vine să apere drepturile consti-
tuționale ale copiilor și dreptul 
fundamental la educație, un act 
de corupție, atunci am ajuns mai 
rău decât credeam. Vom continua 
să ne apărăm drepturile noastre 
și ale copiilor până ne vom obține 
dreptatea”, a spus președintele 
raionului. 

Între timp, Ministerul Sănătății 
a anunțat că numărul cazurilor de 
infectare cu virusul Covid în rân-
dul copiilor din Republica Moldo-
va a crescut de patru ori în ultima 
săptămână. De la 724 de cazuri, 
înregistrate în săptămâna a doua 
a anului 2022, la 2 811 cazuri, în 
cea de-a treia săptămână.

Svetlana COROBCEANU
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Teoretic, orice om își poate deschide o 
afacere în Republica Moldova. În anul 
2022 statul oferă programe de suport, 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, 

în valoare de 140 de milioane de lei, prin 
intermediul Organizației pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM). 

Maria Ivanov a beneficiat de 
170.000 de lei prin Programul 
Start pentru Tineri și de 165.000 
de lei câștigați prin Programul 
Femei în Afaceri, în decembrie 
2020, și, respectiv, ianuarie 2021. 
Cu acești bani Maria a deschis un 
centru multifuncțional la Soroca 
pentru recuperarea psiho-fizică a 
copiilor cu nevoi speciale. 

„Totul depinde de ideea ta de 
afaceri. Nimeni nu o să-ți dea 
grant pentru o afacere care nu va 
avea profit. S-a analizat mult ideea 
de afaceri, piața pe care desfășori 
activitatea. Dacă sunt multe cen-
tre din astea la mine la Soroca? 
Cât de inovativ este, ce aduci nou 
în republică? Eu am început de la 
zero. Am deschis afacerea după 
ce-am obținut grantul”, povestește 
Maria Ivanov despre cum a obți-
nut finanțare pentru afacerea sa. 
Întrebată ce a cumpărat cu aceste 
335 mii de lei, Maria a răspuns: 
„Am cumpărat totul: mobilă, co-
vor, aparate pentru kinetoterapie, 
am dotat camera senzorială pen-
tru copii. Doar dotarea camerei a 
costat peste 200.000 de lei. Came-
ra ajută la recuperarea copiilor cu 
autism. Centrul lucrează în mare 
parte cu copiii cu autism. Ei au 

probleme de percepție. Camera 
senzorială stimulează toate sim-
țurile corpului”. 

Afacerea unui medic 
migrant

Ludmila Furtună a activat zece 
ani în sistemul de sănătate din Ita-
lia. A revenit în Republica Moldo-
va și a deschis un centru medical, 
care se ocupă de tratarea durerii 
prin infiltrații intra-articulare cu 
ghidaj ecografic, mezoterapie an-
talgică, acupunctură, masaj tera-
peutic, proceduri de fizioterapie, 
kinetoterapie etc. 

Ludmila a primit bani din trei 
programe: Femei în Afaceri, PARE 
1+1 și Transformare Digitală a 
ÎMM. În total – 520.000 de lei 
în perioada anilor 2018-2021. 

„Programul Femei în Afaceri 
a fost pentru pornirea Centrului 
Medical „Multimedica”; PARE 
1+1 pentru utilaje de tratament, 
iar Transformarea Digitală pen-
tru a trece totul pe online, car-
tela clinică etc. Grantul a fost 
un imbold. Am scris proiectul și 
am câștigat. Și de aici s-a pornit 
aventura noastră cu afacerea. Mă 
bucur că reușesc să ofer experien-
ța mea, acumulată peste hotare, 
pacienților de aici și avem rezul-
tate. Din punctul meu de vedere, 
tratarea durerii cronice se face nu 
doar cu pastile, ci și prin terapie 
multimodală”, susține Ludmila. 

Proiectul depus la Programul 
Transformare Digitală al ÎMM n-a 
fost câștigat din prima încercare, 
dar nu s-a dat bătută. A mers la 
ODIMM unde i-au explicat ce și 
unde a greșit. „Ei îți explică. Dacă 

Cum atragi fonduri 
pentru finanțarea 
proiectelor investiționale

ai nevoie de informații, îți sunt 
alături. După virarea banilor, ei 
monitorizează cum are loc imple-
mentarea proiectului investiți-
onal. După doi ani vin iarăși și 
verifică”, își amintește Ludmila 
Furtună. 

Ambele afaceri la care ne-am 
referit sunt funcționale, fapt con-
firmat și de ODIMM.

Moldovenii, încurajați 
să deschidă afaceri acasă

Moldovenii plecați la muncă în 
străinătate și care se întorc acasă 
pot obține fonduri nerambursabile 
pentru a-și deschide mici afaceri 
în Republica Moldova, prin Pro-
gramul de Atragere a Remiten-
țelor în Economie (PARE 1+1) 
bugetul căruia constituie 30 de 
milioane de lei. 

Tinerii care vor să inițieze o 
afacere sau care conduc deja o 
întreprindere (vârstă eligibilă – 
18-35 de ani) pot beneficia de 
bani prin Programul Start pen-
tru Tineri. Ministerul Economiei 

pune la dispoziție 20 de milioane 
de lei. Pentru antreprenorii care 
vor să implementeze practici de 
ecologizare a proceselor de pro-
ducere și de prestare a serviciilor 
există Programul de Ecologizare a 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 
cu 15 milioane de lei.

Femeile antreprenoare pot 
aplica la Programul Femei în 
Afaceri, care are un buget de 5 
milioane de lei. Întreprinzătorii 
mai pot aplica la Programul de 
Transformare Digitală a ÎMM, de 
10 milioane de lei, și la Programul 
de Creștere și Internaționalizare 
pentru firmele care planifică să 
exporte, să se extindă pe piețe 
externe de desfacere și/sau să 
substituie importurile de produ-
se/servicii în Republica Moldova.

Programe noi pentru 
antreprenori

În anul 2022, Ministerul Eco-
nomiei promite să lanseze pro-
grame noi în valoare de 35 de 
milioane de lei. Banii vor fi dați 

140 de milioane de lei pentru afaceri mici și mijlocii

Natalia MUNTEANU

Cabinetul de miniștri va oferi compen-
sații noi pentru consumul de gaze naturale. 
Indiferent de modificarea prețului, vor fi 
menținute și mecanismele de compensare 
stabilite anterior.

„Indiferent de decizia pe care o va lua 
ANRE referitor la solicitarea Moldovagaz, 
fie că acceptă prețul propus de companie, 
fie că aprobă o creștere mai mică de preț, 
pentru consumatorii casnici tariful pentru 
primii 150 de metri cubi consumați nu se 
va schimba. Vom rămâne la mecanismul în 
care primii 50 de metri cubi vor costa 6,8 

lei, iar următorii 100 de metri cubi, până la 
150, vor costa 7,9 lei”, a spus prim-ministra 
Natalia Gavrilița miercuri, 26 ianuarie, în 
cadrul unei conferințe de presă.

Guvernul va veni cu programe de com-
pensații și pentru anumiți agenți economici: 
vor fi susținute întreprinderile consuma-
toare de gaz care produc bunuri de primă 
necesitate: pâine, lapte, alte alimente, și 
companiile mici și mijlocii consumatoare 
de gaze naturale. 

În același timp, Natalia Gavrilița a men-
ționat că securitatea și eficiența energetică 

trebuie să devină o prioritate pentru com-
panii, autorități centrale și locale, proiecte. 

„Am aprobat în Guvern investiții majore 
din partea Băncii Europene pentru Recon-
strucție și Dezvoltare și Băncii Europene 
de Investiții, pentru izolarea termica a 
clădirilor publice, în special a spitalelor. 
Vom prioritiza și alte proiecte de eficiență 
energetică, inclusiv la nivel local. Aplicând 
măsuri de eficiență energetică, aproape 
fiecare casă, fiecare instituție publică din 
Moldova poate reduce pierderile de căldură 
cu 70-80%”, a subliniat prim-ministra. 

 În altă ordine de idei, șefa Executivului 
a vorbit despre unele creșteri nejustificate 
a prețurilor de pe piață, dictate de monopo-
luri sau înțelegeri de cartel. Astfel, în unele 
cazuri, prețurile la același produs comerci-
alizat la piețele agricole diferă mult de cele 
din rețelele de magazine. În acest context, 
prim-ministra le-a solicitat Ministerului 
Economiei și Ministerului Finanțelor să 
examineze de urgență posibilitatea de a ex-
tinde lista produselor de importanță socială 
pentru care este limitat adaosul comercial. 

N. M. 

Guvernul vine cu noi măsuri de susținere a populației

pentru turism rural, întreprin-
deri sociale, clustere, digitalizare 
și susținerea IMM-urilor ajun-
se în dificultate prin utilizarea 
instrumentelor de avertizare 
timpurie. Tot în acest an, alte 
15 milioane de lei vor fi direcți-
onate către majorarea fondului 
de garantare a creditelor. Mai 
multe detalii despre instrumente 
și programe puteți găsi pe pagina 
web: www.odimm.md. 

„În pofida crizelor cu care ne 
confruntăm și a bugetului auster, 
am reușit să identificăm meca-
nisme prin care să continuăm 
programele cu impact sporit 
pentru mediul de afaceri, dar 
și să lansăm programe noi care 
să susțină mediul de business. 
Totodată, am pornit un proces 
de reformare a ODIMM pentru 
a optimiza activitatea instituției 
și a oferi un suport sustenabil 
antreprenorilor. Cele 140 de 
milioane de lei alocate în acest 
an vor spori competitivitatea 
ÎMM și vor oferi antreprenorilor 
aflați în dificultate oportunități 
de relansare a afacerilor”, a spus 
Sergiu Gaibu, ministrul Econo-
miei, în cadrul unei conferințe 
de presă. 

La rândul său, Dumitru 
Pîntea, directorul interimar al 
ODIMM, a reiterat importan-
ța sectorului întreprinderilor 
mici și mijlocii și angajamentul 
asumat de instituție pentru a 
dezvolta un parteneriat efici-
ent cu mediul antreprenorial 
din Republica Moldova. „Cre-
area oportunităților de lansare 
și dezvoltare a afacerilor este 
misiunea noastră principală. În 
activitatea ODIMM punem ac-
cent pe respectarea principiilor 
de integritate, facilitarea acce-
sului la finanțare și simplifica-
rea procedurilor de aplicare la 
programele de grant”, a precizat 
Dumitru Pîntea.  

În ultimele două luni, ODIMM 
a finanțat 297 de proiecte inves-
tiționale în valoare totală de 61 
de milioane de lei. 
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Ion CHIȘLEA 

Chișinăul continuă 
să favorizeze uzina 
metalurgică de la Râbnița 

Premierul Natalia Gavrilița a confirmat 
miercuri, în cadrul unei conferințe de 
presă, că Guvernul a solicitat Uniunii 
Europene să nu aplice, deocamdată, în 

Republica Moldova prevederea Regulamentului 
privind transferurile de deșeuri, revizuit în cadrul 
Pactului verde european. Singurul beneficiar 
al amânării ar putea fi uzina metalurgică de la 
Râbnița, unul din cei mai mari contribuabili la 
bugetul regiunii separatiste transnistrene. 

E C O N O M I E

Gavriliță a spus că solicitarea 
rezidă în interesul național al 
Republicii Moldova și ar condu-
ce la protejarea pieței interne. 
Prim-ministra a dat asigurări că 
vor fi respectate toate rigorile de 
mediu, stabilite de Pactul verde 
european.

Cine beneficiază 
de pe urma amânării

Ea a mai declarat că uzina din 
Râbnița nu ar fi singurul benefi-
ciar al importului de metale, re-
ferindu-se la compania moldove-
nească Omni-Steel, care urmează 
să-și înceapă activitatea la finele 
acestui an, fiind specializată în 
producerea barelor metalice pen-
tru betonul armat. 

„Într-adevăr, am acționat con-
form interesului național care pre-
vede protejarea pieței Republicii 
Moldova și crearea de oportuni-
tăți în Republica Moldova, Dvs. 
cunoașteți că avem investitori 
care sunt gata să investească în 
domeniul prelucrării metalelor 
în dreapta Nistrului. Mai mult ca 
atât, aceste importuri au cerința 
ca să corespundă legislației na-
ționale care prevede autorizația 
de mediu și alte instrumente care 
sunt la dispoziția Guvernului Re-
publicii Moldova, nu putem vorbi 
doar despre interesele care există 
pe partea stângă a Nistrului. Dacă 
vom avea acces și vom verifica – 
vom putea lua decizii în privința 
unor autorizări sau documente 
care țin de autoritățile constitu-
ționale, dacă nu, atunci nu”, a 
declarant Gavrilița. 

Solicitat de mai multe redacții, 
Valentin Eșanu, unul din propri-
etarii Omni-Steel, a spus, însă, că 
întreprinderea pe care o reprezin-
tă nu va avea nevoie să importe 
deșeuri metalice pentru a funcțio-
na deoarece există suficient metal 
uzat în Republica Moldova. 

„Anual, în Republica Moldo-
va se colectează în jur de 360 de 
mii de tone de metal uzat. Uzina 

Omni-Steel are o capacitate de 
prelucrare a 100 de mii de tone. 
Restul ajunge la Râbnița sau este 
exportat. De aceea, singurul be-
neficiar al acestei solicitări de 
amânare nu poate fi decât Uzina 
Metalurgică din Râbnița”, a spus 
Eșanu. 

Pactul verde european cere 
ca exporturile de deșeuri să 
nu polueze mediul

Pactul verde european, adop-
tat de Comisia Europeană la 17 
noiembrie 2021, presupune că 
exporturile de deșeuri din UE că-
tre țări care nu sunt membre ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) ur-
mează a fi restricționate. Acestea 

pot fi autorizate doar dacă țările 
terțe doresc să primească anumite 
deșeuri și dispun de capacitatea 
necesară pentru a le gestiona în 
mod durabil. 

Conform propunerii, toate în-
treprinderile din UE care exportă 
deșeuri în afara comunității ar 
trebui să se asigure că instalații-
le care primesc deșeurile lor fac 
obiectul unui audit independent 
care să demonstreze că gestionea-
ză deșeurile într-un mod ce nu 
dăunează mediului.

Unul din obiectivele Pactului 
verde este ca întreprinderile din 
țările terțe ce importă deșeuri din 
statele UE să nu aducă daune atât 
mediului din țara de origine, cât 
și din țările din regiune. Aceasta 
ar însemna că, pentru a importa 
metal din UE, inspectorii de me-
diu moldoveni ar trebui să aibă 
acces în interiorul uzinei pentru 

a verifica în ce măsură întreprin-
derea respectă rigorile UE. 

Însă, din câte se știe, până în 
prezent, nicio întreprindere am-
plasată în regiunea transnistreană 
nu permite accesul reprezentanți-
lor statului moldovenesc, care să 
efectueze orice fel de controale. Și 
asta deoarece ar știrbi din „suve-
ranitatea” regiunii transnistrene. 

Totodată, pentru a putea im-
porta deșeuri din țările UE în con-
dițiile prevederilor Pactului verde, 
uzina din Râbnița ar avea nevoie și 
de un aviz pozitiv al autorităților 
din Ucraina, care se află la câteva 
zeci de kilometri depărate și ar 
putea fi afectată direct de procesul 
de producere. 

Până la urmă, obținerea tuturor 
avizelor necesare pentru a importa 
deșeuri din UE în corespundere 
cu rigorile Pactului verde, este 
extrem de dificilă iar amânarea 
aplicării acestuia este doar în in-
teresul uzinei din Râbnița, or nu 
există alt producător de produse 
metalice în Republica Moldova. 

Stâlp al separatismului 

Pe lângă faptul că întreprin-
derea transnistreană utilizează 
cea mai mare parte din deșeurile 

metalice colectate în Republica 
Moldova, ea este și cel mai mare 
importator. În lunile august și 
septembrie ale anului trecut, 
aceasta a importat din România 
44,6 și 42,3 mii de tone de deșeuri 
metalice. În plus, și exporturile de 
confecții metalice ale uzinei ajung 
în cea mai mare parte în țări UE, 
în special în România și Polonia. 

Grație energiei electrice ieftine 
și gazului ieftin pe care aceasta le 
folosește în procesul de produce-
re, mărfurile uzinei din Râbnița 
sunt cele mai ieftine pe piața re-
gională și de aceea sunt și destul 
de solicitate în statele UE. 

Deși uzina exportă mărfuri în 
calitate de agent economic mol-
dovean, nu contribuie cu niciun 
leu la bugetul Republicii Moldova, 
însă este unul din cei mai mari trei 
contribuabili la bugetul regiunii 
separatiste.

Critică dură din partea 
societății civile

Organizațiile neguvernamentale 
au reacționat foarte dur la declara-
țiile premierului. Promo-LEX, una 
din organizațiile care monitorizează 
de aproape respectarea drepturilor 
omului în regiunea transnistreană, a 
venit cu o reacție rapidă la declarația 
prim-ministrei. 

„Asociația Promo-LEX regretă 
declarația Prim-Ministrei Natalia 
Gavriliță privind presupusul interes 
al Republicii Moldova în reluarea 
importului de fier vechi pentru uzina 
metalurgică din Râbnița în condi-
țiile evitării abordării problemelor 
și a cazurilor grave de încălcare 
a drepturilor omului în regiunea 
transnistreană”, se spune într-un 
comunicat de presă al organizației. 

„Vom reitera că în regiune sunt 
deținuți ilegal și fără niciun temei 
cetățeni ai Republicii Moldova, la 
care nu au acces apărătorii sau rude-
le acestora... A fost lăsată fără nici o 
reacție intenția administrației ilegale 
de a restricționa accesul proprietari-
lor la terenurile agricole amplasate 
în raionul Dubăsari. De asemenea, 
sunt ignorate zeci de Hotărâri ale 
CtEDO în privința a mii de victime 
care își așteaptă compensațiile sta-

bilite de Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului. La fel nu e clar, 
de ce Guvernul, având pârghiile 
necesare de acordare a anumitor 
facilități economice structurilor din 
stânga Nistrului, nu condiționează 
prin rezolvarea problemelor siste-
mice de încălcare a dreptului la edu-
cație, libera circulație și garantarea 
altor drepturi civile și politice”, se 
spune în declarație. 

Mai mult ca atât, Asociația amin-
tește că, sub pretextul retragerii, 
Grupul Operativ de trupe rusești 
(GOTR) din regiune furnizează 
firmelor transnistrene piese și in-
strumente de uz militar. Astfel, uzi-
na metalurgică din Râbnița, care 
produce mortiere de calibrul de 82 
mm, a primit în mod regulat cami-
oane încărcate cu mortiere și obuze 
provenite din depozitul GOTR din 
Cobasna, sub pretextul distrugerii 
munițiilor netransportabile.

Prețul la petrol 
a depășit 
90 de dolari 
pe baril pentru 
prima oară
din 2014

Contractele futures pentru 
țițeiul Brent, de referință pe piața 
internațională a petrolului, au 
depășit, miercuri, 90 de dolari 
pentru prima dată din 2014, con-
tinuând redresarea puternică de la 
minimele din perioada pandemiei, 
atinse în aprilie 2020, transmite 
CNBC. Depășirea acestui prag de 
preț vine pe fondul tensiunilor 
geopolitice tot mai mari dintre 
Rusia și Ucraina și pe măsură ce 
oferta rămâne limitată, pe fondul 
unei reveniri a cererii, transmite 
News.ro. Rebecca Babin, de la 
CIBC Private Wealth, a declarat 
că potențialele sancțiuni împo-
triva Rusiei, care e pe cale să 
declanșeze o invazie a Ucrainei, 
ar fi un catalizator pentru crește-
rea prețurilor țițeiului.

Executivul 
a repartizat 
banii din 
Fondul Rutier

Cea mai mare parte din suma 
de 1,49 miliarde de lei va fi 
direcționată pentru întreținerea 
și pentru reparația drumurilor. 
Potrivit programului privind re-
partizarea mijloacelor fondului 
rutier pentru drumurile publice 
naționale pe anul 2022, aproa-
pe 700 de milioane de lei din 
fond vor fi distribuite pentru 
întreținerea drumurilor. Alte 
540 de milioane vor fi cheltuite 
pentru reconstrucția, reparația 
drumurilor publice naționale și 
a construcțiilor inginerești. În 
special este vorba de mai multe 
poduri pe traseul Chișinău-Leu-
șeni și repararea nodului rutier 
la intrarea dinspre nord în 
municipiul Bălți.

Transferurile 
de bani au crescut 
cu 8,4% în 2021

În 2021, volumul net al tran-
sferurilor de bani către Republica 
Moldova prin bănci în favoarea 
persoanelor fizice a depășit 1,611 
miliarde de dolari, fiind în creștere 
cu 8,4% față de anul anterior. În 
total, conform datelor neoficiale, 
aproximativ 1 milion de cetățeni 
ai Republicii Moldova lucrează în 
străinătate. Remitențele de la mi-
granți în diverși ani s-au ridicat 
de la 15% până la 30% din PIB.
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Mersul pe sârmă 
al Chișinăului

Provocările organizate de așa-zișii „grăniceri transnistreni” din decembrie 2021 – ianuarie 2022 
au avut menirea să testeze capacitatea de reacție a Republicii Moldova

Grupul Operativ de Trupe Rusești din 
Transnistria, formațiune ilegală pe 
teritoriul Republicii Moldova, și-a 
majorat efectivul. În paralel, exercițiile 

militare efectuate de trupele paramilitare 
transnistrene, inclusiv cele planificate pentru 
sfârșitul lunii ianuarie, au fost precedate de 
provocări organizate de pretinsele trupe de 
grăniceri ale Tiraspolului. Aceste acțiuni au 
avut menirea, în opinia fostului reprezentant 
al Republicii Moldova la Comisia Unificată de 
Control, Ion Leahu, să testeze capacitatea de 
reacție a Republicii Moldova.

Fostul deputat al Platformei 
DA, Chiril Moțpan, a solicitat joi, 
în contextul tensiunilor din regiu-
ne, „garanții că forțele ruse, can-
tonate ilegal în stânga Nistrului, 
nu vor utiliza teritoriul Republicii 
Moldova pentru a declanșa acțiuni 
militare împotriva Ucrainei”.

