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„Asta nu e politică, e banditism!”

Afacerea moșită de Plahotniuc zguduie temeliile vieții politice 
moldovenești

7 

S-a scumpit pâinea. 
Ieftin e doar circul
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Nu ești de orientare 
tradițională? Ai probe?
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Interviu cu Gabriel Purice, 
președintele BRM
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Regele a murit. 
Trăiască regele!
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SUNTEM,  
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Vasile  
Vasilache
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„Succesorii 
de drept”

Vestea, deloc surprinzătoare, 
că suntem pe lista de top a țări-
lor condamnate la CtEDO, vine 
odată cu rugămintea unui prieten 
să-i spun (pentru prietenii lui din 
străinătate) care-i starea statului 
de drept în Republica Moldova. Nu 
sunt un migălos cititor al legilor și 
al subiectelor media pe marginea 
dreptății moldovenești și încep cu o 
constatare care îmi vine în minte ca 
de la sine: în justiție (cu mai multe 
„tradiții” respectate decât legi apli-
cate), ca și în economie, probleme 
sociale, cultură etc., noi mai suntem 
un fel de URSS în miniatură. Succe-
sorii de drept ai imperiului totalitar, 
cu toate hibele lui populiste.

Mircea V. CIOBANU
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C o n t r o v e r s e

O euroviziune: 
parcă-i una, 
parcă-s două

Controverse și acuzații de (auto)cenzură 
la Eurovision Moldova. Formația „Zdob