„PPDA solicită convocarea am-
basadorului Federației Ruse la Mi-
nisterul Afacerilor Externe și Inte-
grării Europene pentru explicații și 
înaintarea unei note exprese prin 
care se vor solicita garanții că for-
țele ruse, cantonate ilegal în stânga 
Nistrului, nu vor utiliza teritoriul 
Republicii Moldova pentru a de-
clanșa acțiuni militare împotriva 
Ucrainei”, a declarat Chiril Moțpan.

Totodată, Platforma DA a pro-
pus intensificarea și înăsprirea 
controlului hotarului estic la 
punctele vamale comune, mol-
do-ucrainene, în conformitate 
cu rigorile legale ale Republicii 
Moldova și Ucrainei, precum și 
măsuri profilactice ce țin de un 
control mai riguros la Aeroportul 
Internațional Chișinău, pentru a 
preveni eventualele tentative de 
suplinire a trupelor din Trans-
nistria de către Federația Rusă.

„Conflictul înghețat de pe Nis-
tru rămâne sursa principală de ris-
curi de securitate în regiune. [...] 
PPDA atenționează că pe toată du-
rata staționării ilegale, eforturile 
părții ruse s-au conturat în acțiuni 
de consolidare a potențialului mi-
litar al subunităților sale, precum 
și pe susținerea multidimensiona-
lă a separatismului transnistrean, 
inclusiv în domeniul militar”, a 
mai afirmat Moțpan.

De ce provocări la Tighina?

Pe 24 ianuarie, fostul membru 

al Comisiei parlamentare pentru 
securitate și ordine publică, Chiril 
Moțpan, a mai scris pe pagina sa 
Facebook despre faptul că în re-
giunea transnistreană, la Tighina, 
sunt preconizate exerciții militare 
pentru sfârșitul lunii ianuarie.

„Unele surse spun că în perioa-
da 24–30 ianuarie, forțele armate 
rusești dislocate în stânga Nistru-
lui ar planifica exerciții militare de 
amploare în zona orașului Bender. 
Se vor imita atacuri în forță în 
direcția Căușeni, Varnița, Gura 
Bâcului, Chișinău”, a menționat 
fostul parlamentar al Platformei 
DA, Chiril Moțpan. 

Moțpan a calificat reacțiile Bi-
roului Politici pentru Reintegrare 
și ale reprezentanților Republicii 
Moldova în Comisia Unificată de 
Control drept „anemice și întârzi-
ate”. Acest lucru „le dă curaj au-
torităților neconstituționale de 
la Tiraspol, care au mână liberă 
să se implice, la indicațiile Mos-
covei, într-un eventual conflict 
armat cu Ucraina. Să folosească 
tot arsenalul militar.”

Fostul reprezentant al Republi-
cii Moldova în Comisia Unificată 
de Control, Ion Leahu, a admis 
estimările lui Chiril Moțpan, cu 
remarca faptului că trupele rusești 
ar putea să organizeze „provocări 
intenționate”.

„Pe parcursul lunii decembrie 
2021–ianuarie 2022, la Bender 
și Dubăsari, au avut loc mai mul-
te provocări efectuate de către 
așa-numiții grăniceri transnis-
treni. Ei și-au instalat posturi 
ilegale și au provocat structurile 
de forță ale Republicii Moldova 
să acționeze. Se creează impresia 
că ei testau reacția instituțiilor de 
forță ale Republicii Moldova, cu ce 
forțe, cât de rapid etc.”, a observat 
colonelul Serviciului de Informații 
și Securitate, Ion Leahu.  

Toate aceste acțiuni, precizează 
fostul angajat SIS, ar putea să aibă 
menirea pentru organizarea unor 
provocări și mai ample la Tighi-
na, locul unde sunt concentrate 
puncte sensibile pentru stabili-
tatea regională.

După spusele sale, reacția 
anemică a Chișinăului, inclusiv 
favorizarea unor agenți econo-

Ilie GULCA

mici, nu reprezintă altceva decât o 
atitudine de a nu determina Rusia 
să pună mari probleme Republicii 
Moldova pe dimensiunea ener-
getică.

La Chișinău, 
SIS-ul urmărește 
elementele periculoase  

Directorul Serviciului de Infor-
mații și Securitate (SIS), Alexandr 
Esaulenco, a semnalat că Grupul 
Operativ de Trupe Rusești, con-
tingent care staționează ilegal pe 
teritoriul Republicii Moldova, la 
Cobasna, în regiunea separatistă 
transnistreană, și-a majorat efec-
tivul în contextul pericolului unui 
nou război ce ar putea fi declanșat 
între Rusia și Ucraina.      

„În primul rând, este vorba 
de regiunea noastră separatistă, 
Transnistria; vorbim despre for-
mațiuni militare ilegale – Grupul 
Operativ de Trupe Rusești; vorbim 
despre contingentul militar care 
staționează la Cobasna. Din ce 
știm, acolo a fost majorat efec-
tivul de securitate și realizăm că 
acest factor este unul din cele mai 
importante din punct de vedere al 
aplicării elementelor destabiliza-
toare pe teritoriul statului nostru”, 

a declarat directorul SIS, Alexan-
dr Esaulenco, pentru publicația 
ucraineană „Glavcom”.   

Pentru a supraveghea acest 
element destabilizator în regiu-
ne, în special Grupul Operativ de 
Trupe Rusești, directorul SIS a 
menționat că între serviciile de 
securitate din Ucraina și Repu-
blica Moldova se face un schimb 
activ de informații, care va avea un 
trend ascendent în contextul ris-
curilor pe care le avem în regiune.

La remarca despre faptul că 
Republica Moldova a devenit un 
teren de tranzit pentru servicii-
le speciale rusești, Esaulenco a 
subliniat că „unele elemente care 
atrag suspiciunea se află în câm-
pul de observare al structurilor 
de contraspionaj”. 

„Avem un schimb bun de infor-
mații cu procuratura și alți colegi. 
Au loc acțiuni de urmărire pentru 
documentarea acestor elemente”, 
a informat el.

Esaulenco trebuie 
să prezinte probe

În ce privește pericolul unei 
invazii din sudul Ucrainei până 
în Transnistria, scenariu dez-
văluit de serviciile secrete oc-

cidentale, șeful serviciului de 
securitate moldovenesc a răs-
puns că „vecinii din est nu pot 
fi subestimați”.

Cu toate acestea, el și-a expri-
mat speranța că „diplomația va 
învinge, dar trebuie să fim pre-
gătiți pentru dezvoltarea orică-
rui scenariu, inclusiv cel privind 
înaintarea trupelor rusești prin 
sud-vestul Ucrainei”.

În cazul unui război, 
directorul SIS nu a vrut să 
dezvăluie planurile de acțiune, 
dar a menționat că „Serviciul 
participă activ la anumite pro-
cese ca să fie activ și să poată 
face față pericolelor legate de 
destabilizarea regională”.

Solicitat să comenteze decla-
rațiile directorului SIS pentru 
presa din Ucraina, Ion Leahu a 
ținut să precizeze că Esaulenco 
a făcut asumat aceste declarații 
publice. „Acesta [interviul – n.a.] 
este expunere deschisă a unui 
punct de vedere.”

„Însă aici nu este nimic nou. 
În experiența militarilor din 
fosta URSS, dacă într-o zonă se 
tensionează situația, prima reac-
ție este consolidarea structurilor 
de pază a obiectivelor militare”, 
a relevat el. 

El a subliniat că, în acest caz, 
SIS-ul ar trebui să aducă mai 
multe dovezi în acest sens, iar re-
prezentanții Republicii Moldova 
în Comisia Unificată de Control 
ar trebui să denunțe mișcările 
de trupe în Zona de Securitate, 
lucru interzis.     

„Pornind de la declarațiile lui 
Esaulenco, partea moldoveneas-
că ar trebui să ceară obligatoriu 
urgent ca observatorii militari 
să se deplaseze la Cobasna și să 
obțină mai multe informații”, a 
adăugat fostul angajat SIS.  
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Nimic nou 
pe frontul de Est

H a r t a  l u m i i

Ucrainenii se tem de alte 
rapturi teritoriale, de inevita-
bila baie de sânge. Est-euro-
penii, și cei care sunt protejați 
prin tratate de NATO, și cei 
care sunt protejați de distanța 
geografică față de posibilul 
teatru de operațiuni, se pani-
chează automat cu gândul la 
o eventuală invazie rusească. 
Rusia, indiferent de regimurile 
pe care le-a avut de-a lungul 
veacurilor, a izbutit să gene-
reze un reflex condiționat de 
spaimă cam la toți vecinii ei – 
e destul să zăngănească puțin 
din arme, că aceștia din urmă 
se și cațără pe pereți de frică. 

Vest-europenilor le tremu-
ră buzunarul: în cazul unui 
rezbel, ar putea crește din nou 
prețurile la hidrocarburi și, 
mai ales, ar muri speranța, 
acum încă vie, dar agonizantă, 
de a redobândi accesul la piața 
rusă, la banii de acolo și toate 
acele avantaje economice pe 
care le presupune cooperarea 
cu o Rusie bogată și liniștită. 
Americanii, cu percepția lor 
total inadecvată și învechită a 
realităților est-europene, nu-și 
doresc un nou focar de conflict 
într-o zonă care, realmente, 
nu-i prea interesează, dar 
se opun și se vor opune din 
principiu rușilor. Prin trimi-
terea de contingente militare 
în statele NATO din regiune și 
de arme în Ucraina, dar mai cu 
seamă prin sancțiuni. Măsurile 
acestea de susținere a Estului 
Europei și de pedepsire a Ru-
siei sunt mai curând simbolice 
decât practice, odată ce nici 
trupele/ armele nu vor fi prea 
multe, nici sancțiunile prea 
dure… și totuși.

Liderii ruși par să nu se 
teamă și să nu se ferească de 
nimic sau, cel puțin, asta e 
starea pe care o afișează, zgo-
motos, pretutindeni. Poporul 
rus crede încă în liderii pe 
care îi are și, în candoarea lui 
belicoasă, abia așteaptă să-și 
vadă vecinii umiliți. Prețul 
războiului îi este necunoscut, 
atâta vreme cât facturile sunt 
livrate de Ostankino. O nouă 
aventură în „Novorossia“ nu e 
decât un nou pretext de jubi-
lare, compensarea sângeroasă 
a unor frustrări care cer mai 
curând intervenția medicilor 
decât a generalilor.

Toată discuția aceasta des-
pre invadarea Ucrainei este, 
până la urmă, un fel de teatru 
al absurdului. Și mai lipsită de 

Revista literară și Sud-Est 
cultural, două dintre puținele 
publicații de cultură din Chi-
șinău, nu vor fi finanțate în 
acest an de Ministerul Culturii. 
Singurul proiect susținut a fost 
al Contrafortului. Dar acum câ-
teva zile revista a anunțat că-și 
încetează apariția.

Presa literară nu a fost nici-
odată doar un spațiu de afir-
mare a talentelor literare, ci și 

o platformă a ideilor sociale, politice, economice, filosofice, dar și, 
bineînțeles, estetice. Dacia literară a lui Kogălniceanu nu a lan-
sat doar programul romantismului literar românesc, ci a fost și o 
tribună pentru ideile democratice ale revoluției pașoptiste, lucrând, 
inclusiv, pentru ideea unității naționale. Un rol culturalizator major 
l-au jucat în istorie publicații precum Convorbiri literare, Viața 
românească, România literară. În Chișinăul interbelic, publicații 
precum Viața Basarabiei au îndeplinit funcții iluministe. Iar în 
istoria recentă, e de neimaginat mișcarea de eliberare națională 
fără articolul Veșmântul ființei noastre al lui Valentin Mândâcanu 
din revista Nistru, fără textele lui Grigore Vieru, Ion Druță, Mihai 
Cimpoi, Nicolae Dabija din Literatura și arta, fără Glasul, prima 
publicație basarabeană cu litere românești din postbelic, fără lecții-
le de cultură românească din Contrafort, fără studiile și dezbaterile 
de înaltă ținută intelectuală din revista Sud-Est, fără inteligența 
ludică a revistei Semn...

E cunoscută butada conform căreia cultura e tot ce rămâne, 
după ce toate celelalte au fost uitate. Or, dacă excludem din ecuație 
cultura scrisă, va trebui să ne adunăm moștenirea din cioburile și 
peticele unei noi ere „preistorice” (preistoria a fost epoca de până 
la apariția surselor scrise). Cărțile și revistele, în economia „pieței 
libere” (în chinuitoare formare), trebuie susținute, altfel riscăm 
să sucombe această artă a scripturilor, ori să avem reviste și cărți 
de calitate îndoielnică, autorii și redactorii buni migrând spre 
activități mai pragmatice. Până adineaori, sprijinul venea numai 
de la instituțiile românești (ICR, Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni), bineînțeles, prin concurs de proiecte. De câțiva 
ani, și Ministerul Culturii de la Chișinău oferă programe culturale 
similare. 

Care ar fi motivul tristeții? Mai întâi, odată cu deschiderea ICR 
Chișinău (sic!), aceste programe au început să se subțieze drastic: 
concursurile erau anunțate târziu, în fiecare an revistele se duceau 
să moară puțin, iar banii alocați, pe la mijloc de an calendaristic, 
ajungeau doar pentru a scoate vreo două-trei numere (adesea du-
ble, de nevoie), la sfârșit de an. S-a rupt ritmicitatea, a fost bulver-
sată activitatea, materialele fie că se depozitau în arhiva redacției, 
fie că trebuiau redactate în ritm alert. Consecutiv, și-a anunțat 
decesul Semn-ul universitarilor de la Bălți: revista a refuzat să se 
conformeze noilor reguli, unele de-a dreptul umilitoare, capricii 
ale fostului șef basarabean al culturii române. S-au rupt ritmu-
rile celorlalte reviste, care au supraviețuit, dar fără să mai afișeze 
același entuziasm. Umilit și obosit, a trecut la cele veșnice redac-
torul Sud-Est-ului, cărturarul Victor Gherman, iar peste câțiva ani 
l-a urmat și Valentina Tăzlăuanu, fondatoarea acestei reviste de o 
ținută europeană. 

Între timp, Ministerul Culturii de la Chișinău a inclus în 
concursul de programe culturale susținerea presei literare. Iată 
însă că în acest an două reviste din trei nu au luat examenul. O 
fi existând înalte rațiuni strategice, dar nu mi se pare strălucită 
preferința Ministerului Culturii pentru activități efemere, în locul 
unor proiecte durabile. Or, ziceam, cultura e ceea ce rămâne. Mi 
se pare iresponsabilă miza instituțiilor culturale (fără deosebire) 
pentru activitățile trecătoare, ignorând valorile durabile, care pot 
fi dovezi în timp ale trecerii noastre prin lume. În lista proiectelor 
câștigătoare din acest an, printre multe acțiuni efemere – majori-
tatea: festivaluri și concerte – „cultura scrisă” abia de își găsește 
loc, iar din cele cinci proiecte acceptate în acest domeniu, doar 
unul susține o publicație literară (cultură scrisă, deci), celelalte 
referindu-se tot la genul („promoțional”) logoreic. Argumentul ar fi 
„promovarea” literaturii, doar că, pentru a fi promovată, literatura 
trebuie să existe, în formula unor cărți sau reviste. Europenii susțin 
activ (și substanțial) ceea ce s-ar numi promovarea proiectului, lu-
cru absolut important. Doar că ea este, de fiecare dată, extensiune a 
activității esențiale: editarea textelor promovate.

Regretata Valentina Tăzlăuanu nota într-un eseu alarmant că, în 
pofida adagiului despre cultură și (ne)uitare, „cultura se întâmplă 
să cadă prima sub incidența uitării”. Sigur că susținerea culturii, 
modalitățile și măsura (= mărimea finanțării) sunt la discreția 
instituțiilor (românești și moldovenești), dar mă întreb: cât de mult 
ar fi afectați decidenții de vestea că, în perioada când ei adminis-
trau cultura, revistele de cultură au sucombat?

Moartea 
presei literare

sens ar fi invazia propriu-zisă, 
dar ce îi îngrijorează cu ade-
vărat pe oameni e că nimeni 
nu cunoaște intențiile regizo-
rului și ale scenariștilor. Ce 
vrea Kremlinul? Comentatorii 
serioși și nepărtinitori înclină 
să creadă că e vorba de aceeași 
„dedovșcină“ geopolitică, de o 
agresiune mai curând media-
tică și psihologică, de un nou 
șantaj pus la cale de Putin & 
Co, menit să sustragă nația de 
la eșecurile și crizele interne 
și să mai obțină niscai puncte 
sau avantaje în cearta, de pes-
te gard, cu Occidentul. Gardul 
lovit pătimaș cu picioarele de 
Moscova fiind, bineînțeles, 
Ucraina. 

Aceiași comentatori observă 
că tactica nu prea dă roade, 
poate doar în cazul rușilor 
domestici care își tratează 
fierbințeala naționalistă cu 
șocurile electrice emise de 
Ostankino. Și asta pentru că 
Vestul se arată iarăși solidar 
cu Estul, chiar dacă o face mai 
curând scrâșnind din dinți 
decât cu inima deschisă. 

Conștiința că Rusia este 
o amenințare gravă la se-
curitatea colectivă, inclusiv 
atunci când doar șantajează 
cu războiul, fără a se război 
cu adevărat, a pătruns până și 
în volierele birocratice de la 
Bruxelles. Duplicitatea germa-
nă, determinată de dependen-
ța critică a economiei nemțești 
de resursele Rusiei, a cedat și 
ea în fața realității. Chiar și 
Scholz, de al cărui duh soci-
al-democrat și filorus ne-am 
temut atât, a admis că soarta 
Nord Stream 2 ar putea depin-
de de evoluțiile ulterioare de 
la granița ruso-ucraineană – și 
cât de mult sperau rușii că va 
fi exact invers! 

Primarul Kliciko râde cu 
amărăciune de nemții care 
vor să trimită ostașilor ucrai-
neni căști de protecție: „Ce fel 

de sprijin ne va trimite data 
viitoare Germania? Perne?“. 
Iar pe români îi cam trec fiorii 
când îl aud pe Macron garan-
tând ajutor militar Bucureș-
tiului în caz că războiul se 
revarsă dincolo de hotarele 
Ucrainei: știm foarte bine cum 
și-a respectat Franța angaja-
mentele față de noi în trecut. 
Dar toate aceste gesturi, ca și 
altele asemănătoare, cum ar 
fi livrarea recentă de arme și 
muniții americane ucraine-
nilor, sunt un mare progres 
față de ce se spunea și se făcea 
acum opt ani, când Rusia ocu-
pa Crimeea și readucea spiri-
tul lui Batika Mahno în Donețk 
și Luhansk. Singura întrebare 
e cât de tare îi impresionează 
pe cei de la Kremlin agitația și 
măsurile preventive ale occi-
dentalilor?

Cred în continuare și eu că 
toată daravera e stârnită de 
dragul daraverei, că scopul 
Kremlinului nu e de a porni 
un război de proporții, ci de 
a-i pune pe alții să creadă că 
este capabil să o facă și, ast-
fel, să-i îndemne la mai multă 
maleabilitate și ascultare față 
de pretențiile și „drepturile“ 
lui „istorice“. Autorii acestui 
spectacol și-au dorit ca totul să 
pară lipsit de înțeles și mai ales 
de finalitate, în ciuda comen-
tariilor perfect inteligibile cu 
care însoțesc fiecare scenă. 
Pentru că necunoscutul naște 
frică, iar frica naște, uneori, 
monștri mai mari decât răz-
boiul. Și totuși, în scenariul 
acesta e ceva ce le scapă atât 
scenariștilor, cât și regizorului 
însuși: războiul are o logică a 
lui, nu mai puțin absurdă decât 
aceea a inșilor care îl speculea-
ză. Și poate izbucni din nimic, 
exact în clipa în care îl credeai 
mai improbabil sau mai con-
trolabil ca oricând. E exact bez-
na care, dacă te uiți prea mult 
la ea, începe să-ți vorbească.

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

De câteva luni, spectrul unui război ruso-
ucrainean bântuie cancelariile lumii și 
mințile cetățenilor îngrijorați de urmările 
imprevizibile și, fără îndoială, catastrofale 

ale unei confruntări de proporții în Răsăritul 
Europei. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

,
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Îl știu din epoca când toți eram 
prieteni – 1988, cred. …

Tranziția a fost nemiloasă cu generația 
noastră. Mai ceva ca la Stalingrad. El a 
fost unul dintre foarte puținii care s-au 
reîntors la Chișinău. Ceva din roman-
tismul generației noastre care era plină 
de speranță i-a mai rămas. Care încă nu 
au murit au fugit în cele patru zări ale 

lumii. Am luptat pentru libertate, pentru 
independență, prosperitate: am primit 
sărăcie, moarte și exil. Înfrângere pe 
toate liniile.

Moldova a devenit bancă comercială, 
Fulgușorul a devenit cartier rezidenți-
al pentru noii parveniți: nu am luptat 
degeaba. Noi am devenit carne de tun: 
cei morți și cei izgoniți. Dar asta într-o 
carte viitoare.

La 49 de ani Vulcan ne părăsește: a 
murit singur lângă mama lui. Moartea 
lui este cumva istoria emblematică a 
generației noastre. Este istoria unei în-
frângeri, a unei înfrângeri totale – dar 
a unei înfrângeri demne.

Moartea lui nu e un accident în in-
teriorul unei generații, ci e o sinteză: 
aici găsim toată tragedia unei generații 
sintetizată într-o singură persoană. Greu 

de explicat și verbalizat, dar pe care toți 
o simțim. Pentru că ne dezvăluie fragi-
litatea și tragedia noastră.

Vulcan a murit cu demnitate fără să se 
plângă, fără să ceară ajutor, cu zâmbetul 
pe buze. Este o istorie tristă, dar dem-
nă. Această istorie a înfrângerii trebuie 
spusă: fără lacrimi și muci, fără jale și 
umilință. Poate din această istorie a în-
frângerii noastre să poată învăța și cei 
ce vin după noi. Am preferat moarte, cu 
ficații praf: dar preferăm cu ficații praf 
decât cu mintea praf.

În această istorie vreau să fiu cu „ami-
cii mei” care au pierdut războiul. Parve-
niții istoriei care au învins îmi provoacă o 
profundă jenă și greață. Inumană. Așa că 
rămânem să murim împreună: cu capul 
limpede, fie și mahmur, și cu sufletul 
împăcat.

Vulcan, drum bun – din epoca în care toți eram prieteni

Gheorghe BÂLICI

Veruța
S a l t i m - b a n c

„Soția mea dintâi”, cum îmi place mie să o 
tachinez când nu am ce face, de când ne-am 
luat, încă de pe timpul când eram studenți, până 
în prezent, acceptă cu greu gluma, ea fiind o 
fire serioasă, cuminte și cumpătată, cum nu s-a 
văzut. Fiind al patrulea suflețel într-o familie 
unde s-au născut șapte copii, nu se certa, din 
spusele ei, cu frații și surorile, nu participa la 
bătăliile ce se iscau între aceștia când mama 
lipsea de acasă, dar nici nu avea obiceiul de a 
se plânge pentru vreo obidă din partea vreu-
nuia dintre ei. Soacră-mea fiind dintre foștii 
deportați, așa-zișii „dușmani ai poporului”, 
i-a crescut mai mult singură, iar Veruța, adică 
nevastă-mea, nu ieșea, tot din spusele ei, din 
cuvântul mamei. A fost mereu foarte ascultă-
toare și Dumnezeu a avut grijă de ea, pentru că, 
fiind amândoi încă niște copii, ne-am întâlnit 
și ne-am întemeiat o familie după anul trei de 
studenție... Cu toate că între noi era dragoste 
sinceră și curată, eu eram totuși un năstrușnic și 
un neastâmpărat, unul care cutreiera în copilă-
rie viile și livezile colhozului, umblând întreaga 
ziulică pe toate coclaurile, bun de gură și de 
învățătură, dar și de nebunii. Și, uite așa, după 
anul patru de studii, aveam deja fetița noastră, 
Veruța fiind „stâlpul casei”, iar eu visând încă 
la viața volnică, liberă și independentă, dar și 
maturizându-mă repede pe parcurs, căci, vorba 
soacrei cu unul „Chirică ce trebuie să se dea 
după chică”, nu am avut încotro...

Au trecut anii și multe ar mai fi de povestit, 
după încă un an de facultate și după șapte ani 
de stat la Tighina, de unde am fugit din fo-
cul războiului cu fiica de mânuță și cu Veruța 
gravidă, care îmi ducea băiatul sub inimă în a 
noua lună a sa de viață. Dar și după patru, cinci 
ani de hotel și cămin ca refugiați la Ungheni, 
restul timpului de atunci încoace aflându-ne 
la Chișinău.

Nu vreau să spun că până acum m-am cu-
mințit chiar de tot, pentru că nici nu ai cum dacă 
„așa ți-i datul”. Cu Veruța, după ce fata noastră, 
Maria, și băiatul nostru, Ștefan, au plecat peste 
hotare, mai glumesc din când în când, gluma 
mea și seriozitatea ei fiind, în aceste vremuri 
tulburi, mai potrivite ca oricând. În cumsecă-
denia sa, Veruța nici nu-și dă seama, cred eu, 
când îi fac vreo farsă. I-am jucat renghiul de 
atâtea ori, dar, spațiul fiindu-mi limitat, o să 
vă povestesc doar una dintre întâmplări. 

Cu vreo doi ani în urmă, după ce, toam-
na, mi se așezase vinul, apreciat, în alți ani, 
pe ambele maluri ale Prutului, Veruța m-a 
îndemnat să vând un butoi de licoare, ca „să 
mai câștig ceva parale și să fie de cheltuială 
în casă”. Peste vreo câteva zile, dându-i niște 
bani pe care îi aveam dosiți pentru zile negre, 
i-am zis că, gata, am dat butoiul cu pricina, 
numai că omul căruia i l-am vândut e un mare 
savant, locuiește la bloc și nu are beci. „M-a 
rugat să-i duc câte o sticlă, două, când va avea 
nevoie”, i-am zis eu cu toată seriozitatea, gân-
dind la „colegii de creație” pe care am să-i 
cinstesc la următoarele noastre întâlniri. „Nu 
are nicio importanță, bine că ți-a dat bănii, 
Gheorghiță!”, mi-a răspuns nevasta, încân-
tată de talentul meu de negustor. Peste vreo 
câteva luni, aflându-ne la o masă cu rudele, 
le-am povestit tărășenia. Au râs cu toții, a râs 
și Veruța, dar mi-a repetat: „Nu ți-am zis eu 
că nu are nici o importanță? Principalul e că 
mi-ai dat banii, Gheorghiță!”.

Mi-a trebuit o viață ca să înțeleg că, pentru 
a-ți convinge soața că ai umor și a o face să 
râdă, trebuie să ai și un ban în buzunar.

Deși avem o guvernare proeuropea-
nă, cu o deschidere fără precedent din 
partea instituțiilor europene, în ultima 
perioadă, sondajele arată că descresc 
dezideratele de aderare la UE și NATO. 
Și e un trend descendent care s-a abrup-

tizat în special în ultimele luni. 
În timp ce suntem bine primiți 

la Bruxelles, Paris sau București, 
Occidentul ne ajută să trecem peste 
criza energetică și aprobă programe 
de asistență, Moscova ne amenință de 
jumătate de an cu tăierea gazelor. Am 
trecut chiar prin perioade în care pentru 
a șantaja și îngenunchea Chișinăul, rușii 
au recurs la reduceri de livrări de gaze și 
de energie electrică. Și chiar n-au avut 
nicio problemă să vină cu ultimatumuri 
privind deconectările. 

Și paradoxal, deși Moscova e poate 
mai agresivă decât niciodată în raport 
cu Republica Moldova, la Chișinău 
propaganda rusă din mass-media e și ea 

admisă la cel mai înalt nivel din ultimii 
cel puțin 10 ani. 

Pe fondul inflamării tensiunilor între 
Ucraina și Rusia, noi lăsăm în fiecare 
seară acest element al războiului hi-
brid, în continuare, disponibil în orice 
televizor din țară. 

Iar asta se răsfrânge puternic în 
sondaje atunci când vine vorba de UE 
și NATO.

Sigur că unii, pentru a se scuza, vor 
spune că „nu ne putem permite” să blo-
căm propaganda rusă, pentru că riscăm 
să rămânem fără gaze. 

Să nu fie prea târziu atunci când ei 
cred că o să-și mai poată permite.

Să nu fie prea târziu

Alexandru COZER

Vasile ERNU

Când toată lumea se așteaptă la un răz-

boi în Ucraina, niciun ierarh din cadrul 
Patriarhiei Ruse, din care face parte și 
biserica ortodoxă locală din R. Moldova, 
Belarus, Rusia și jumătate din teritoriul 
Ucrainei, nu a venit cu un simplu mesaj 
către oameni:

„Pacea este mai bună decât războiul!”
Mitropolitul Vladimir zice că pentru 

pace se roagă în fiecare zi, la fiecare Li-
turghie, în toate bisericile... și are drep-
tate. Mai zice că apeluri oficiale pentru 
promovarea păcii nu este treaba bisericii 

să o facă, pentru că astfel de apeluri sunt 
politice. Cică Biserica face lucruri mai 
importante. Se roagă.

Totodată, cei care conduc Biserica fac 
foarte des apeluri oficiale pe alte chestiuni 
de ordin politic, inclusiv electorale. 

Ipocrizie? Da!
___________
Rugăciunea fără acțiune și spusă nesin-

cer nu are niciun efect. Păcat că ierarhii 
nu cunosc acest lucru... sau se fac că nu-l 
cunosc.

Ipocrizie? Da!

Ion ANDRONACHE

Mulți oameni îşi doresc să plece din 
Republica Moldova, să facă bani măcar 
de o casă și apoi să revină. Mulți oamenii 
ajunși în străinătate se angajează pe unde 
nimeresc şi încep să strângă niște bani. 
Apoi dorul de familie îi macină tot mai 
des. Unii se întorc doar de sărbători, alții 
nu mai suportă durerea din suflet şi-şi 
aduc soțiile şi copiii lângă ei. Şi sunt fe-
riciți. Cu timpul copiii lor merg la şcoală. 
Acolo nu se cer bani pentru fondul clasei, 
iar când cineva se îmbolnăveşte medicul 
îl tratează de parcă ar fi fiul sau fiica lui. 
Şi te înveţi cu asta. Şi prețuiești asta, 
deoarece îţi aduci aminte cum era în ţara 
ta. După câteva săptămâni observi că deja 

poți vorbi în limba ţării în care trăiești. 
Te bucuri. Dar de la o vreme te urmărește 
încontinuu dorul de părinții tăi. Unii îşi 
cumpără bilete de avion, alții se urcă în 
mașini cu numerele de înmatriculare 
străine şi pornesc spre mama şi tata. Încă 
de la frontieră sufletul tău este plin de 
tristețe, dar şi de faptul că tot ce vezi e 
atât de aproape de inima ta. Pădurile, 
covoarele puse pe garduri, căruțele de pe 
şosea, muzica populară, casele care stau 
să se prăbușească. Aici te-ai născut. Aici 
sunt părinții tăi pe care îi îmbrăţişezi din 
nou. Te așezi cu ei la masă. În gând îi 
mulțumești lui Dumnezeu că îi mai ţine 
în viață. Ulițele sunt goale. Vecinii au 
plecat şi ei. La televizor doar politicieni 
care se luptă între ei şi promit de 30 de 
ani schimbarea. Şi atunci, te gândești să 
pleci iar în străinătate. Te gândești că 
primul lucru pe care o să-l faci acolo va 
fi să iei un împrumut la bancă ca să ai 
casa ta departe, în străinătatea durută. 
Adevărat, o să muncești pentru tot restul 
vieții. Dar va fi casa ta într-o lume nor-
mală. Tu ai început să revii foarte rar în 
Republica Moldova. Acum ești bătrân, 

într-o ţară străină, doar pașaportul tău 
mai indică faptul că sufletul tău e legat de 
o altă casă, casa în care te-ai născut. Dar 
viața este așa. Cât suntem tineri, vrem 
bani, alergăm, strigăm, nu dormim, nu 
avem timp de oamenii dragi. Apoi e prea 
târziu. În viață nimic n-ai văzut, decât 
numai străini, de părinți nici vorbă, că 
nu mai sunt, frații s-au înstrăinat şi așa 
s-a rupt ața, s-a dus viața. Nimeni cât e 
tânăr, nu se gândește la asta. Bani, bani, 
bani şi la urmă câteva cuie şi scânduri. 
Înţelegi că n-ai pentru ce veni la tine în 
ţară. Şi încă sunt unii care şi în 2022 îşi 
rup hainele pentru politicieni, când o 
jumătate de ţară plânge printre străini. 
La 50 de ani nu te poți angaja nicăieri 
şi nimeni nu se uită la tine. După o 
viață cu sudoare în care ai trimis mii 
de colete şi de bani în ţara ta, rămâi 
al nimănui.

Eu cunosc acest sentiment de des-
părțire de țară de la bunelul meu, care 
povestea cu lacrimi în ochi despre de-
portarea familiei. Istoria se repetă. Acum 
tot dorul moldovenilor e împachetat în 
colete trimise acasă.

Cunosc sentimentul de despărțire de țară 
de la bunelul meu deportat

Vasile TATARU
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Guvernul României a acordat un ajutor 
financiar nerambursabil Republicii Moldova, 
în valoare de 100 de milioane de euro

România ne va acorda un ajutor 
financiar nerambursabil în valoare 
de 100 de milioane de euro. Acordul 
între Guvernul Republicii Moldova 

și Guvernul României privind implementarea 
programului de asistență tehnică și financiară a 
fost aprobat. 

Prim-ministrul Republicii Mol-
dova, Natalia Gavrilița, a declarat 
astăzi, în ședința guvernului, că 
Acordul este un pas important 
pentru cetățenii Republicii Mol-
dova. 

„Este o veste bună pentru ce-
tățeni. Iată că începem aprobarea 
documentelor necesare pentru 
semnarea Acordului de asistență 
nerambursabilă din partea Gu-
vernului României. Mulțumim 
Guvernului României pentru acest 
gest generos”, a anunțat Gavrilița 
în ședința Guvernului”. 

Pentru realizarea Acordului, 
România și Republica Moldova 
vor lua măsurile necesare, fixate 
în document: 

– implementarea pe deplin 
a obligațiilor asumate în baza 
Acordului de Asociere încheiat 
cu Uniunea Europeană, cu accent 

deosebit pe continuarea reforme-
lor necesare pentru apropierea de 
UE, inclusiv în domeniul justiției, 
combaterii corupției, mediului 
de afaceri;

– cooperarea strânsă cu Româ-
nia în vederea realizării investiți-
ilor durabile de importanță stra-
tegică precum interconectările în 
sfera energiei și a infrastructurii 
și, în context, adoptarea tuturor 
măsurilor necesare legate de im-
plementarea pe deplin a legislației 
referitoare la liberalizarea pieței 
energetice și de asigurare a ca-
pacității de distribuție a energiei 
electrice și a gazelor naturale pe 
teritoriul Republicii Moldova;

– conlucrarea în efortul comun 
de implementare a proiectelor de-
rulate de România în Republica 
Moldova, inclusiv din perspecti-
va orientării către toți cetățenii 

Republicii Moldova; monitori-
zării implementării proiectelor; 
comunicării publice cu privire la 
contribuția României; asigurării 
cofinanțării din partea Republi-
cii Moldova; evaluării periodice 
a stadiului îndeplinirii obiecti-
velor asumate de comun acord 
și clarificării oricăror aspecte de 
interes apărute în procesul de 
implementare;

– cooperarea strânsă cu Româ-
nia în vederea realizării investiți-
ilor durabile de importanță stra-

tegică precum interconectările în 
sfera energiei și a infrastructurii 
și, în context, adoptarea tuturor 
măsurilor necesare legate de im-
plementarea pe deplin a legislației 
referitoare la liberalizarea pieței 
energetice și de asigurare a ca-
pacității de distribuție a energiei 
electrice și a gazelor naturale pe 
teritoriul Republicii Moldova;

– sprijinirea consolidării și 
protejării prezenței investiționale 
a României în Republica Moldo-
va, în conformitate cu tratatele în 

domeniu dintre cele două părți 
și obligațiile internaționale ale 
Republicii Moldova, inclusiv prin 
crearea unui mecanism transpa-
rent pentru comunicarea oportu-
nităților de afaceri;

– consolidarea comunității de 
limbă, cultură și istorie.

Proiectul a fost avizat de Au-
toritățile Publice Centrale în con-
formitate cu Legislația în vigoare, 
a declarat prim-ministra Natalia 
Gavrilița. 

Diana BOTNARU
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Dedicăm această pagină 
colegului nostru Valeriu Cațer
19.08.1972 - 23.01.2022

Ultima dată când l-am văzut pe Vulcan – așa îi spuneau prietenii 
jurnalistului Valeriu Cațer – nu l-am salutat și nu m-am apropiat de 
el, cu toate că am trecut razant unul pe lângă altul. Ne întâlnisem în 
fața cinematografului „Patria”, eu mergeam spre Buiucani, și Vulcan, 
împreună cu o fată pe care n-o cunoșteam, spre centru. Cred că era 
prin octombrie și probabil că Vulcan venea de la Parlament. Țin minte 
că am avut nu știu ce reținere să mă apropii și să-i spun bună ziua. 
M-a oprit, poate, felul cum arăta. Iar el nu arăta deloc bine. Arăta 
foarte bolnăvicios. Pământiu la față și foarte slăbit, îi dispăruse voia 
bună de pe chip. 

Fiind întors cu fața spre colega sa, el nu mă văzuse. Ea vorbea și el 
o asculta. Iar senzația mea era că era foarte bolnav și că visa să ajungă 
mai repede acasă. Poate, de asta și am mers și eu mai departe, neștiind 
că aia a fost ultima oară când l-am văzut pe Vulcan.  

Când am ajuns la semaforul de pe Maria Cebotari, am simțit însă 
un mare regret că nu l-am abordat. Nu puteam să înțeleg oare cum 
am putut să trec pe lângă un foarte bun prieten de-al meu și să nu-l 
salut. Începui să mă căiesc și m-am întors înapoi. Am luat-o la fugă 
ca să-i ajung din urmă. Nu erau însă nicăieri. Toată ziua aia am fost 
foarte trist, fiind chinuit de remușcarea că am trecut pe lângă Vulcan 
fără să-l salut. O și mai mare părere de rău însă simt acum, după ce 
am aflat că Vulcan, bunul meu prieten, a murit. 

Vulcan a fost unul dintre cei mai voioși și mai binevoitori oameni din 
Chișinău. Ne-am cunoscut la restaurantul „Moldova”, după o ședință 
a cenaclului Mateevici. Porecla sa corespundea întru totul felului său 
de-a fi: avea un temperament furtunos și exploziv. Cu toate astea, 
era un om pe care puteai să te bizui și în care puteai avea încredere 
maximă. O fire boemă prin excelență, era mort după folkul românesc. 
Într-o vară, am petrecut împreună nenumărate nopți albe ascultân-
du-i, pe prietenii noștri din Cluj, interpretând la chitară celebrele 
cântece ale cenaclului „Flacăra”, care și nouă ne plăceau la nebunie. 
Noi doar ascultam, iar ei cântau. Radu și Diana Benea intraseră la 
facultate la Cluj și, în vacanță, s-au întors însoțiți de câțiva ardeleni. 
Care cântau fabulos la chitară. A fost o vară de neuitat, în care Vulcan 
mi-a devenit ca un frate. 

La sfârșitul anilor 80, făceam naveta între „Fulgușor” și „Moldova”, 
mitingurile și demonstrațiile antisovietice din centrul Chișinăului, de 
cele mai multe ori, împreună cu Vulcan, de la care împușcam țigări. 

Peste câțiva ani, Vulcan alesese să învețe la Facultatea de Istorie 
din București și deveni membru al Ligii Studenților. Eu eram student 
la Brașov, dar veneam des prin București și nu prea aveam unde să 
dorm. Îl căutam pe Vulcan și el mă primea la el sau, dacă la el avea 
deja pe altcineva, mă cvartiruia pe la prietenii lui, dar niciodată nu 
mă lăsa în stradă. 

Apoi am fost colegi la Radio Europa Liberă.  
Într-o dimineață l-am întâlnit la „Jaba”, cu niște vânătăi la ochi. 

Era pe vremea primului mandat al lui Voronin. Avea vânătăi la ochi, 
dar era fericit. Îmi povesti că noaptea trecută și-a petrecut-o la poliție. 
Unde a fost băgat pentru că a fost prins răcnind în fața președinției: 
„Jos comunismul!”.  

Iată de ce n-o să mi-o iert niciodată că la sfârșitul lui octombrie 
anul trecut am putut să trec pe lângă Vulcan fără să-l salut. Iartă-mă 
pentru asta, frate!!! Fără tine Chișinăul e ca un copac fără frunze. 
Adio, frate, și nu fi supărat pe noi!  

Dumitru CRUDU

La 23 ianuarie, ora 17.00, s-a stins din viață la Spitalul 
Clinic Municipal „Sfânta Treime din Chișinău” jurnalistul 
Valeriu Cațer, ne-a comunicat tatăl acestuia, Pavel Cațer. 
„Valeriu avea 49 de ani. Ar fi împlinit 50 la 19 august 
2022”, ne-a spus cu durere tatăl jurnalistului.

Valeriu a fost angajat la ziarul „Gazeta de Chișinău” 
acum un an. Era știristul site-ului publicației noastre.  

Exprimăm condoleanțe familiei îndurerate și tuturor 
prietenilor săi și ne rugăm pentru liniștea sufletului său.

Valeriu Cațer a fost petrecut pe ultimul drum miercuri, 
26 ianuarie, de către rude, prieteni, colegi de breaslă. Toți 
cei care l-au cunoscut au scris pe rețelele de socializare 
că „a fost un Om extraordinar”.

Dumnezeu să-l ierte!

Echipa „Gazetei de Chișinău”

Vulcan a așteptat să ningă, să se mai așeze 
omătul, să mai simtă și el că e iarnă și apoi să 
plece. Vorba lui, ne cunoșteam de-o veșnicie 
și eram prieteni buni. Așa am rămas, chiar 
dacă de foarte multe ori i-am dat bobârnace 
și, cum îmi zicea chiar el, „Cioina, n-o fă pe 
profesoara!”.

Mi-aș fi dorit să-l sun azi, să-l mai șetăr 
puțin, pentru că nu știu ce lucru nu l-a făcut 
la timp. Nici măcar nu am reușit să vorbim ca 
lumea în final, dar sigur știa că aveam doar 
gânduri bune pentru el. Tot ce am reușit să-i 
spun e să se facă bine și că îl voi mai suna 
pe parcursul zilei. Muntele de om însă n-a 
mai rezistat. 

Zbor lin, Vulcan.
Elena CIOINA

Colegul și prietenul nostru, 
jurnalistul Valeriu Cațer de la 
Chișinău a plecat la Domnul.

Fie ca sufletul lui blând și curat 
să fie mângâiat de infinita dragos-
te a lui Dumnezeu!

După ce ca elev a fost prezent 
la marile manifestații de redeș-
teptare naționala din Piața Marii 
Adunări Naționale și pentru in-
dependența Chișinăului fata de 
Moscova, în studenție, Valeriu 
s-a remarcat ca luptător pentru 
Basarabia și pentru drepturile ro-
mânilor basarabeni și bucovineni, 
pentru eliberarea din detenție a 
membrilor grupului Ilașcu, pentru 
oprirea agresiunilor rusești de la 
Nistru din 1992. 

Valeriu Cațer a făcut parte din 
prima și admirabila promoție de 
tineri veniți la studii în Țară în 

1990, a fost președintele fondator 
al primei organizații a studenților 
Basarabeni din București, afiliată 
Ligii Studenților din România, 
înființată pe când URSS încă mai 
inunda harta lumii! Valeriu a făcut 
încă de atunci Unirea!

Valeriu Cațer a debutat în presă 
în ziarul Ligii Studenților, scrierile 
sale fiind preluate de „România 
Liberă”, în Aldine, precum și de 
„Ziua”; a scris despre Basarabia 
și Bucovina într-o perioadă când 
reîntregirea națională părea de 
neevitat. 

A participat la „Drumul Crucii” 
între 9 și 27 Martie 1992, de la 
Chișinău la București – cea mai 
mare campanie publică pentru 
Basarabia petrecută vreodată, 
imediat după dezmembrarea 
imperiului sovietic, organizată 

de Liga Studenților din Univer-
sitatea București și Organizația 
Tineretului Creștin-Democrat din 
Chișinău – OTCD, ocazie cu care a 
fost distins, alături de ceilalți par-
ticipanți, cu Crucea Patriarhală, de 
către Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, PF Părinte Teoctist. 

După studiile la Istorie, dra-
gostea sa pentru Basarabia l-a 
determinat să se întoarcă acasă, 
la Chișinău, unde a fost jurnalist 
la Europa Liberă, Basapress, Ra-
dio Chișinău, Deschide.md și în 
multe alte proiecte media și civice. 
Din păcate, firul vieții sale zbu-
ciumate a fost întrerupt prematur 
de complicațiile survenite după o 
afecțiune cronică. 

În veci vei rămâne în inimile 
noastre, frate Valeriu...

Viorel BADEA

M-a întristat azi din zori vestea.
...L-am cunoscut prin 2010, sau 11. Ieșise cumva că 

după un eveniment, nu mai țin minte ce, am schimbat o 
vorbă, am făcut cunoștință, hai să bem o cafea, o bere, 
ca să iasă o discuție de câteva ore bune. Discutam ceva 
atunci, dar la un moment dat m-a surprins gândul că 
vorbește cu mine ca cu-n prieten vechi. Îmi zicea niște 
lucruri din societatea noastră și cum le vede el, care nu 
pot fi spuse chiar așa ușor unui prim întâlnit. Ne mai 
văzusem și pe urmă de câteva ori, întotdeauna deschis 
și inspirat. 

Nu știu cauza de ce a plecat atât de devreme, fiind cam 
de vârsta mea. Dar știu că va rămâne mereu așa cum l-am 
cunoscut atunci – un Om extraordinar.

Vitalie BRANIȘTE

A mai plecat un erou, 
s-a mai stins un Vulcan

Și Valeriu Cațer 
„a pus cheia 
sub chetricică”

Muntele de om 
n-a mai rezistat

Adio, Vulcan, 
și nu fi supărat pe noi
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„Teatrul există și va exista mereu”
Interviu cu actorul Ion Liulica, Premiul pentru debut la Gala UNITEM 2021

– Dragă Ion Liulica, unde, 
când te-ai născut? Îți plă-
cea de mic să amuzi lumea? 
Sunt născut la 18 iulie 1997, în 

satul Grimăncăuți, raionul Bri-
ceni. Mama și bunica îmi spuneau 
că încă de mic sunt un artist, de 
mic aveam înclinații spre artă. De 
altfel, umorul l-am moștenit de 
la răposatul meu tată, care era și 
el un declanșator al umorului în 
cercurile de prieteni. 

– Îți amintești de prima ta 
ieșire în scenă?
Pentru majoritatea copiilor, 

prima ieșire în scenă se întâm-
plă la grădiniță, însă nu e și cazul 
meu. Grădinița mea a fost casa 
bunicii. La șapte ani, am mers di-
rect la școală. Pe parcursul celor 
12 ani de studii, eram implicat 
în toate festivitățile, TVC-urile 
și scenetele, concertele organizate 
în școală. M-a marcat participa-
rea mea la concursul de lectură 
„La izvoarele înțelepciunii”, fiind 
ghidat de profesoara de literatura 
română Silvia Lungu. L-am inter-
pretat pe Duca din „Pomul Vieții” 
de Dumitru Matcovschi. Nu știam 
pe atunci că la Chișinău, cândva, 
mă așteaptă roluri mari. 

– Cum ai ajuns la Facul-
tatea de Teatru, secția Ac-
torie?
După absolvirea școlii am mers 

la Chișinău, însoțit de doamna 
profesoară Silvia Lungu. Am 
aplicat la Facultatea de Teatru. 
În curtea AMTAP (Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice), 
ne-am spus la revedere. Ultima 
replică a profesoarei mele de 
română a fost: „Dă-mi voie să-ți 
strâng mâna acum. Cine știe ce 
mare artist o să ajungi!”.

În cadrul facultății am reali-
zat mai multe roluri: Richard al 
III-lea, Fredrick din „Pelicanul”, 
Șmulik din „De-a baba oarba”, 
Treplev din „Pescărușul” și altele. 
Toate aceste roluri au contribuit 
la dezvoltarea mea profesională. 

– Care sunt cerințele re-
gizoarei Luminița Țâcu 
care te-a distribuit în piesa 
„Martiri” de Marius von 

documentar – o astfel de drama-
turgie abordează problemele cu 
care se confruntă astăzi societa-
tea. Evident, sunt pasionat și de 
dramaturgia în care dominant 
este elementul artistic.

– Ce roluri ai mai realizat 
la Teatrul „Alexei Matee-
vici”?
După „Martiri”, am fost invi-

tat de directorul teatrului, Elena 
Frunze-Hatman, să joc în specta-
colul „Jubileul” de A. Cehov, mon-
tat de regizorul Slava Sambriș. 
Inițial, am dat probe pentru rolul 
lui Andrei Andreevici Șipucin, di-
rectorul băncii, unde se petrece 
acțiunea. Dar până la urmă, acest 
rol i-a revenit lui Eugeniu Prisă-
caru, iar eu am fost distribuit în 
rolul lui Kuzma Nikolaevici Hirin, 
contabilul băncii. Am lucrat mult 
la acest personaj, împreună cu 
regizorul. Era important să în-
țeleg și să redau în primul rând 
caracterul personajului. Încă de 
la facultate am îndrăgit procesul 
de căutare a modalităților de a 
prezenta, a înfățișa un caracter. 
Cred că mi-a reușit ce mi-am 
propus. Contabilul Kuzma place 
mult publicului. Desigur, m-au 
ajutat foarte mult colegii de scenă: 
Eugeniu Prisăcaru, Jastina Sajin, 
Victor Untilă, doamna Margareta 
Nazarchevici. Ei lucrează cu mult 
entuziasm și e o mare bucurie să 
joc cu ei pe scenă. Pentru persona-

jul Kuzma din „Jubileul”, am luat 
Premiul UNITEM 2021, pentru 
„Cel mai valoros Debut”.

– Felicitări, Ion! S-a schim-
bat ceva în viața ta după ce 
ai obținut acest premiu?
Viața mea nu s-a schimbat 

după Gala UNITEM, sunt ace-
lași. Acum avem foarte mult de 
lucru la facultate, eu sunt aproape 
absolvent. Se montează spectaco-
le de licență, deja am scos două 
spectacole: „Pescărușul” de Cehov 
și „Hedda Gabler” de Ibsen. În 
prezent, lucrăm la spectacolul 
„Așteptându-l pe Godot” de Be-
ckett, în regia lui Slava Sambriș, 
va ieși ceva savuros. 

– Cum te vezi peste zece 
ani? Care e misiunea tea-
trului, în opinia ta?
Cred că un actor are ce spu-

ne azi, mâine, și peste zece ani, 
indiferent că este din Republica 
Moldova sau din oricare altă țară. 
Nu pot să spun care e misiunea 
teatrului, pentru că încă nu știu 
care e misiunea mea. Ceea ce 
știu este că eu sunt ACTOR și 
că TEATRUL există și va exista 
întotdeauna.

– Îți mulțumesc pentru in-
terviu și mult succes!

Interviu de Irina Nechit

Artă japoneză la MNAM
Muzeul Național de Artă al R. Moldova 

(MNAM) găzduiește expoziția cu genericul 
„Arta la superlativ din Japonia”, realizată 
în parteneriat cu Ambasada Japoniei în Re-
publica Moldova și cu Fundația Japoneză.

Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yoshi-
hiro Katayama, a menționat la inaugurarea 
expoziției că evenimentul este consacrat celor 
30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 
moldo-nipone. Fundația Japoneză a elabo-
rat conceptul artistic al expoziției, invitând 
publicul să admire arta și cultura niponă.

Tudor Zbârnea, directorul MNAM, a 
menționat că expoziția prezintă 38 de kogei 
(lucrări de artizanat) din secolul 19 până în 
prezent. Putem vedea lucrări semnate de 
12 artiști contemporani și de trei autori din 
perioada Meiji.

Lucrările lui Satoshi Araki, Riusuke Fu-

kahori, Kimiyo Mishima și Yoshihiro Suda 
se bazează pe motive realiste, iar opera lui 
Naoki Nishiwaki transmite monotonia supre-
mă a repetiției. Takeshi Kitamura, Kazuhiro 
Yamamoto și Hiroaki Umeda. Naoki Honjo, 
Takahiro Iwasaki, Yasuhiro Suzuki și Akira 
Yamaguchi îmbină viziunea artistică cu inge-
niozitatea tehnică, pentru a transforma lumea 
pe care o percepem. Expoziția conține lucrări 
executate în diverse tehnici ingenioase, care 
pun în lumină cultura creativă a Japoniei.

Expoziția actuală călătorește prin lume de 
la începutul anului 2017, ea a fost prezentată 
în SUA, Germania, Spania, Rusia, România, 
Slovenia și Lituania.

La Chișinău, expoziția va fi deschisă până 
la 6 martie.

I.N.

Mayenburg, montată la 
Teatrul „Alexei Mateevici”?
Luminița Țâcu m-a invitat la 

finele anului II de facultate, la o 
lectură a piesei „Martiri” de Ma-
rius von Mayenburg, M-a distri-
buit în rolul lui Georg. Cerințele 
pe care le-a avut regizoarea au 
fost mai multe, dar principala 
era să înțelegem tema abordată. 
Cred că până la urmă ne-a reușit. 
Acest spectacol vorbește despre 
omul contemporan, despre com-
portamentul extrem și limitele 
pe care și le pune singur în față, 
despre fanatism și rostul minți-
lor deschise în societate, precum 
și despre ignoranța sistemului 

educațional care nu e pregătit să 
înfrunte adevăratele pericole din 
instituțiile de învățământ. Perso-
najul meu din acest spectacol este 
un băiat cumsecade, cuminte, 
credul, cu sufletul curat, personaj 
pe care l-am îndrăgit foarte mult, 
chiar dacă toți îl numesc schilod 
și îl aruncă la gunoi. Îi sunt foarte 
recunoscător Luminiței Țâcu, ea 
fiind și profesoara mea de actorie 
la facultate. Îi mulțumesc pentru 
încrederea în mine și pentru că 
mi-a oferit șansa să fac primul 
pas pe o scenă profesionistă, 
alături de colegii de la Teatrul 
„Alexei Mateevici”. Datorită pie-
sei „Martiri” am îndrăgit teatrul 

Ion Liulica în rolul contabilului Kuzma, în spectacolul „Jubileul” de Cehov, montat de 
Slava Sambriș la Teatrul „Alexei Mateevici” din Chișinău

Actorul Ion Liulica a obținut Premiul pentru Debut la Gala UNITEM 2021
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M O N D E N

Nicolae Botgros: „Muzica nu este 
făcută din note, ci din suflet”

„De când am început a cânta, 
de la vârsta de șapte ani, am fost 
un om popular, nu au fost doar 
simple atenții. Dacă băteam o 
tobă sau orice făceam, lumea îmi 
acorda atenție. Oriunde mă duc 
lumea îmi cere autografe, poze. 
Sunt onorat și mă bucur foarte 
mult”, a declarat artistul pentru 
„Gazeta de Chișinău”. 

La ai săi 69 de ani împliniți, 
sufletul Orchestrei „Lăutarii” se 
declară un om fericit. Deși anul 
ce a trecut a fost o mare provo-
care pentru dirijor și întreaga sa 
familie, Nicolae Botgros spune că 
nu-și pierde optimismul. 

„Din păcate, anul 2021 mi-a 
adus o mare de nefericire, pier-
derea consoartei mele, alături 
de care am trăit 50 de ani, și am 
trăit frumos. Lidia a fost o soție 
adevărată, o mamă și o artistă „bi-
ne-meritată” în scenă, în public. 

Deși Dumnezeu a făcut în așa fel 
ca eu să mă întristez, m-am gân-
dit că Dumnezeu știe ce face”, a 
spus dirijorul pentru „Gazeta de 
Chișinău”. 

A activat din 1971 până în 1973 
ca dirijor al Orchestrei de Muzică 
Populară „Ciocârlia” din Edineț. 
Din 1973 a fost violonist în or-
chestra „Mugurel” a Filarmonicii 
din Chișinău. Din 1974 până în 
1978, a fost violonist în orchestra 
Ansamblului Academic de Stat 
de dansuri populare „Joc” și din 
1978, director artistic și prim-vi-
olonist al orchestrei de muzică 
populară „Lăutarii”. 

Astăzi, Orchestra „Lăutarii” 
este cea mai cunoscută formație 
de muzică populară din întreg are-
alul românesc. Apreciat atât pe 
plan național, cât și internațional, 
se poate considera că maestrul 
este un om împlinit. Cu toate 

acestea, Nicolae Botgros spune 
că niciodată nu te poți declara un 
om pe deplin împlinit. 

„Mereu aștepți ceva de la viață. 
Nu poți să spui că am realizat to-
tul. Mai visezi, mai aspiri la ceva, 
dacă nu noaptea, atunci când me-
ditezi – oricum visezi. Din păcate, 
mai sunt lucruri nerealizate. Din 

fericire, mai avem timp să împli-
nim proiectele mult râvnite”. 

Supranumit „magicianul vio-
rii”, Nicolae Botgros, dirijorul Or-
chestrei „Lăutarii”, a spus pentru 
„Gazeta de Chișinău” că, pe lângă 
toate reușitele pe plan profesional, 
cea personală e în capul mesei. 
„Eu întotdeauna stau cu gândul 

Nicolae Botgros s-a născut la 25 ianuarie 
1953, în satul Badicul Moldovenesc, 
raionul Cahul. Recunoaște că „poartă 
popularitatea în suflet de cinci decenii” 

și o face în cinstea neamului Botgros. Muzica 
populară o are în ADN, și aceasta nu este făcută 
din note, ci din suflet. 

– Credința în Dumnezeu ai moște-
nit-o de acasă, din Basarabia?
Am crescut cu ea și vreau să-mi cresc la 

fel și copiii. Nu sunt habotnică și nici copiii 
mei nu vreau să devină habotnici, dar îmi 
doresc să deprindă iubirea de Dumnezeu, 
să înțeleagă, la rândul lor, că sunt iubiți în 
fiecare clipă de El, că Dumnezeu este marele 
sprijin al vieții. Pe de altă parte, îmi doresc 
să-mi fac copiii să înțeleagă că e esențial să-
și păstreze spiritul și mintea libere, să nu 
se lase antrenați în mentalitatea de turmă, 
să caute să obțină cât mai multe informații, 
pe care apoi să le treacă prin filtrul lor și 
să-și formeze păreri proprii. Să nu se lase 
manipulați și îndoctrinați. Și mai vreau să le 
ofer copiilor mei ceva: puțină viață la țară! 
Mi se pare extrem de important, pentru 
formarea lor, să se lege de natură, de pă-
mânt, de animale, să învețe să le prețuiască 
și să le iubească după cum merită, nu să le 
trateze ca pe niște curiozități de prin cărți 

sau muzee. Viața la țară te învață ceva ce 
la oraș s-a pierdut: simplitatea, modestia și 
cumpătarea. Și bucuria de-a avea un „acasă”, 
locul tău pe acest pământ.

Neprețuitul „noi doi”

– Cu timpul în ce relație ești, Na-
talia? Cu doi copii, nu e prea ușor 
să îl stăpânești…
E adevărat că timpul s-a comprimat, exis-

tă chiar explicații științifice pentru asta. 
E-adevărat că, să crești doi copii și să-ți 
vezi și de carieră, nu e ușor, dar eu, una, 
n-am dreptul să mă plâng. Am un soț care 
se implică la fel de mult ca mine în creșterea 
copiilor, nu e genul de bărbat care să lase 
toată casa și copiii doar în grija femeii. Și 
am și o bonă, pe „mamaia” noastră. Și-apoi, 
cunosc mame care au mai mulți copii decât 
mine – de exemplu, am o prietenă care are 
șase copii! – și tot se descurcă minunat, sau 

sunt mame care-și cresc copiii singure, există 
și mame care au probleme financiare… așa 
că eu, cu doi copii și cu ajutor, sunt într-o 
situație pe care nu pot s-o descriu decât ca 
fericită. Pe de altă parte, eu cred că timpul 
mai e și cum și-l face omul: trebuie să înveți 
să cerni lucrurile și să le alegi pe cele care 
sunt cu-adevărat importante. 

Pe lângă copii, consider că e crucial și 
timpul pe care-l petrec doar eu cu soțul meu: 
din când în când, organizăm câte-o evada-
re scurtă, care să ne ofere timp împreună. 
Săptămâna trecută, am fugit așa, de pe o 
zi pe alta, undeva, în afara Bucureștiului, 
într-un loc pitoresc. E important să avem 
timp doar pentru noi, timp în care să ne 
ținem de mână, să ne plimbăm prin natură, 
să vorbim pe îndelete, să facem planuri, 
să visăm la cum or să ne crească pruncii… 
E important să ne acordăm, iar și iar, și 
sufletele, și visele unul cu celălalt.

– Visatul împreună e cheia pentru 
trăinicia în doi?
Da, eu așa cred: iubirea care-l îmbrăți-

șează pe celălalt așa cum e, „cu bune și cu 
rele”, și atenția acordată celuilalt și visa-
tul împreună sunt cheia pentru a preveni 
înstrăinarea. Dacă lucrurile astea există, 
atunci cuplul rămâne trainic și fericit și nici 
că are nevoie de psiholog. Comunicarea, 
atenția, visatul împreună, sentimentul de 
bine de-acasă sunt cea mai grozavă psiho-
logie, cea mai grozavă terapie! Dragostea 
are nevoie de firesc, nu de doctor.

Cum lupți cu un balon dezumflat 

– Dar cu profesia ce se întâmplă? În 
cazul unei artiste, prezența scenică 
este extrem de importantă. Naște-

rea unui copil nu implică riscuri 
pentru imagine?
Într-adevăr! Temerile astea există, însă, 

dacă-i acorzi puțin timp corpului, ca el să-și 
revină natural, în ritmul lui, după naștere, îți 
regăsești și silueta, și nici nu absentezi pericu-
los de mult de pe scenă. Și eu, în prima lună 
de după naștere, am fost puțin speriată, ară-
tam ca un balon dezumflat. Dar n-am forțat 
lucrurile, mi-am lăsat organismul să reintre 
în matcă, să se reechilibreze, am mâncat nor-
mal și, pentru că am născut natural, mi-am 
permis să reîncep să fac sport. Așa se face 
că azi am doar cu două kilograme mai mult 
decât înainte de a rămâne gravidă. Și parcă 
nici n-aș mai vrea să le dau jos, mi se pare că 
așa arăt mai bine! (râde) În concluzie, sunt 
sănătoasă, mă simt minunat, am energie… 

Mă concentrez pe concertele deja pro-
gramate. Primul a fost pe 21 noiembrie, 
la Chișinău, la Palatul Național „Nicolae 
Sulac” și s-a numit „Lăutarii ALTFEL”. A 
fost vorba despre un concert al Orchestrei 
Naționale „Lăutarii”, al cărei dirijor este 
maestrul Nicolae Botgros, în care s-au cântat 
și melodii populare, și melodii pop, adap-
tate pentru orchestră… A fost un proiect 
grandios, cu-adevărat aparte, în care ex-
cepționala orchestră din Chișinău și-a dat 
măsura virtuozității, iar noi, invitații (fiecare 
dintre noi au interpretat câte 3-4 melodii), 
am fost încântați să le fim alături. ...Mai am 
programat un concert în februarie, de Ziua 
Îndrăgostiților, cu Orchestra Simfonică… 
Sunt mândră să spun că în Chișinău, în zona 
muzicii, e multă creativitate și multă pasi-
une, iar concertele care se realizează sunt 
„muncite și gândite” la milimetru, sunt de 
înalt nivel, nu sunt niște cântări de duzină.

Ines HRISTEA
După formula-as.ro

Natalia Barbu: Un loc al tău pe pământ
(fragment de interviu)

Nicolae Botgros împreună cu fiul Corneliu și nepotul Cristian

la copii. Cornel a fost realizarea 
vieții mele, nepotul Cristian de 
asemenea și, bineînțeles, Nicoleta, 
fetița mea care mă face să trăiesc. 
Îmi dă viață și multe speranțe”. 

L-am întrebat pe Nicolae Bo-
tgros ce-și dorește de ziua sa. 
„Sună banal cuvântul sănătate, 
de fapt el niciodată nu a fost banal, 
deoarece sănătatea este cea mai 
scumpă pentru un om. Nu cred că 
cineva își dorește altceva. Toată 
lumea vrea să trăiască. Când am 
avut Covid, am trecut prin cele 
mai grele clipe, într-o stare ex-
traordinar de gravă, atunci nu-mi 
doream decât sănătate”, a spus 
Nicolae Botgros pentru „Gazeta 
de Chișinău”. 

Azi, când dirijorul Orchestrei 
„Lăutarii”, Nicolae Botgros, împli-
nește 69 de ani, l-am rugat să lase 
un mesaj pentru cititorii „Gazetei 
de Chișinău”.

„Vreau să vă spun un mesaj 
din suflet. Vă iubesc atât de mult! 
Sunteți cei mai scumpi pentru su-
fletul meu. Spectatorii, fanii și, 
desigur, Orchestra „Lăutarii”, vă 
mulțumesc!”

La mulți ani, Maestre! Vă mul-
țumim și noi!

Diana BOTNARU

Mama, tata și Vera
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Din istoria Radiodifuziunii 
moldovenești (II)

Autoritățile sovietice au folosit radioul 
pentru a consolida pozițiile sistemului 
socialist, în primul rând cu scop 
informațional-propagandistic. Printre 

sărbătorile care au fost intens mediatizate 
la radio și în alte mijloace de informare a 
fost aniversarea a 50-a de la formarea RSS 
Moldovenești și PCM. 

În procesul-verbal nr. 65 din 
2 aprilie 1974 al ședinței Biroului 
CC al PCM se menționa:

„Comitetul de Stat al Consiliu-
lui de Miniștri al RSSM pentru 
televiziune și radiodifuziune, în 
trimestrele II și III ale anului 
1974, trebuie să realizeze un se-
rial de filme televizate de lung 
metraj cu un titlu convențional 
„Luminată de Octombrie”, un șir 
de schițe documentare, un ciclu de 
emisiuni radio și TV despre gran-
dioasele schimbări în republică 
în domeniile economiei, științei 
și culturii”. 

(F. 51, inv. 35, d. 10, f. 59)
În procesul de sărbătorire a 

aceleiași aniversări s-au înscris 
și alte măsuri care trebuia medi-
atizate la radio și în alte mijloace 

de propagandă. 
Printre aceste activități erau: 

lansarea și desfășurarea Festiva-
lului unional al colectivelor ar-
tistice de dans ale amatorilor cu 
genericul „Prietenia popoarelor”, 
editarea unei sumedenii de felici-
tări, insigne, cărți, broșuri, plian-
te, pancarte. La Centrul de Expo-
ziții al RSSM (EREN/ VDNH) s-a 
stabilit să fie inaugurată expoziția 
jubiliară cu genericul „Moldova 
în familia popoarelor frățești ale 
URSS”. 

Instituțiile respective au hotă-
rât să asigure pregătirea Zilelor 
RSS Moldovenești la Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale 
ale URSS la Moscova. Mai mult 
decât atât, s-a convenit să fie or-
ganizat un tren de agitație numit 
„Prietenia popoarelor URSS”.

Ținând cont că anul 1974 a fost 
bogat în sărbători socialiste, Ra-
diodifuziunea a contribuit la rea-
lizarea hotărârilor CC al PCM. În 
procesul-verbal nr. 76 al ședinței 
Biroului CC al PCM din 29 octom-
brie 1974, § 7, „Despre măsurile 
privind aniversarea a 50-a a mi-
liției RSSM”, se menționa:

„4. Comitetele de Stat ale Con-
siliului de Miniștri al RSSM pen-
tru televiziune și radiodifuziune, 

cinematografie, edituri, poligrafie 
și comerțul cu cărți, redacțiile ga-
zetelor republicane și locale să 
organizeze emisiuni radio și TV, 
demonstrarea producțiilor cine-
matografice, publicarea diferitor 
materiale, dedicate activității mi-
liției sovietice și celor 50 de ani 
ai miliției RSSM”. 

(F. 51, inv. 35, d. 21)
În scopul infiltrării în societa-

te a unor noi obiceiuri sovietice, 
prin Hotărârea comună nr. 135 
a CC al PCM și a Consiliului de 
Miniștri al RSSM din 10 aprilie 
1974, intitulată „Despre aprobarea 
Consiliului Republican Interde-
partamental pentru introducerea 
în viață a obiceiurilor noi civile și a 
noilor sărbători”, a fost format un 
consiliu în care a intrat o serie de 
personalități din RSSM și de înalți 
funcționari de partid și de stat. 

Printre ei se număra: A.S. Con-
stantinov, ministru al Culturii al 
RSSM; P.P. Boțu, primul secretar 
al Conducerii Uniunii Scriitorilor 
din RSSM; I. Bogdesco, președin-
tele Uniunii Artiștilor Plastici din 
RSSM; V.P. Cupcea, regizor prin-
cipal al Teatrului Muzical-Dra-
matic „A. Pușkin” (actualmente 
Teatrul Național „Mihai Emi-
nescu”); V. Teleucă, redactorul 
săptămânalului „Cultura”, etc.  
(F. 51, inv. 35, d. 10)

Anume în urma activității aces-
tei comisii a „apărut obiceiul” ca 
atunci când la oficiul stării civile 
era înregistrată nașterea unui 
copil, odată cu adeverința de 
naștere, funcționarul le înmâna 
părinților și o cravată roșie pio-
nierească de care erau prinse o 
insignă de octombrel și una de 
comsomolist. 

Mai pe scurt, copilul abia se 
năștea, și simbolica bolșevică îl 
aștepta deja. Sigur că toate aceste 
„noi obiceiuri”, pentru a fi imple-
mentate pe larg, erau mediatizate 
fructuos de toate mijloacele de 
informare, inclusiv de radio. 

Totuși, dincolo de faptul că ra-
diodifuziunea din RSSM era în 
anii 70 ai secolului trecut o uneal-
tă de propagandă și de agitație 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

(anii 70, secolul trecut)

Firma poloneză Wykopiemy angajează
specialiști în pavaje – specialiști care pot instala singuri 

pavele.
Oferim muncă legală permanentă.

Loc de trai gratuit.
Tariful pe oră este de la 18 până la 20 PLN 

(în mână!).
Contactați-ne la telefon, pe Viber sau WhatsApp: 

(0048 602 117 691), 
e-mail: wykopiemy@wp.pl

www.munca-in-polonia.info/

Judecătoria Chișinău, Sediul Centru, solicită prezentarea lui 
Bînzaru Vitalie (cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chișinău, 
str. Costiujeni 6, ap. 102 și mun. Chișinău, str. Burebista 66/2, ap. 
69a) în bir. 405, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău, 
în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-23739/21 la cererea 
de chemare în judecată depusă de către OCN „Fagura Marketplace” 
SRL împotriva Iui Bînzaru Vitalie, cu privire la încasarea datoriei și 
cheltuielilor de judecată, în procedura scrisă cu privire la cererile 
cu valoare redusă.

Se explică lui Bînzaru Vitalie că, din momentul publicării pre-
zentului aviz publicitar, ultima are dreptul în termen de 30 de zile 
să primească copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe 
înscrisurile anexate la ea, termen în care ultima are dreptul de a 
prezenta instanței judecătorești și reclamantei o referință, copii 
de pe înscrisurile necesare, precum și o cerere reconvențională în 
condițiile art. 172 și 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoa-
rea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și 
condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă.

Judecător – Eduard Galușceac

A V I Z  P U B L I C I TA R

P

comunistă, trebuie să recunoaș-
tem că cultura națională a avut 
în această perioadă o dezvoltare 
evidentă.

La ascensiunea culturii în de-
ceniul VII al sec. XX a contribuit 
o întreagă pleiadă de oameni care 
în prezent sunt bine cunoscuți și 
apreciați. Din motiv că sunt mulți, 
nu dăm nici un nume, vom men-
ționa doar că în rândul lor se nu-
mără nu numai poeți, scriitori, 
muzicieni, pictori sau cineaști, 
dar și oficiali de stat și de partid 
care au contribuit la apariția și 
lansarea de cărți, articole, filme, 
melodii… 

În această perioadă se contura-
se deja în aparatul de conducere 
al republicii „o aripă de dreapta” 
a nomenclaturii, care, cu toate că 
era compusă din reprezentanți 
ai sistemului totalitar comunist, 
păstrase totuși niște sentimente 

de omenie și de patriotism. 
De unii din aceștia depindea 

finanțarea, aprobarea și lansarea 
unor opere literare, muzicale, ci-
nematografice sau din domeniul 
artelor plastice. Faptul că au apă-
rut, totuși, astfel de lucrări vor-
bește despre existența în rândul 
demnitarilor din RSSM a unor 
oameni cu intelect, cu un bagaj 
de cunoștințe mai avansate, cu 
concepții democratice ș.a. Acești 
funcționari, cu riscul de a-și pier-
de funcția și biletul de partid, fi-
nanțau, aprobau și susțineau tacit 
apariția unor lucrări, emisiuni, 
programe de certă valoare artis-
tică și națională etc.

Mulți dintre cunoscuții in-
terpreți de muzică populară și 
ușoară, actori și muzicieni, poeți 
și scriitori au fost lansați sau cel 
puțin mediatizați de microfoanele 
Radiodifuziunii moldovenești. 

O analiză a cauzelor moldovenești la CtEDO, efec-
tuată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
(CRJM), arată că, în anul 2021, CtEDO a primit 630 
de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova. 

Anul trecut, CtEDO a pronunțat 68 de hotărâri 
în cauzele moldovenești, iar Republica Moldova la 
acest aspect este pe locul cinci din cele 47 de țări 
membre ale Consiliului Europei. 

„Din cele 68 de hotărâri pronunțate în 2021, cele 
mai multe se referă la un singur articol al CEDO – 
Articolul 6 (Dreptul la un proces echitabil). Șapte 
hotărâri vizează plata satisfacției echitabile. Alte 13 
hotărâri se referă la violarea drepturilor persoanelor 
din regiunea transnistreană, în aceste cazuri fiind 
condamnată doar Federația Rusă”, a declarat Daniel 
Goinic, unul din autorii cercetării.

De la ratificarea CEDO, în 1997, până la 31 de-
cembrie 2021, CtEDO a pronunțat 541 de hotărâri 

în cauzele moldovenești. La acest capitol, devansăm 
mai multe state din Europa, precum: Marea Bri-
tanie, Germania, Portugalia, Spania sau Olanda, 
ţări care au aderat la CEDO, cu mult timp înaintea 
Republicii Moldova.

În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunțate 
până la 31 decembrie 2021, Republica Moldova a 
fost obligată să plătească 21.903.749 euro, dintre 
care 2.639.956 euro doar în 2021.

„Se vorbește foarte mult despre plata din buzuna-
rele judecătorilor și ale procurorilor a despăgubirilor 
dispuse de CtEDO pentru încălcarea drepturilor 
omului. Potrivit Comisiei de la Veneția, judecătorii 
pot răspunde cu averea proprie doar pentru erori 
nescuzabile, în cazul în care, cu bună știință, ignoră 
prevederile CEDO și jurisprudența Curții”, a declarat 
Vladislav Gribincea, președintele CRJM.

Diana BOTNARU

Republica Moldova a fost obligată în 2021 să plătească 
peste 2,6 mil. euro pentru încălcarea CEDO
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

D E S C H I D E R I

Pasionat de film și de educație 
non-formală, reușește să îmbine 
aceste două elemente în cadrul 
școlii de cinematografie „Omul de 
lângă tine”, în vara anului 2016. 
Pe atunci nici nu-și dădea seama 
cât de important va rămâne pen-
tru el acest eveniment, spune Li-
viu. „A fost o idee la care am con-
tribuit foarte mult și ca asistent de 
proiect și ca voluntar. Mi-am dat 
seama că procesul de a combina 
filmul cu educația non-formală, 
lucrul cu tinerii, este nu doar 
plăcut, dar și productiv. În urma 
taberei pe care am organizat-o, 
tinerii alături de care am lucrat au 
realizat zece scurtmetraje.”

Participanții l-au inspirat 
foarte mult, iar de atunci tinde 
să găsească actori neprofesioniști 
pentru personajele din materiale-
le sale, care să aibă o deschidere 
ingenuă pentru artă, mărturisește 
Liviu. 

„Soarele din titlu îl compar 
cu tinerii plecați”

Primul său scurtmetraj pro-
iectat în cadrul unor festivaluri 
este „Unde pleacă soarele”. Liviu 
abordează prin prisma tinerilor 
fenomenul migrației. „Soarele din 
titlu îl compar cu tinerii care se 
duc peste hotare, dar prezența lor 
acasă este resimțită oricum.”  

L-a conceput drept un „co-
municat artistic indirect” pentru 
ai săi părinți ca să îi facă să își 
schimbe viziunea asupra fenome-
nului migrației, să înțeleagă că nu 
își pierd copiii, nu e sfârșitul lumii 
în momentul în care aceștia aleg 
să meargă peste hotare. „Mai ales 
că și eu aveam ambiția să plec”, 
recunoaște Liviu. 

Fără să realizeze în acel mo-
ment existența globală a proble-
mei, experiența cu acest film i-a 
deschis ochii pentru lumea din 
jurul nostru, relatează tânărul. „La 
festivaluri în România, Ucraina, 

Grecia, Slovacia, spectatori emo-
ționați se apropiau după film, în 
cadrul sesiunii de întrebări-răs-
punsuri, mărturisind că este o 
problemă ce îi afectează și pe ei, 
și că e la fel de acută. Mi-am dat 
seama că ideile mele, născute în 
acest spațiu, pot fi înțelese, apre-
ciate de un public internațional.”

„Umbra”, primul film 
finanțat de mentorul său

Un alt produs al său este „Um-
bra”, un film cu durata de 25 de 
minute. Proiectat în cadrul unui 
târg caritabil de Crăciun, echipa 
își propusese să ajute financiar 
la construirea unei săli de sport 
pentru copiii și tinerii cu nevoi 
speciale de la centrul Tony Hawks, 
o premieră în Republica Moldova. 

Zice că a învățat mai multe 
din a doua experiență decât din 
prima. Și-a fundamentat ideea că 
preferă să lucreze cu tineri fără 
experiență, dar cu dorința de a 
aduce schimbarea. 

„Umbra” a fost primul film 

pentru care a primit finanțare. 
„Cei 3000 de lei pe care i-am pri-
mit de la mentorul meu au fost o 
adevărată comoară. În retrospec-
tivă, înțeleg că ar fi fost mai bine 
ca acei bani să fie utilizați pentru 
promovarea filmului, scenariu și 
oamenii care au participat la film, 
decât pentru onorariile unor pro-
fesioniști. Pentru că rezultatul și 
banii care au fost colectați, și eve-

Cine e câștigătorul 
Bursei „Viorel Mardare”

Dezvoltă scenarii, le filmează, apoi le 
încadrează în producții cinematografice. 
Liviu Rotaru este un tânăr regizor ce a 
reușit la vârsta de 22 de ani să adune 

în palmares șapte filme de scurtmetraj, un 
lungmetraj artistic și zece spoturi publicitare. 
Vă propun să-l descoperim împreună pe tânărul 
ce a câștigat mai multe premii naționale și 
internaționale devenind câștigătorul Bursei 
„Viorel Mardare”, instituită de Vinăria Purcari. 

nimentul de suflet de la cinema-
tograful Odeon din acel an (2016) 
se datorează implicării tinerilor 
care nu au câștigat altceva decât 
satisfacție pentru munca lor și, 
poate, niște lecții de viață.”

Lungmetrajul „Povestea”, 
un câștig dublu

Aceste două produse cinemato-
grafice l-au ambiționat pe tânărul 
regizor să creeze un lungmetraj, 
„Povestea”. Nu înainte ca să câș-
tige Premiul Național pentru 
Tineret, premiu care a făcut po-
sibilă realizarea proiectului na-

țional „Promovăm schimbarea 
prin film”. 

Faptul că devenise laureat al 
Premiului Național de Tineret 
l-a ajutat să convingă oamenii că 
pot avea încredere în el, să obțină 
filmări la aeroport și finanțarea 
de 5000 € din partea guvernului 
Suediei prin Fundația Est-Euro-
peană. Din premiu și-a cumpărat 
echipamentul pe care l-a folosit 

la producerea „Poveștii”.

Gap year (anul 
de pauză), un an 
de învățare non-formală

Proaspăt absolvent de liceu, 
Liviu Rotaru alege în 2017 să-
și continue traseul în Norvegia, 
pentru a descoperi ce înseamnă 
educația non-formală. O fericită 
întâmplare a fost ca fiul din fami-
lia la care a stat să fie și el pasionat 
de film. Acest lucru i-a ajutat să 
creeze împreună mai multe pro-
iecte cu tinerii din comunitate, dar 
și proiecte „aproape de sufletul” 
lor, dintre care și filmul „Before 
Forever”. 

„Experiența din Velvelstad, la 
Cercul Polar, a fost atât de pro-
vocatoare. M-a scos din rutina 
mea și din cei 12 ani de educație 
formală de care eram sătul. Coin-
cidențele fericite nu s-au terminat 
aici. Într-adevăr, fiul familiei la 
care am stat, Ricard, era pasionat 
de film și am făcut o producție 
împreună. Faptul că am stat într-o 
familie e deja incredibil, pentru 
că majoritatea voluntarilor nu au 
această șansă, acest noroc”.

Norvegia – țara care nu 
discriminează

„Am învățat să fiu mai tolerant, 
să văd lumea cu ochii altora. Am 
avut îndrăzneala să discriminez 
cașcavalul cu mucegai, ce se afla 
pe un platou cu mai multe feluri 
de brânzeturi la o masă în familie. 
Îl știm cu toții a fi unul rafinat, iar 
eu am zis că urmează delicatesa 
serii, la care Ricard, fratele meu 
de acolo, s-a uitat la mine și mi-a 
spus că toate cașcavalurile pot fi 
un deliciu pentru cineva. Nu poți 
zice că acest cașcaval este un de-
liciu și un altul, nu.

M-am confruntat în nenumă-
rate rânduri cu aceeași problemă, 
fiind crescut într-o societate care 

Povestea lui Liviu Rotaru, tânărul care trăiește din pasiunea pentru cinematografie

Victoria CERNEA

promovează concurența în școa-
lă, în societate. Acolo fie că ești 
primul într-o cursă de alergări 
cu timpul de 29 de secunde, fie 
că ești ultimul cu un minut și 54, 
toți primesc medalii, toată lumea 
câștigă.”

Revenirea în Moldova, 
„cel mai complicat lucru pe 
care l-am făcut vreodată”

Întoarcerea după un an de stu-
diu peste hotare a fost „cel mai 
complicat lucru pe care l-am făcut 
vreodată, dar și cea mai frumoasă 
provocare pe care am acceptat-o”, 
se confesează Liviu. 

„Da, eram pregătit să rămân, 
dar am renunțat în momentul în 
care am aflat că, fiind student 
acolo, nu aș fi avut libertatea de 
a participa, de exemplu, la un 
festival de film, pentru că fil-
mul conceput alături de Ricard 
a fost selectat la șase festivaluri 
internaționale de film, și Ricard 
nu a avut posibilitatea să își ia 
măcar o zi liberă. Eu, bineînțeles, 
m-am dus și am participat timp 
de o săptămână. Mi-am zis că nu 
vreau să mă „întemnițez” într-o 
asemenea instituție… Libertatea 
pentru mine înseamnă încredere.”

În prezent, Liviu Rotaru e 
student la Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice în anul III 
la Departamentul Multimedia, Fa-
cultatea Regie Film & TV. În pa-
ralel, Liviu a studiat la Academia 
de Arte de la Bratislava, în cadrul 
Programului „Erasmus”.

O altă mobilitate academi-
că, în Slovacia

Cât privește studiile din Slo-
vacia, Liviu spune că a întâlnit 
acolo o profesoară remarcabilă, 
care pentru prima dată i-a culti-
vat încrederea în propriile idei, 
scenarii. Scria câte un scenariu 
pe săptămână, reușind să iasă din 
Academia de Arte de la Bratislava 
cu o „mapă întreagă cu scenarii”, 
pe care profesoara l-a îndemnat să 
le filmeze, fără a trage prea mult 
de timp. 

Unul dintre scenarii s-a mate-
rializat în cel mai recent produs 
al său, „Fire de nisip”, filmat în 
vara anului 2021 alături de Ricard, 
odată cu revenirea în Norvegia 
după doi ani de pandemie. Este 
un film care spune povestea unui 
tânăr ce încearcă să evadeze de 
problemele și presiunea cu care 
se confruntă și o ia de la început, 
subiect care se identifică cu al au-
torului. 

„Urmează un nou proiect social 
pentru tineri, în care o voi lua de 
la capăt, alături de echipa din Aso-
ciația «Nicolae Dumitrescu», în 
care filmul va fi utilizat ca instru-
ment de educație non-formală. O 
nouă provocare care necesită noi 
decizii, noi legături, noi abilități”, 
conchide Liviu Rotaru.

Liviu Rotaru în Norvegia



16

Săptămânal independentVineri / 28 ianuarie / 2022
S Ă N Ă T A T E

Potrivit Institute for Preventive Foot 
Health, un procent estimat de 16% dintre 
adulții în vârstă de 21 de ani și peste au 
raportat o problemă legată de mirosul 

picioarelor. 

Din punct de vedere medical, 
cunoscut sub numele de bromo-
doză, mirosul picioarelor este o 
problemă comună pentru mulți 
indivizi.

Motivul principal pentru ma-
joritatea cazurilor de picioare mi-
rositoare îl reprezintă bacteriile 
și umiditatea.

Deși transpirația picioarelor 
este o problemă comună, în ca-
zul adolescenților și a femeilor 
însărcinate se manifestă adesea ca 
urmare a schimbărilor hormonale 
care îi fac să transpire mai mult.

Picioarele au mai multe glande 
sudoripare decât orice altă parte a 
corpului. Exercițiile fizice, căldu-
ra sau activitățile precum mersul 
pe jos te pot face să transpiri mai 
mult.

Picioarele devin deseori mi-
rositoare dacă transpirația este 
absorbită în pantofi și nu se usucă 
înainte de a-i purta din nou.

Transpirația creează un mediu 
în care bacteriile pot să crească 
și să producă substanțe rău mi-
rositoare. Bacteriile care sunt 
întotdeauna prezente pe pielea 
noastră creează acid atunci când 
interacționează cu transpirația 
de pe picioare. Termenul medical 
pentru picioarele mirositoare este 
bromodoza. 

Cauze patologice ale 
transpirației picioarelor:

1. Bacterii
Aparent, 10-15% dintre oameni 

prezintă un miros neplăcut al pi-
cioarelor din cauza prezenței bac-
teriilor micrococcus sedentarius 
în adidașii lor. Această bacterie 
se hrănește cu celulele moarte 
ale pielii și este atrasă de mediul 
umed al încălțămintei transpirate. 

Aceste bacterii produc acizi 
organici și compuși ai sulfului 
care degajă un miros neplăcut. 
Igiena corectă este esențială în 
eliminarea bacteriilor. Spălarea 
zilnică a picioarelor, schimbarea 
frecventă a șosetelor și alternarea 
între purtarea diferitelor perechi 
de pantofi poate contribui la mi-
nimizarea creșterii bacteriilor pe 
picioare.

2. Infecții fungice
Una dintre cele mai frecvente 

surse de miros ale picioarelor este 
reprezentată de infecțiile fungice, 
iar ciupercile pot provoca, de ase-
menea, o afecțiune cunoscută sub 
denumirea de piciorul de atlet. 
Aceasta este o infecție a picioare-
lor des întâlnită, cauzată de fungi 
numiți dermatofiți. 

3. Hiperhidroza
Glandele ecrine sunt glande 

sudoripare care există pe cea mai 
mare parte a suprafeței corpului. 
Sistemul nervos autonom reacți-
onează la creșterea temperaturii 
corpului prin stimularea secreției 
de transpirație pe suprafața pielii 
și răcirea corpului prin evaporare. 

Unii oameni experimentează 
simptome, cum ar fi transpirația 
în zona axilelor, mâinilor sau pi-
cioarelor, o afecțiune cunoscută 
sub numele de hiperhidroză fo-
cală. Mirosul picioarelor și al 
axilelor ar putea rezulta din hi-
perhidroză.

Criteriile unei bune igiene 
a picioarelor

1. Îngrijirea zilnică 
a picioarelor

Spălă și usucă bine picioare-
le în fiecare zi. Utilizează săpun 

De ce îmi miros 
picioarele și ce să fac?

și asigură-te că ai uscat bine, în 
special zona dintre degetele de 
la picioare.

Poartă șosete curate și schim-
bă-le cel puțin zilnic – mai frec-
vent dacă ești activ și/sau picioa-
rele tale transpiră foarte mult.

Evită să mergi desculț, în speci-
al în zonele publice; dacă faci acest 
lucru, spală cu atenție picioarele 
după aceea.

2. Îngrijirea unghiilor
Taie în mod regulat unghiile 

de la picioare (cel puțin o dată la 
două săptămâni).

Nu încerca să tai propriile un-
ghii de la picioare, dacă ai pro-
bleme la atingerea acestora, nu le 
poți vedea bine sau dacă ai dia-
bet și / sau neuropatie (pierderea 
senzației la nivelul picioarelor), 
boală vasculară periferică sau alte 
probleme circulatorii la picioare.

Solicită asistență medicală 
pentru unghiile decolorate, ceea 
ce ar putea indica o problemă de 
sănătate subiacentă. Unghiile să-
nătoase trebuie să fie de culoare 
roz deschis, iar partea care crește 
deasupra degetului trebuie să fie 
clară.

3. Inspectarea zilnică 
a piciorului

Verifică următoarele:
Umflături, bulgări sau vânătăi.
Răni sau piele crăpată.

Diferențele de temperatură (o 
parte caldă, alta rece). Acestea pot 
semnala lipsa fluxului sanguin.

Durere, furnicături, amorțeală 
sau lipsă de senzație. Acestea pot 
semnala probleme nervoase.

Unghii încarnate și sensibili-
tate sau durere. 

 Sfaturi pentru a evita 
mirosul picioarelor

1. Poartă șosetele potrivite. Șo-
setele, în special cele fabricate din 
bumbac, pot absorbi transpirația 
și pot reduce mirosurile. Puneți 
o pereche nouă în fiecare zi și, de 
asemenea, în cazul în care șosetele 
se umezesc.

2. Asigură-te că încălțămintea 
nu este prea strâmtă, deoarece 
picioarele tale ar putea transpira 
mai mult decât în mod normal.

3. Schimbă pantofii. Purtarea 
acelorași pantofi în fiecare zi ac-
centuează mirosul neplăcut. Lasă 
pantofii să se usuce complet între 
purtări pentru a ajuta la reducerea 
picioarelor deosebit de mirosi-
toare.

4. Înlocuirea tălpilor interioa-
re. O persoană poate, de aseme-
nea, să-și schimbe tălpile de la 
încălțăminte cu tălpi interioare 
sau antibacteriene care reduc 
mirosurile.

5. O altă opțiune este achiziți-
onarea unui spray antibacterian 

Consumul crescut de cafea ar putea reduce 
riscul de scleroză multiplă

Consumul crescut de cafea ar putea reduce riscul de 
scleroză multiplă. O meta-analiză publicată recent în Jo-
urnal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry a investigat 
influența consumului de cafea asupra riscului de apariție 
a sclerozei multiple.

Cafeaua conține mai mult de 100 de agenți biologici 
activi dintre care cafeina este cel mai studiat component. 
Consumul de cafeină a fost invers asociat cu afecțiunile 
cardiovasculare, accidentul vascular cerebral și diabetul 
zaharat tip 2, inclusiv cu reducerea mortalității generale 
și de cauză cardiovasculară. De asemenea, au fost remar-
cate și efecte protective ale cafeinei împotriva afecțiunilor 
neurodegenerative (demența Alzheimer, boala Parkinson, 
scleroza multiplă).

Meta-analiza de față a fost constituită din două studii 
independente, caz-control, care au analizat în retrospectivă 
asocierea dintre consumul de cafea și riscul de scleroză 
multiplă prin administrarea unor chestionare de evalu-

are a stilului de viață și analiza cantitativă a consumului 
alimentar. Tot aici au fost incluse și întrebări cu privire 
la aportul de cafea în diferite perioade ale vieții, specifi-
cându-se frecvența și cantitatea consumului.

În urma interpretării rezultatelor celor două studii 

incluse în meta-analiză a fost identificată o asociere între 
consumul crescut de cafea, zilnic, și reducerea semnificativă 
a riscului de a dezvolta scleroză multiplă.

S-a remarcat scăderea riscului de scleroză multiplă 
cu 26-31% în rândul participanților care au înregistrat 
un consum de cel puțin 4 căni (948 ml) de cafea zilnic.

Rezultatele studiului indică o reducere semnificativă a 
riscului de scleroză multiplă la persoanele care consumă în 
fiecare zi cantități crescute de cafea, asociere care trebuie 
confirmată în cadrul unor studii mai ample, cu un grad 
mai mare de evidență, pentru a genera recomandări în 
privința aportului zilnic de cafea.

De asemenea, trebuie identificat mecanismul prin care 
consumul de cafea influențează riscul de îmbolnăvire, 
ceea ce ar putea conduce la dezvoltarea unor noi terapii 
cu privire la managementul sclerozei multiple.

romedic.ro

sau dezinfectant pentru a fi utili-
zat pe tălpile interioare. Cu toate 
acestea, această opțiune nu este, 
de obicei, la fel de eficace, pre-
cum aceea de a permite tălpilor 
încălțămintei să se usuce complet.

Remedii naturale

Exfolierea folosind o piatră 
ponce este o modalitate de a trata 
picioarele mirositoare. Excelenta 
igienă a picioarelor este un factor 
cheie pentru tratarea și preve-
nirea picioarelor mirositoare. 
Aceasta include spălarea zilnică 
a picioarelor cu săpun antibacte-
rian, acordând o atenție deosebită 
zonelor dintre degete.

Alte metode includ:
1. Exfolierea picioarelor. Folo-

sind o piatră ponce poți elimina 
celulele moarte ale pielii care fa-
vorizează răspândirea bacteriilor.

O persoană care are picioare 
deosebit de mirositoare poate 
încerca să folosească o piatră 
ponce de 2-3 ori pe săptămână 
pentru a evita acumularea de 
celule moarte.

2. Oțetul. Adăugă 2 părți de 
apă caldă și o parte oțet (cidru de 
mere sau oțet alb sunt potrivite) 
într-o cadă și înmoaie picioarele 
timp de 15-20 de minute.

Cu toate acestea, o persoană nu 
ar trebui să folosească oțet dacă are 
vreo tăietură, răni sau zgârieturi, 
deoarece oțetul are potențialul de 
a irita zonele deschise ale pielii.

3. Antiperspirant. Un alt re-
mediu este de a folosi un anti-
perspirant pe picioare, pentru a 
reduce incidența transpirației.

4. O altă opțiune este utilizarea 
amidonului de porumb, care este 
foarte absorbant.

Consultă medicul dacă măsuri-
le simple de reducere a mirosului 
picioarelor nu te ajută sau dacă îți 
faci griji că nivelul transpirației 
este anormal de ridicat.

romedic.ro
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Fără 
echipament 
olimpic 
de la stat

Membrii delegației Republicii 
Moldova la JO de Iarnă de la Bei-
jing 2022 vor purta echipamente 
sportive oferite de către Comitetul 
Internațional Olimpic (CIO) prin 
intermediul unui program speci-
al. Potrivit olympic.md (site-ul 
Comitetului Național Olimpic și 
Sportiv), statul nu a asigurat nici 
finanțarea în vederea participării 
echipei naționale olimpice la Jo-
curile de la Beijing, nici procura-
rea echipamentului competițional 
olimpic. Setul vestimentar oferit 
de CIO este compus din 18 uni-
tăți și conține articole sportive de 
culoare albastră, roșie și neagră, 
cu inscripția „Moldova”.

Doina 
Descalui, 
portdrapel 
la JO 
de la Beijing

Reprezentanta probei de sanie, 
Doina Descalui, va fi portdrapelul 
delegației Republicii Moldova la 
Jocurile Olimpice de Iarnă ce se 
vor desfășura în perioada 4-20 
februarie curent Beijing (China). 
Decizia referitoare la purtătoarea 
de drapel a fost luată în data de 
25 ianuarie a.c. în cadrul ședinței 
ordinare a Comitetului Executiv al 
forului național olimpic – CNOS. 
Ședința a fost convocată în regim 
online și a mai avut pe ordinea 
de zi subiecte ce țin de pregătirea 
și participarea sportivilor din R. 
Moldova la Olimpiada din capita-
la Chinei. Astfel, a fost aprobată 
componența lotului olimpic, din 
care mai fac parte biatloniștii Ali-
na Stremous, Mihail Usov, Maxim 
Makarov și Alla Gylenco.

Alina 
Stremous, 
vicecampioană 
europeană

Biatlonista Alina Stremous, 
sportivă naturalizată în 2020 (este 
originară din Volgograd), s-a în-
vrednicit pe 26 ianuarie a.c. de 
medalia de argint la Campiona-
tul European ce are loc la Arber 
(Germania). Atleta din R. Moldova 
a participat la cursa individuală de 
15 km, cu patru etape pentru tra-
gere, ratând doar o singură țintă. 
Ea a parcurs distanța în 44:35 min. 
(cu un minut de penalizare), fiind 
întrecută cu 12,1 secunde de repre-
zentanta Federație Ruse, Evghe-
nia Burtasova, care nu a avut nicio 
ratare la panourile de tragere. Pe 
locul 3 premiant s-a clasat rusoaica 
Natalia Gherbulova, la o distanță 
de 4,3 sec. de Alina Stremous. 

Interesul pentru futsal, 
în continuă creștere

În aceste zile se desfășoară turneul final 
al Campionatului European de futsal, 
selecționata Moldovei oprindu-se la doar 
un pas de accederea în etapa respectivă. De 

remarcat că în anul 2021 futsalul moldovenesc 
s-a bucurat pe plan internațional de realizări 
extraordinare, deși, din cauza pandemiei, 
au avut de suferit toate probele sportive ce 
se derulează în sală. În același timp, suntem 
unica țară de pe bătrânul continent ce n-a avut 
o echipă care s-o reprezinte în stagiunea din 
anul precedent a Ligii Campionilor europeni 
din cauza că în 2020 restricțiile antipandemice 

adoptate de autorități n-au permis să se 
desfășoare Campionatul național. Și asta în 
pofida demersurilor și apelurilor disperate ale 
forului de profil adresate diferitelor instanțe 
și Comisiei de sănătate publică de a se relua 
competițiile interne de futsal. Totuși acest gen de 
sport continuă să aducă satisfacții microbiștilor 
noștri, prestația futsaliștilor moldoveni pe 
arena internațională fiind una extraordinară, 
de mare clasă. Despre realizările și problemele 
din domeniu discutăm cu Alexandru Golban, 
președinte Asociației de Futsal din Republica 
Moldova. 

- D-le Golban, ce realizări 
ale futsalului autohton, ob-
ținute pe parcursul anului 
trecut, ați scoate în eviden-
ță?
Anul 2021 a fost bogat în suc-

cese pentru echipa noastră na-
țională. Puțin nu ne-a ajuns să 
ne calificăm la turneul final al 
Campionatului European 2022. 
Dacă țineți minte, în meciul din 
deplasare cu selecționata Slovaciei 
din cadrul etapei preliminare am 
scăpat în ultimul minut victoria, 
conducând cu 4-2. Iar în meciul 
decisiv, de acasă, contra Slovaciei, 
în lotul nostru au absentat jucători 
importanți, ei fiind accidentați sau 
discalificați din cauza cumulului 
de cartonașe galbene, acordate 
cu o ușurință suspectă de arbitri. 
Acest lucru ne-a costat scump. 
Dar și lipsa de jocuri în picioare 
cauzată de sistarea Campionatului 
țării-2020 și-a spus cuvântul. 

La nivel național, interesul 
pentru futsal din partea publi-
cului spectator este foarte mare 
și în continuă creștere. Suntem 
extrem de bine cotați și pe plan 
internațional, tot mai multe Fe-
derații exprimându-și interesul 
de a ne vedea parteneri de can-
tonament sau de meciuri amica-
le. Suntem considerați pe bună 
dreptate un partener puternic, 
fapt demonstrat și la turneul in-
ternațional „Sportstadt Düssel-
dorf Futsal-Cup”, desfășurat în 
luna noiembrie 2021. Astfel, în 
Germania ne-am adjudecat tro-
feul principal, învingând cu 3-1 
puternica reprezentativă a Sue-
diei (antrenată de un specialist 
celebru, fostul jucător al clubului 
Dinamo Zagreb, croatul Matija 
Dulvat) și jucând la egalitate cu 
redutabila formație gazdă: 3-3, 
după ce am fost conduși cu 0-3. 
Deci am arătat că echipa noastră 
națională are caracter și un po-
tențial pe măsură.

- Care este situația în Cam-
pionatul intern?
În Divizia Națională avem pa-

tru formații de elită din capitală 
(Dinamo Plus, Nistru, Clic Me-
dia și Balcan Farmaceuticals). 
De asemenea, celelalte echipe, 
precum Steaua Dental, Sportul 
Studențesc, Rimbcom, Sporting 
Nisporeni sau Next Chișinău, fac 
investiții serioase în vederea pre-
gătirii noii generații, a tineretu-
lui, consolidându-se de la etapă 
la etapă.   

Vreau să subliniez necesitatea 
adoptării unei Legi a sponsoriză-
rii, care ne-ar ajuta foarte mult 
să atragem parteneri privați în 
vederea dezvoltării futsalului au-
tohton. În prezent, reușim să ne 
ținem pe val mai mult datorită en-
tuziasmului și pasiunii pe care le 
avem față de acest joc dinamic, un 
sport al viitorului. Este o discipli-
nă spectaculoasă, în care abundă 
fazele de gol și acțiunile ofensive, 
ceea ce în ziua de astăzi atrage tot 
mai mult public. Există un interes 
crescând din partea UEFA și FIFA 
față de această probă, fapt resim-
țit anul trecut prin includerea, în 
cadrul unor turnee internaționale 
de cel mai înalt rang, a sistemului 
tur-retur, înlocuind faza grupelor. 
Astfel, țările mici au posibilitatea 
să aloce mai mult timp unei pregă-
tiri mai minuțioase pentru fiecare 
meci în parte și pentru refacere. 
Pe când în faza grupelor trebuia în 
termene reduse – timp de câteva 
zile – să joci trei meciuri, lucru 
destul de complicat de realizat 
dacă ai un lot restrâns.  

- Avem o echipă națională 
de futsal foarte puternică, 
cu fotbaliști extrem de 
experimentați și tehnici. 

Avem oare și talente tinere 
care ar fi capabile să le pre-
ia experiența și măiestria?
Există o echipă cu un lot lărgit, 

aproximativ 40 de jucători, care 
sunt monitorizați permanent. Mă 
refer la selecționata Under-19, 
condusă de antrenorul principal 
Oleg Petrov. Tehnicienii acestei 
formații de viitor au Licența UEFA 
„B” de futsal; forul european ne-a 
acordat, cu toată încrederea, drep-
tul de a organiza la noi în țară 
cursuri în vederea obținerii acestei 
licențe recunoscute pe plan inter-
național. Este îmbucurător faptul 
că noua generație are de la cine 
învăța și de la cine lua exemplu. 
Dar cel mai important este că în 
R. Moldova apar tot mai multe 
academii de futsal.

- Cum stăm la capitolul in-
frastructură?
Majoritatea meciurilor se desfă-

șoară la Complexul Sportiv „Futsal 
Arena FMF” din comuna Ciorescu, 
care dispune de un acoperământ 
de parchet omologat de către FIFA 
și UEFA; edificiul este o adevărată 
bijuterie arhitecturală și sportivă. 
Mai așteptăm inaugurarea Arenei 
Chișinău, care este de asemenea 
dotată cu o sală ce corespunde 

standardelor internaționale. Din 
păcate, în țară există puține spații 
cu parchet (a nu se confunda cu 
podelele amenajate cu adeziv de 
teraflex), capabile să găzduiască 
meciuri de futsal. La nivel de in-
frastructură avem mari lacune, iar 
Ministerul de specialitate ar trebui 
să se implice în vederea ameliorării 
situației create în domeniu. 

- Ați fost fotbalist de per-
formanță. În viziunea Dvs., 
este mai dificil să fii ma-
nager decât fotbalist pro-
fesionist?
Fără nicio îndoială. Responsa-

bilitatea unui manager este mult 
mai mare, iar sarcinile mult mai 
dificile. În calitate de fotbalist, îmi 
atingeam obiectivele prin muncă 
și pasiunea față de fotbal. Lucrul 
unui manager presupune un efort 
de o complexitate sporită și lăr-
girea orizontului de cunoaștere. 

De specificat că futsalul este in-
clus în programul următoarei ediții 
a Jocurilor Olimpice pentru Tine-
ret, care se va desfășura în 2026 la 
Dakar (Senegal). Iar acest lucru de-
monstrează o dată în plus că sportul 
respectiv aparține viitorului.

Interviu realizat 
de Iulian BOGATU
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S u d o k u

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

28.01 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
29.01 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
28.01 „Peter Pan” după J.M. Barrie, ora 18.30.
29.01 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
30.01 „Regele Lear” de W. Shakespeare, ora 17.30.

Teatrul Național de Operă 
și Balet „Maria Bieșu”

30.01 „La Boheme”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora 
17.00.

Teatrul Satiricus „I.L.Caragiale”
28.01 „Made in Moldova!” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
29.01 „Nunta” de A.P. Cehov, ora 18.30
30.01 „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
29 – 30.01 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
28 – 29.01 „Fazanul” după Georges Feydeau, ora 18.30.
30.01 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
30.01 „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, ora 11.00; 13.00.

Teatrul Municipal 
de Păpuși „Guguță”

29.01 „În această viață” de Gheorghe Urschi, ora 11.00.
30.01 „Țurțurica” de Nicolae Rusu, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
30.01 „Mozart – copilul minune”, Concert educativ pentru copii 

și părinți, cu elevii Școlii de Muzică „V. Poleacov”, soprana Lilia 
Șolomei, Orchestra de Cameră a Liceului „S. Rahmaninov”, dirijor 
Igor Ersac, prezintă Irina Martîniuc, ora 16.00.

Filarmonica Națională 
„Serghei Lunchevici”
Eco-Resort Butuceni

30.01 „Duminical de Iarnă” cu Select Cvartet, soprana Tatiana 
Costiuc și naistul Marin Gheras, ora 16.00.

A f i ş

„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin inter-
mediul 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 abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

conține mesajele celor care se află în aceeași 
situație ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă și 
frumoasă dacă o trăiești din plin alături de omul 
drag. 

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

Te  c a u t !

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)

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vârstă 
apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat 
la redacție. (12)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să cu-
nosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (14)

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii su-
perioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 de 
ani... detaliile vor urma. (15)  

Femeie de 66 de ani
O femeie își caută un prieten sincer și cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în orașul Chișinău, sec. Botanica. 
(16)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chișinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 

ani. Solicit cunoștință cu un bărbat bun la inimă, de cre-
dință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. (17) 

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18) 

Îmi doresc să întâlnesc
o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă și 
frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei 
inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 
de ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. 
Am studii superioare, stare materială bună, fără vicii. 
Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. 
(20) 

O femeie își caută un prieten sincer, 
cu suflet bun 
Am 66 de ani, locuiesc în capitală. Aștept apeluri telefo-
nice de la bărbați interesați. (21)  

Bărbat 
de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoștință cu o femeie de 
la țară: simplă, drăguță și gospodină, cu vârsta între 55-
60 de ani. (22)

Femeie 
de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care 
ar fi de religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și să 
nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chișinău sau 
din apropierea municipiului. Femeia vrea să treacă cu 
traiul la el. (23)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
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 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetade-

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Nesiguranța de sine pre-
supune și o stare de spirit 
îndoielnică și anxioasă. În 
plan profesional, reușești să 
îți expui punctul de vedere 
într-o manieră diplomată, 
indiferent de replicile acide 
care ți se adresează. Odată 
ce îți vei da seama care este 
adevăratul curs al lucruri-
lor, știi că ești capabil să 
faci schimbări importante.

Viața profesională este 
într-o continuă ascensiune. 
În sfârșit îți dai seama că 
toate meritele sunt ale tale. 
Ai fost mereu perseverent și 
ai reușit să profiți de toate 
oportunitățile de dezvolta-
re care ți-au ieșit în cale. 
Anumite aspecte din viața 
ta devin mult mai clare și 
acest lucru te ajută să iei 
decizii importante.

Zilele acestei săptămâni 
sunt marcate de calm, de 
liniște interioară. Îți în-
drepți atenția către familie 
și către prietenii apropiați 
deoarece îți dai seama că 
sunt cele mai valoroase 
părți din viața ta. Viața 
profesională este o prio-
ritate pentru tine, dar nu 
una pentru care să faci doar 
compromisuri.

Această săptămână poate 
fi începutul tău într-un nou 
domeniu de activitate. Ai 
șansa de a face ceva care te 
împlinește cu adevărat. Este 
real faptul că susținerea fa-
miliei are un impact defi-
nitoriu pentru tine, dar nu 
uita de propria susținere. În 
plan emoțional, se resimte 
faptul că Luna „stagnează” 
în casa familiei.

Totul este definit de 
calm și armonie, mai ales 
în plan profesional. Carie-
ra ta se află într-o perioadă 
de glorie și te bucuri cu tot 
sufletul de această reușită 
care îți aparține întru totul. 
Contextele în care te vei afla 
vor aduce provocări în sec-
torul familial. Încă te simți 
ancorat în câteva relații al 
căror sens nu îl mai știi.

În perioadele mai încăr-
cate din punct de vedere 
emoțional, îți îndrepți destul 
de mult atenția către trecut. 
Redescoperi ceva ce îți era 
cunoscut la un anumit nivel 
și anume că nu ai depășit 
anumite experiențe trau-
matizante. Atunci când vine 
vorba de carieră este impor-
tant să rămâi consecvent și 
implicat în tot ceea ce faci.

Energia tranzitorie pe 
care o simți la începutul săp-
tămânii te face să acționezi. 
Chiar dacă nu știi exact care 
sunt pașii pe care trebuie să 
îi faci, nu te mai lași absorbit 
de falsa idee că destinul ți se 
va dezvălui de la sine. Fa-
milia e centrul echilibrului 
tău interior. Toate deciziile 
tale vizează în primul rând 
confortul celor dragi.

Nivelul de adrenalină 
de pe parcursul acestor 
zile este ceva ce nu ai mai 
experimentat până în mo-
mentul de față. Viața ta 
personală este foarte in-
tensă și plină de momente 
unice. Duceai lipsa acestui 
stil de viață de care nu ai 
mai avut parte de câțiva 
ani din cauza alegerilor pe 
care le-ai făcut.

Pentru starea ta de bine, 
devine imperioasă ideea de 
a petrece cât mai mult timp 
singur. Este de preferat 
să nu te avânți la achizi-
ționarea unor lucruri care 
chiar nu îți sunt necesare. 
Chiar dacă pe moment te 
simți îndreptățit să susții 
anumite lucruri, un timp 
de gândire ar anula multe 
conflicte.

Majoritatea prieteniilor 
din viața ta sunt bazate pe 
încredere totală. Chiar și 
atunci când viața îți demon-
strează contrariul, tu crezi 
orbește în cei din jur. A te 
lăsa ghidat de ceea ce simți 
poate deveni destul de con-
fuz având în vedere perioada 
plină de dificultăți prin care 
treci. Este indicată o pauză 
de la tot ceea ce te tulbură.

Este momentul potrivit 
pentru a te lăsa dus de val. 
Planurile de a-ți extinde afa-
cerea personală te ajută să 
rămâi concentrat și să crezi 
în tine. Zilele acestei săptă-
mâni sunt productive și aduc 
mult sens în viața ta. Dacă 
viața personală trece prin 
anumite dificultăți, fă o pri-
oritate din a rămâne conectat 
de partenerul de viață.

Modul în care alegi să te 
raportezi la cei din jur te va 
ajuta să îți deschizi uși în 
plan profesional. O atitudi-
ne de superioritate nu este 
potrivită. În plan personal, 
trebuie să fii pregătit să iei o 
decizie pe care o tot amâni, 
chiar dacă dinamica contex-
tului actual nu îți permite 
să faci asta. Important este 
să faci ceea ce simți.

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

Lăsa jucăriile pe unde se ni-
merea, hăinuțele, de  asemenea. 
Părul ei era mereu ciufulit, rochia 
ruptă și genunchii zdreliți de atâta 
cățărat pe garduri și prin copaci.

  La școală au mers într-o clasă. 
Așa a dorit mama lor, învățătoa-
re. A vrut să le aibă pe amândouă 
în clasă la ea. De învățat învățau 
bine, aveau aproximativ aceleași 
note la toate obiectele. Dar iată 
că la purtare notele se deosebeau, 
pentru că mezina da prin băț de 
neastâmpărată ce era. 

Ea nu putea sta liniștită și as-
cultătoare ca sora ei. Până nu se 
încăiera cu vreun coleg, sau nu 
spărgea vreun geam, sau nu fă-
cea vreo altă trăsnaie, nu trecea 
săptămâna. Nici în clasele mari 

nu se ogoise. 
Și oricât ar părea de ciudat, co-

legii și oamenii din sat o iubeau 
mai mult pe Catinca. La fel era și 
cu băieții. Când s-au făcut domni-
șoare, în jurul Catincăi roiau flăcăii 
ca albinele prin flori, iar Maria ră-
mânea neobservată.

Catinca se căsătorește

Au trecut anii și fetele au ter-
minat școala din sat. Maria a mers 
la Universitate, iar Catinca la un 
colegiu. Ar fi putut să-și continue 
studiile și Catinca la facultate căci 
avea capacități, dar nu a vrut să le 
facă prea mare cheltuială părin-
ților. Ea își dorea să devină edu-
catoare și a considerat suficient 
pentru studii un colegiu de profil. 

După absolvirea facultății Maria 
a rămas să lucreze la o școală din 
Chișinău, iar Catinca muncea deja 
de doi ani la un azil de bătrâni, 
pentru că nu își găsise un loc de 
muncă la grădiniță. Continua să 
fie curtată de mulți băieți. Pusese 
ochiul pe ea și Viorel, un bărbat 
cu chip de actor, care provenea 
dintr-o familie înstărită. 

Un cumnat și o cumnată
sporesc dragostea curată

Într-o zi, a invitat-o la un pahar 
de vin în beciurile de la Cricova. 
Catinca intra pentru întâia oară 
într-un restaurant subteran. Vi-
orel era îmbrăcat într-un costum 
impecabil, care se potrivea cu 
atmosfera de acolo. Ea, însă, nu 
se prea încadra în peisaj. Purta o 
rochie simplă și pantofi stil sport. 

S-au așezat la o masă. În timp 
ce sorbeau vinul din pahare, Ca-
tinca, încântată de tot ce vedea, 
l-a întrebat ce l-a făcut să aleagă 
acest local. „Pentru atmosfera mai 
liniștită și mai intimă decât în alte 
localuri. Eram convins că o să-ți 
placă”, i-a răspuns. 

„Îmi place foarte mult, dar n-am 
știut că vom intra în restaurant 
și nu m-am îmbrăcat așa cum 
cere eticheta.” „Nu-i nimic. Ine-
lul ce vreau să ți-l ofer acum se 
asortează foarte bine cu rochia ta 
albă cu buline roșii.” Și i-a pus pe 

deget inelul, însoțit de cererea în 
căsătorie. Fără prea mari emoții, 
răspunsul a fost „Da”. 

Nunta s-a desfășurat, așa cum 
a dorit Catinca – cu puțini nun-
tași, cu câteva feluri de bucate, 
fără cartonașe cu nume pe mese, 
fără „dezbrăcatul miresei” și alte 
obiceiuri. După nuntă tinerii și-au 
cumpărat o casă minunată în cen-
trul raional. Aveau de toate în casă, 
numai dragoste nu aveau. Catinca 
nu prea găsea limbă comună cu 
soțul și prefera să stea mai mult 
cu bătrânii ei de la azil. 

Soră-sa adesea îi zicea: „Dacă 
m-aș fi căsătorit eu cu dânsul, cu 
toți banii lui, aș fi stat acasă și nu 
m-aș mai fi dus să fiu slugă la niște 
bătrâni țicniți. Atunci nici el nu ar 
mai fi sărit gardurile pe la mândru-
țe”. Catinca tăcea și își vedea de 
ale sale. Conviețuia cu Viorel din 
respect. Viața de familie nu se lega. 

Nina NECULCE

Maria și Catinca s-au născut la un an 
diferență.  Creșteau și se bucurau 
de viață alături de doi părinți 
iubitori într-un sat de prin părțile 

Teleneștilor. Maria, de mică, se arăta bună 
gospodină. Îi plăcea să-și aranjeze frumos 
jucăriile, hăinuțele. Era tot timpul pieptănată, 
curățică. Iar Catinca era opusul surorii.
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Costică, venit pe lume după doi 
ani de căsnicie, a stat în familie atât 
cât l-a alăptat Catinca, pe urmă 
nu-și dădeau rând bunicii să-l țină. 
Față de azil casa îi părea pustie. 
Discuțiile cu Viorel se reduceau 
numai la bani și averi. Acesta nu 
lucra nicăieri, căci avea mai multe 
firme de construcții în Rusia de 
unde îi veneau bani buni. Era foar-
te frumos bărbat, un Don Juan, 
care până la însurătoare avusese 
multe mândruțe și continua să se 
distreze cu ele și după.  

În pat cu o fostă iubită

Femeia nu dorea să știe de aven-
turile lui. Dar orășelul vuia. Azi îl 
vedea cineva cu o fostă mândruță 
într-un bar, mâine cu o alta săru-
tându-se prin parc, poimâine la 
pădure și tot așa. Odată, Maria l-a 
surprins sărutându-se cu o tânără 
într-un restaurant din Chișinău. 
În altă zi, l-a văzut cu ea la braț 
plimbându-se pe lângă Catedrală. 
Nu i-a spus  surorii, a lăsat-o să-l 
descopere singură.

Și Catinca l-a descoperit. Într-o 
zi când a venit pe neașteptate acasă 
la amiază, l-a găsit în pat cu o fostă 
iubită. Femeia nu a făcut scandal, 
dar nici nu a vrut să-i asculte ex-
plicațiile. I-a spus că nu-l obligă 
la pensie alimentară și l-a rugat 
frumos să plece din casă cu mân-
druță cu tot. Au divorțat pașnic. 
Viorel a plecat, lăsându-i casa. „Să 
fie pentru Costică, când va crește 
mare”, așa i-a spus la despărțire.  

(va urma)
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A G R I C O L A

Îngrijirea și alimentația vacilor de lapte după 
fătare este unul dintre factorii importanți, 
care influențează producția afectând și 
partea economică. Nerespectarea normelor 

de întreținere în această perioadă cauzează 
scăderea productivității, iar în cazuri severe poate 
fi necesară și sacrificarea animalului (mastite 
grave, pareza puerperală ș.a).

Este important să cunoaștem și 
să respectăm aceste norme pentru 
evitarea complicațiilor și pentru o 
productivitate pe măsură.

De regulă, după fătare, vaca se 
recuperează în decurs de 14 zile. 
În acest interval de timp ea are 
nevoie de o îngrijire specifică. Sta-
rea vacii se urmărește minuțios 
și până la 30 de zile după fătare.

Prioritar se acordă atenție 
confortului animalului și nutri-
ției acestuia.

Îngrijirea vacii în primele 
ore după fătare

Vaca după fătare se asigură 
cu confort și liniște, pentru a se 
odihni. Așternutul se înlătură 
și se schimbă cu unul proaspăt, 
uscat și gros. Cu un șomoiog de 
paie se masează bine membrele 
posterioare, coapsele și regiunea 
lombo-sacrală.

Imediat după fătare vacii i se 
dă vițelul pentru ca să-l lingă. Prin 
lingere vaca stimulează circulatia 
sangvină a vițelului, îl usucă, îi 
curăță porii, ca pielea să înceapă 
a respira.

În același timp, ea ingeră mu-
cusul fetal de pe corpul acestuia, 
care este bogat în albumine, gli-
cogen, estrogeni ș.a., elemente 
care stimulează tonusul general 
al organismului vacii.

Hormonii sexuali ingerați fa-
cilitează secreția laptelui și ajută 
la recuperarea funcțiilor repro-
ductive.

După ce vaca a încheiat proce-
dura de igienizare a vițelului, se 
trece și la igiena ei. Cu apă caldă, 
amestecată cu bicarbonat de so-
diu, se spală atent organele geni-
tale externe, ugerul, abdomenul, 
coada și coapsele. În perioada rece 
a anului, locul acesta se acoperă 

cu o pătură.
Vaca se mulge după 30-90 

min după fătare. Primele jeturi 
se înlătură, deoarece pot conține 
microbi. Următoarele se testează 
la prezența mastitei. Doar după 
asta se lasă vițelul să sugă, sau se 
mulge și se dă vițelului cu ajutorul 
biberonului.

În prima săptămână, vaca se va 
mulge de 4-5 ori pe zi. Dacă este 
predispoziție spre pareza puerpe-
rală (numită și febra de lapte sau 
febra vitulieră), primele mulsori 
se fac nu până la urmă, lăsând o 
parte de lapte în uger.

Alimentația vacii 
după fătare

Imediat după fătare vaca se 
adapă cu o căldare de apă călduță, 
amestecată cu 100 g de sare de bu-
cătărie. Dacă fătarea a fost dificilă, 
în loc de sare se amestecă 600 g de 
zahăr sau 900 g de melasă.

După două ore de la fătare 
animalul se hrănește cu un terci 
pe bază de apă caldă, puțin săra-
tă, amestecată cu tărâțe de grâu. 
Procedura se va repeta câteva zile 
după fătare de 4-5 ori pe zi.

În caz că placenta încă nu a fost 
expulzată, primul terci se pregă-
tește pe bază de colostru propriu 
și 3-5 litri de lichid amniotic, care 
se colectează cât mai atent în tim-
pul fătării.

Acestea conțin agenți care sti-
mulează contracția musculară și 
ajută la eliminarea mai rapidă a 
învelișurile fetale, precum și la 
involuția uterină.

După ce vaca a consumat prima 
porție de terci, aceasta se hrănește 
cu 2-3 kg de fân de leguminoase, 
de o calitate cât mai înaltă. În ur-
mătoarele zile fânul bun rămâne a 
fi alimentul de bază al parturientei.

Îngrijirea vacilor după fătare 
pentru recuperare rapidă

Concentratele se dau doar în 
formă de terci (făină de ovăz, orz, 
tărâțe de grâu), în cantitate de 1,5-
2 kg pe zi.

Din ziua a patra în rație se 
introduc treptat și furajele su-
culente. Începând cu ziua a 9-a, 
până la a 12-a, vaca revine la rația 
normală.

Structura recomandată a rației 
vacilor în prima fază a lactației 
este următoarea:

Grosiere – 20-25%;
Suculente – 40-50%;
Concentrate – 30-35%.
În medie, la 100 kg de greutate 

corporală, vaca necesită 2 kg de 
fân și 8 kg de furaje suculente pe 
zi. Concentratele se administrează 
în funcție de producția de lapte: la 
fiecare litru de lapte se adminis-
trează 100-400 g de concentrate.

Recomandări adăugătoare 
pentru hrănirea vacilor 
după fătare

Vacile de productivitate mare se 
hrănesc de 3-4 ori pe zi, cele cu o 
producție mai modestă – de 2 ori 
pe zi. Ordinea administrării nutre-
țurilor este următoarea: concen-
tratele – suculentele – grosierele.

Se recomandă ca timpul hrănirii 
să corespundă cu cel al mulsului.

În primele săptămâni după 

fătare, vaca pierde un pic din 
greutatea sa corporală, dar este 
un proces fiziologic normal. Mai 
târziu aceasta va fi recuperată.

Vacile tinere sunt hrănite mai 
intens decât cele mature. Anima-
lele active și agitate vor consuma 
mai multe furaje decât cele liniști-
te, cu predispoziție spre obezitate.

Suprafurajarea este un feno-
men nedorit din mai multe consi-
derente: în afară de cheltuielile în 
plus pentru furajele irosite, pier-
derile se manifestă și prin excesul 
de greutate al vacii, care influen-
țează negativ productivitatea.

Pentru stimularea lactației se 
practică mărirea continuă a apor-
tului nutritiv al rației cu 1-3 UN, 
prioritar din contul suculentelor 
și concentratelor, până când se 
va stabiliza producția de lapte. 

Aceasta este crescândă până la 
2-3 luni după fătare, apoi devine 
constantă. La stabilizarea lacta-
ției se oprește și creșterea apor-
tului furajer. În caz contrar poate 
apărea obezitatea, ce influențează 
negativ producția.

Cele mai frecvente 
complicații la vaci 
după fătare

Retenția placentei
Învelișurile fetale, de regulă, 

se elimină în decurs de 3-6 ore 
după fătare. Dacă expulzarea nu 
are loc în acest timp, se apelează 
la medicul veterinar.

Important! Nu se admite 
extragerea manuală a placentei. 
Această procedură este traumati-
zantă pentru endometru, ducând 
la inflamații, perturbări ale cicli-
cității sexuale și alte complicații 
severe.

Pentru stimularea expulzării 
sănătoase a învelișurilor fetale 
se asigură:

Igiena adecvată a așternutului 
și a vacii;

Furajarea adecvată, cu aport 
caloric crescut, dar redusă în can-
titate (terci, fân de calitate);

Posibilitatea ca vaca să-și lingă 
vițelul după fătare;

Administrarea a 3-5 litri de li-
chid amniotic, amestecat cu 6-8 
litri de apă caldă și 600 g de zahăr 
sau 100 g de sare;

Spălarea cu apă caldă și săpun, 
apoi dezinfectarea organelor ge-
nitale externe.

Dacă se vor respecta normele 
de întreținere, alimentație și igi-
enă, complicațiile posibile pot fi 
ușor evitate.

agrobiznes.md

Noi cerințe de calitate la comercializarea fructelor și legumelor
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 

19 ianuarie, cerințe noi de calitate la comerciali-
zarea fructelor și legumelor în stare proaspătă.

Documentul se referă la mai multe produse de 
larg consum de import sau autohtone (cartofi, 
ceapă, usturoi, varză, conopidă, morcov, cas-
traveți, vinete, dovlecei, pepene verde, pepene 
galben, caise, prune, cireșe și vișine).

Noile reguli au fost stabilite în conformitate 
cu Standardele adoptate de Comisia Economică 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE-ONU).

Scopul documentului este de a asigura piața 
internă cu fructe și legume autohtone sau de 
import care corespund cerințelor de calitate și 
normativelor sanitare.

Atestarea corespunderii fructelor și legumelor 

proaspete cu cerințele de calitate și comercia-
lizare poate fi demonstrată suplimentar prin 
Certificatul de conformitate a calității fructelor 
și legumelor proaspete, eliberat conform Legii 
nr. 237/2018 cu privire la controlul de confor-
mitate cu cerințele de calitate pentru fructele și 
legumele proaspete.

Atestarea corespunderii fructelor și legumelor 
proaspete cu normativele sanitare se efectuează 
în baza încercărilor efectuate de un laborator 
acreditat în acest sens sau suplimentar, prin 
deținerea certificatului de inofensivitate elibe-
rat conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 
119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar 
și la fertilizanți.

agrobiznes.md
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Luni, 31 ianuarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 16: Dobrogea Sud Constant-AHC 
Potaissa Turda
01.35 Europa mea
02.00 Referendum
03.30 Frontul de acasă
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 România veritabilă
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung, ep. 27
11.54 Mic portret de mari românce Olga 
Greceanu
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.10 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Sănătate, România!
21.00 Referendum
22.50 Film: Recuperatorul

00.30 Marile epidemii
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Recuperatorul
05.05 Editie specială
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
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° Seniorii 
lavandei
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculinLiga Zimbrilor 
- etapa 16
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: dispăruţi fără urmă
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câştigă România!
23.00 Iarna amintirilor
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Duelul- România, 1981
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Tezaur
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei

10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film: A fost odată în Mexic - 
Desperado 2

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN   
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 Program AGRO TV România      
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
15:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România    
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ  
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 AGRI SMART Program 
informativ/ educativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DELICIILE     Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ  
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Regele Arthur
02.40 La Măruţă
04.40 Lecţii de viaţa

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 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Vanturile, Valurile
13.00 Femeile Vorbesc
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America

01.00 Vanturile, Valurile
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Корея с Джоном Тородом
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Reporter de Gardă
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы

14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Корея с Джоном Тородом
01.25 Х/ф Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: UN SOŢ DE VÂNZARE
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 118
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 43
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 870
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 44
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 873
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 120
21.00 Film: TRENUL CONDAM-
NAŢILOR
23.00 Film: ASASINUL MAFIEI
01.00 Cei 7 ani de masa
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 1 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Natură şi aventură
15.30 Istorii ascunse
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360°
23.05 Destine ca-n filme
00.00 O dată-n viaţă Nicolae Botgros
01.20 Istorii ascunse
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială

18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Cei trei muşche-
tari
00.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: dispăruţi fără urmă
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Revizie tehnica
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: La căderea nopţii
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta! 18’/20’
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ştiinţa uimitoare
16.30 Ştiinţă şi inovaţii
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 F/d Vechile Biserici ale Chişinău-
lui
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Lista neagră

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Pro-
gram educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00  STIRI     Program Informativ    
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 DESIGN HORTICOL    Pro-
gram educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ   
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Pro-
gram educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Program AGRO TV România
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-

gram de divertisment 
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertis-
ment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 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 SURVIVOR România
00.00 Film Iron Man 2 - Omul de otel 2
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 M-Adam
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19

20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.00 America
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Робин Гуд: мужчины в 
трико
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого 
океана
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Робин Гуд: мужчины в 
трико
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 120
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping

13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 44
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 871
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 45
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 874
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 121
21.00 Film: DOVEZI FATALE
23.15 Film: REGLARE DE CONTURI
01.15 Film: ASASINUL MAFIEI
03.15 Fosta mea iubire
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 2 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Descălecaţi în Carpaţi
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360°
23.05 Nocturne
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 14: SC Minaur Baia Mare-CS 
Magura Cisnadie
01.35 Natură şi aventură
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Prinţesa Ja-Myung
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal feminin Liga Florilor. 
Etapa 14
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Hunedoara - Fa-
milia Hunedoreştilor
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Cei trei muşche-
tari
03.50 Sport
04.10 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: şoarecele şi pisica
20.10 Film: Mariachi Gringo
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22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Mariachi Gringo
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Svitanok
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Descoperiri uluitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Noroc fatal

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DELICIILE   Program educa-
tional/ Informativ
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00 BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 DESIGN HORTICOL    Pro-
gram educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00 STIRI     Program Informativ     
14:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI  
16:00:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
18:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ    
19:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
20:00:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA    Program informativ/ 
educativ
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:00:00 BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:30:00 AGRI SMART  Program 
informativ/ educativ
21:45:00  DELICIILE    Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ    
22:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI  
03:30:00 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 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 MasterChef
23.00 Film Câinele… sau viaţa!
01.00 Ştirile Pro TV
01.30 Lecţii de viaţa
02.30 Vorbeşte lumea
04.30 MasterChef

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 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.15 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
13.55 Teleshopping
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Femeile Vorbesc
17.00 Jurnalul orei 17
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 America
01.00 Constructii ciudate
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Старик с пистолетом

14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Такси 4
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Старик с пистолетом
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 121
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 45
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 872
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 46
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 875
20.00 Film: CRIME JUSTIFICATE
22.00 Film: UCIDE-I PE TOTI
00.15 Film: TRENUL CONDAM-
NAŢILOR
02.15 Film: DOVEZI FATALE
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 3 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui

16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360°
23.05 Profesioniştii…
00.00 Studio handbal
00.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor 
- Etapa 16: CSM Focsani-AHC CS Buzau
01.35 Descălecaţi în Carpaţi
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbeşte corect!
10.15 Referendum
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Editie specială
18.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor. 
Etapa 16
19.35 Mic portret de mari românce
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.44 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Internetul tuturor lucrurilor
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
03.45 #secreteleplantelor
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 Editie specială
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Peru - o lână 
cât o mină de aur
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: şoarecele şi pisica
20.10 Film: În braţele străinului
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: În braţele străinului
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 F/d Floarea vieţii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Noroc fatal

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DELICIILE    Program educa-

tional/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 AGRO PROFIT   talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 DESIGN HORTICOL  Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00 AGRO PROFIT   talk show
15:00:00 BATALIA SERELOR      Pro-
gram educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
19:00:00 STIRI   Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertis-
ment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Pro-
gram de divertisment
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

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 Teleshopping
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 MasterChef
23.00 Film Acvila legiuinii a IX-a
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 Vorbeşte lumea
04.30 MasterChef

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 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa

22.30 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Такси 4
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы

09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном Тородом
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Приключения Паддингтона
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Крутой парень

17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Азия с Джоном Тородом
01.00 Новости
01.25 Х/ф Приключения Паддингтона
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 46
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 873
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 47
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 876
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 119
21.00 Film: AVENTURI ÎN LAS VEGAS
22.45 Film: CRIME JUSTIFICATE
00.45 Film: REGLARE DE CONTURI
02.45 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 4 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Identitate Basarabia
11.30 Frontul de acasă
12.00 Tableta de sănătate
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: Geo 360°
23.05 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Vorbeşte corect!
10.15 Referendum
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban O
18.10 Serial: Prinţesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Închisoarea durilor

23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 #Creativ
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Fantomele fiordului, sez. 2
02.50 Film: Închisoarea durilor
04.30 Tema zilei
05.20 Discover România
05.30 Cooltura
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Documentar: Case 
şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Peru - o lână 
cât o mină de aur
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Canada - 
bătrânul şi fluviul
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: moştenire mortală
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.45 Distracţiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Canada - 
bătrânul şi fluviul
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Ştiinţă şi inovaţii
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Art-club
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Descoperiri uluitoare
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.30 Portrete în timp
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Noroc fatal

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Pro-
gram educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ 
Program de divertisment 
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Pro-
gram educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Program AGRO TV România    
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
20:30:00 ZONA VERDE   Program 
educational/ Informativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Pro-
gram educational

P R O G R A M E  T V
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22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 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 Românii au talent
23.00 Film Nu muri!

01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 Vorbeşte lumea
04.30 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
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vânturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Po’s Kitchen
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Asfalt de Moldova
21.00 Zerodoi
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Havoc
01.30 Истории об Америке
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Азия с Джоном Тородом
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Спеши любить
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Спеши любить
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 119
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 47
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 874
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 48
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 877

20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 120
21.00 Film: CĂRĂUŞUL
23.00 Film: UCIDE-I PE TOTI
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă,  5 februarie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Adevăruri despre trecut
15.00 O dată-n viaţă Nicolae Botgros
16.20 Distractiile lui Cazacu
16.50 Discover România
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Asfalt Tango
00.35 Adevăruri despre trecut
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Asfalt Tango
03.35 fără prejudecati
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş ep. 29 şi 30
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbeşte corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.25 Rugby Europe Championship 
2022
16.30 Ora regelui
17.30 O dată-n viaţă Nicolae Botgros
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Cuibul Salamandrelor
23.00 Drumul spre Torino
00.00 Dosar România
01.00 Internetul tuturor lucrurilor
02.00 Teleenciclopedia
02.45 Telejurnal Ştiri
03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal femininLiga Naţională 
- etapa 14
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: moştenire mortală
20.10 Film: Fata cu cercel de perlă
22.10 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.25 E vremea ta!
02.45 Serial: Dragoste şi sânge
04.20 Film: Fata cu cercel de perlă
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAşii
11.30 Film Omul care ştia prea puţin
13.00 Bună seara!
14.10 Muzică
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Pe viaţă

21.00 Ştirile
21.30 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Crime la indigo

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ   
07:30:00 TELEMAGAZIN     
07:45:00  DELICIILE    Program educa-
tional/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI  
09:00:00 STIRI     Program Informativ     
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
10:30:00  AGRICULTURA CU 
VALOARE ADAUGATA    Program 
informativ/ educativ
11:00:00 TELEMAGAZIN       
11:15:00 MUZICA PENTRU TOTI 
12:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Pro-
gram educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Pro-
gram de divertisment
14:00:00 STIRI     Program Informativ   
14:30:00 Program AGRO TV România 
15:00:00 ZONA VERDE   Program 
educational/ Informativ
15:30:00 „FAT Film artistic  
16:30:00 TELEMAGAZIN       
16:45:00 Program AGRO TV România 
17:45:00 TELEMAGAZIN       
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  
Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Pro-
gram educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
04:50:00 Program AGRO TV România   

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
10.00 isănătate
11.00 Teleshopping
11.15 Film Motelul iubirii
13.15 Teleshopping
13.30 Film O aventura regala
15.15 Teleshopping
15.30 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Ingerii lui Charlie

23.00 Film Jaf cu stil
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Motelul iubirii
04.00 Film O aventura regala

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Arena bucătarilor
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Fishing Fortune
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Secretele Puterii
14.00 Смотри в оба
14.30 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei

17.00 Total Sport
18.00 Agricool
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Şase
23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Elven
01.00 Secret Life of Marilyn Monroe
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 #ссыл!
05.10 Dincolo de Nistru
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Freedom
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Х/ф Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очистков
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Ангелы и демоны
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Поцелуй навылет
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X
04.00 Х/ф Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очистков

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 875
15.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 876
16.45 Film: ULTIMUL TIGRU SHAO-
LIN
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 878
20.00 Cei 7 ani de masa
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: AVENTURI ÎN LAS VEGAS
01.30 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 6 februarie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Reţeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 O dată-n viaţă Nicolae Botgros
22.30 România veritabilă
23.00 Teatru TV
23.55 Portret în memoriam Valeria 
Gagealov
00.30 Istorii ascunse
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
02.55 Portret în memoriam Valeria 
Gagealov
03.30 Descălecaţi în Carpaţi
04.00 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
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 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal masculin Liga zimbrilor. 
Etapa 17
17.10 Exclusiv în România
17.55 Moment@rt
18.00 Dosar România
19.00 România veritabilă, ep. 5
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri

20.57 Meteo
21.10 O dată-n viaţă Nicolae Botgros
22.30 Drumul spre Torino
23.30 Replay
00.30 Film: Cuibul Salamandrelor
02.15 Lumea azi
02.45 Telejurnal Ştiri
03.35 Sport
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculinLiga Naţională 
- etapa 17
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: La răscrucea marilor furtuni
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: crimă cu public
20.10 Film: Munţii în flăcări
21.45 Iarna amintirilor
22.10 Film: Nunta roşie
00.00 MotorVlog
00.35 Film: La răscrucea marilor furtuni
02.05 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Descălecaţi în Carpaţi
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 F/d Labirintul şimţurilor
10.30 Ring star
11.30 F/d
12.00 In memoriam. T. Chiţaniuc şi T. 
Colac
13.00 O seară în familie
14.00 Film La naiba dragostea!
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Rapsodia satului
17.45 Tezaur
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viaţă
21.00 Ştirile
21.30 Film Rapsodia Boema
23.45 Ştirile (rus.)

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Pro-
gram educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educational/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Pro-
gram de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Pro-
gram educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA 
program Educațional/Informativ.
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ  
16:00:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA     Program informativ/ 
educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Pro-
gram de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertis-
ment 
20:30:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA    Program informativ/ 
educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Pro-

gram educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 isănătate
10.00 Teleshopping
10.15 Film O aventura regala
12.15 În Profunzime
13.15 Teleshopping
13.30 MasterChef
15.15 Film Duminica, la Tiffany
17.15 Teleshopping
17.30 Film Cursa spre Witch Mountain

19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Alba ca zapada şi razboinicul 
vinator
03.00 Film Nume de cod: Agentu’de 
serviciu
04.30 Film Gasca nebuna

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Arena bucătarilor
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SURVIVOR România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Arena bucătarilor
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Arena bucătarilor

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 În lumea surprizelor
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Dora Show
14.00 Al cincilea anotimp
14.30 Teleshopping
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Şase
23.00 Patrula
00.00 Elven
01.00 Secret Life of Marilyn Monroe
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Superзять
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Послание в бутылке
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Х/ф Английский пациент
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 Х/ф Superзять
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.30 Tradiţii de la bunica
11.15 Film: ULTIMUL TIGRU SHAO-
LIN
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masa
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 879
20.00 Film: REBEL DIN DRAGOSTE
23.15 Film: PUTEREA CELOR PUŢINI
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Atacul fratelui din Răsărit

Ne ia frontal, ne-atacă flancul
Cu-amenințările-n cuvinte,
Dar, până a porni cu tancul,
Trimite gazul înainte!... Gheorghe BÂLICI

Meta, compania mamă a Facebook, 
anunță că noul său supercomputer 
va fi cel mai rapid din lume 

Meta Platforms Inc., compania 
mamă a Facebook, a anunțat luni 
că echipa sa de cercetare a con-
struit un nou supercomputer de 
inteligență artificială care, potri-
vit estimărilor sale, va fi cel mai 
rapid din lume atunci când va fi 
finalizat, la mijlocul anului 2022, 
informează Reuters.

Meta a precizat într-o postare 
pe blog că noul său SuperCluster de 
Cercetare în domeniul inteligenței 

artificiale (RSC) va ajuta compania 
să construiască modele de inteli-
gență artificială mai bune care pot 
învăța din trilioane de exemple, 
să lucreze în sute de limbi și să 
analizeze împreună texte, imagini 
și videoclipuri pentru a determina 
dacă un conținut este dăunător.

„Aceste cercetări vor ajuta nu 
numai la menținerea siguranței 
oamenilor în cadrul serviciilor 
noastre în prezent, ci și în viitor, 

O trupă de folk 
metal din Germania, 
Feuerschwanz, a fă-
cut un cover după 
melodia „Dragostea 
din tei” cu care trupa 
O-Zone făcea furori în 
anii 2000. Nemții au 
combinat versurile ba-
sarabenilor cu chita-
re electrice, tobe, ar-
muri, vase vikinge și 
dragoni, caracteristice 
stilului „medieval me-
tal”. 

Videoclipul a fost 
postat pe Youtube de una dintre cele mai mari case 
de discuri de muzică metal din Europa. În două zile 
a sărit de 200 de mii vizionări, iar în comentarii 
sunt mulți români, dar și străini, care felicită trupa 
din Germania pentru clip, dar și pentru pronunție.

Nu este pentru pri-
ma dată când ritmul 
remixat al melodiilor 
lansate de trupa O-Zo-
ne asigură succesul 
unor artiști străini. 
Cel mai urmărit vlo-
gger francez a dat 
lovitura în noiembrie 
anul trecut cu o melo-
die pe care o cântă în 
limba română. Piesa 
lansată de Squeezie 
s-a situat în topul ce-
lor mai ascultate pe 
Deezer în România 

și pe Spotify în Franța. Melodia „Time Time”, o paro-
die după muzica anilor 2000, avea ca temă fericirea 
de a mânca un pepene fără sâmburi și parodia, între 
altele, și hit-ul „Dragostea din Tei”.

digi24.ro

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

pe măsură ce construim metavers”, 
a declarat compania într-o postare 
pe blog.

Compania de social media și-a 
schimbat numele în octombrie în 
Meta pentru a reflecta concentra-
rea pe metavers, despre care spu-
ne că va fi succesorul internetului 
mobil.

Metaversul, un termen larg care 
a stârnit multă vâlvă în Silicon Va-
lley în ultimele luni, se referă la 
ideea de medii virtuale comune pe 
care oamenii le pot accesa de pe 
diferite dispozitive pentru a lucra, 
a se juca și a socializa.

„Experiențele pe care le con-
struim pentru metavers necesită 
o putere de calcul enormă (chin-
tilioane de operații/secundă!), 
iar RSC va permite noi modele 
de inteligență artificială care pot 
învăța din trilioane de exemple, 
pot înțelege sute de limbi și multe 
altele’’, a scris luni directorul exe-
cutiv al Meta, Mark Zuckerberg, 
într-o postare pe Facebook.

Agerpres

Cum sună „Dragostea din tei” 
într-un cover cântat în limba română 
de o trupă germană de folk metal 
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Dezbateri televizate cu politicieni

Când doi mari șefi, cu-nverșunare,
Se tot numesc măgari și boi,
Văzând ce spune fiecare,
Dreptate dăm la amândoi!… Gheorghe BÂLICI

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

Elon Musk a făcut glume 
pe Twitter pe seama 
premierului Finlandei. 
Sanna Marin i-a dat imediat 
replica

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a făcut o 
glumă pe Twitter pe seama prim-minis-
trei finlandeze Sanna Marin, criticată 
pentru că a mers într-un club după ce a 
intrat în contact cu o persoană testată 
pozitiv pentru COVID-19. Marin i-a 
dat replica lui Musk, tot pe Twitter, 
potrivit Euronews.

Marin și-a cerut scuze pentru că a 
mers în club în plină criză COVID, dar 
a devenit subiect de meme pe rețelele sociale, inclusiv în Statele Unite.

Duminică, Musk a postat pe contul său de Twitter, cu 66 de milioane 
de fani, o fotografie cu doi tineri într-un club de noapte, cu explicația: 
„Deci, cu ce te ocupi? Eu sunt prim-ministra Finlandei”.

Tweet-ul a fost distribuit de aproape 18.000 de ori și apreciat de 
peste 244.000 de utilizatori Twitter.

Musk, cunoscut pentru postările sale excentrice pe Twitter, a răspuns 
ulterior unui alt utilizator pe Twitter, spunând că Marin „pare mișto”.

Marin nu a părut afectată de glumă și i-a răspuns ea însăși lui Musk, 
scriind pe Twitter că „și Finlanda este mișto”.

„Un stat social nordic care dorește să fie neutru din punct de vedere 
climatic până în 2035... Cei mai fericiți oameni din lume trăiesc în 
Finlanda”, a scris ea.

Finlanda a fost desemnată drept cea mai fericită țară din lume 
pentru al patrulea an consecutiv în 2021.

digi24.ro

Felicitarea de Crăciun pentru 
anul 2021 pe care au publicat-o 
vineri ducii de Cambridge, prințul 
William și Kate, prezintă cuplul 
princiar britanic alături de cei trei 
copii ai lor, George, Charlotte și 
Louis, într-o imagine realizată în 

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

Fotografia, difuzată pe rețelele 
de socializare de biroul de presă 
de la reședința lor oficială, Palatul 
din Kensington, îi prezintă pe cei 
doi duci de Cambridge care zâm-

Arabia Saudită a anunțat 
descalificarea a 43 de cămile 
la un important festival de 
frumusețe, după descope-
rirea unor nereguli precum 
injectări cu botox și liftin-
guri faciale, proceduri ilega-
le la acest tip de eveniment 
și care sunt practicate pen-
tru a ameliora aspectul ani-
malelor înscrise în concurs, 
relatează joi EFE.

Agenția de știri saudită 
SPA a informat că 43 de cămile au fost descalifi-
cate după ce reprezentanții unui comitet medical 
de specialitate, care examinează animalele înainte 
de eveniment, au detectat acest tip de înșelăciune.

Comitetul medical al Festivalului Cămilelor Re-
gelui Abdulaziz, aflat anul acesta la cea de-a șasea 
ediție, a depistat 16 cazuri de injectări cu botox și 27 
de liftinguri faciale în rândul animalelor participante.

Potrivit SPA, este vorba 
despre cel mai mare număr 
de astfel de cazuri constata-
te de la prima ediție a aces-
tui festival foarte popular în 
Golful Persic.

Proprietarii animalelor 
recurg la astfel de proceduri 
estetice, precum liftingul 
facial pentru a scoate în 
evidență genele cămilelor 
și injecțiile cu botox pentru 
a diminua ticurile nervoase 

sau pentru a relaxa botul animalelor.
Scopul acestor „manipulări”, notează agenția de 

știri saudită, este de „ameliora aspectul lor general, 
cu scopul de a le crește prețul, de a-i înșela pe cum-
părători sau pentru a câștiga marele premiu”, care 
poate ajunge la câteva milioane de dolari. 
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besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

În acea fotografie Kate poartă 
o rochie verde kaki, în timp ce 
prințesa Charlotte, în vârstă de 
șase ani, este îmbrăcată într-o ro-
chiță albastră și se află în dreapta 
tatălui ei.

Prințul George, în vârstă de opt 
ani, zâmbește în stânga mamei 
sale, purtând o bluză cu guleraș 
și imprimeu camuflaj, în timp ce 
mezinul familiei, Louis, în vârstă 
de trei ani, stă jos pe o blană natu-
rală și poartă un tricou bleumarin 
în dungi și bermude gri.

„Suntem încântați să împăr-
tășim o nouă imagine cu familia 
noastră, care va apărea pe felici-
tarea de Crăciun din acest an”, 
au scris ducii de Cambridge pe 
rețelele de socializare.
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

Săpam grădina mea de-aici
Copiii când erau prea mici,
Și-acum, la ani sexagenari,
O sap tot eu că sunt prea mari!... Gheorghe BÂLICI

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

Cazul bizar al femeii care 
s-a căsătorit cu ea însăși

Modelul Cris 
Galera s-a căsă-
torit cu ea însăși 
într-o ceremonie 
oficiată în luna 
septembrie, dar 
acum a anunțat că 
divorțează, pentru 
că s-a îndrăgostit 
de altcineva.

Brazilianca a 
spus că s-a săturat 
să se bazeze pe bărbați, că niciunul nu este suficient de bun pentru ea 
și că cea mai bună opțiune pentru ea rămâne... ea.

Femeia de 33 de ani a spus că nu a fost „dezamăgită” că nu a avut 
un mire și că a mers singură la altar. Dar fericirea a durat doar 90 de 
zile, iar acum vrea să divorțeze, potrivit presei tabloide.

Cris, din Sao Paulo, a cunoscut „pe cineva special” și este îndră-
gostită, chiar dacă a jurat că va rămâne devotată propriei persoane 
până la sfârșitul zilelor.

„Am fost fericită cât a durat”, a spus ea. „Am început să cred în 
dragoste în momentul în care am întâlnit pe altcineva special”.

În luna septembrie ea spunea: „Am ajuns într-un punct în care m-am 
maturizat, mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă.

Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama 
că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, 
am decis să mă căsătoresc cu mine”.

În ziua nunții ei, Cris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în 
fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală.

digi24.ro

O femeie a ars bancnote în valoare 
de circa 3000 de euro de teama 
că ar putea contracta COVID-19

Venezuela a stabilit sâmbătă 
recordul mondial Guinness pen-
tru „cea mai mare orchestră din 
lume”, după ce mii de muzicieni 
venezueleni au interpretat Marșul 
slav al lui Ceaikovski, transmite 
AFP.

Mii de muzicieni au fost reuniți 
în cadrul programului public ve-
nezuelean denumit „El Sistema” 
(Sistemul), fondat în 1975 pentru 
a face educația muzicală accesibilă 
miilor de copii din clasele sociale 
inferioare.

Gustavo Dudamel, directorul 
muzical al Operei din Paris și al 
Filarmonicii din Los Angeles, este 
unul din cei mai cunoscuți absol-
venți ai săi.

„Confirm că această inițiati-
vă a fost un succes, felicitări”, a 
declarat persoana însărcinată cu 
anunțarea verdictului în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la se-
diul „El Sistema”. „Sunteți, oficial, 
incredibili”, a adăugat el.

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

tat piesa muzicală de 12 minute 
în fața juriului Guiness World 
Records.

Juriul a fost alcătuit din 260 
de examinatori ai firmei de con-
sultanță KPMG, însărcinați cu 
verificarea respectării anumitor 
reguli de către muzicieni, prin-
tre care interzicerea utilizării în 
comun a instrumentelor muzicale 
și cerința de a interpreta timp de 
cel puțin cinci minute.
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O femeie în vârstă de 74 
de ani din Israel, care se te-
mea că ar putea contracta 
COVID-19 de pe bani, a pus 
mai multe bancnote într-un 
vas cu înălbitor pe care l-a 
introdus în cuptorul cu mi-
crounde, a declarat joi Banca 
Națională, informează DPA. 
Bancnotele, în valoare de 
aproape 2.900 de euro, au 
luat foc.

Prin această procedură, 
femeia, care este administrator de proprietate, a 
vrut să dezinfecteze banii primiți de la chiriașii săi, a 
explicat ea într-o scrisoare trimisă băncii. „Mă simt 
foarte vinovată pentru că nu sunt banii mei, iar eu 
sunt un cetățean onest, care nu a distrus niciodată 
bani”, a precizat ea în scrisoare.

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

Angajații băncii au exami-
nat bancnotele și, după ce au 
constatat că acestea erau rea-
le, au decis să le înlocuiască.

Amir Spernovich de la De-
partamentul pentru numerar 
al băncii a explicat că „banc-
notele din Israel conțin fila-
mente de fier care pot lua foc 
în cuptorul cu microunde”.

Potrivit experților în do-
meniul sanitar, probabilita-
tea de a contracta coronavi-

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că in-
stituția financiară înlocuiește în fiecare an mii de 
bancnote deteriorate. „Însă, până în prezent, nu am 
avut un caz în care bancnotele să fie gătite”, a spus el. 
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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 

P


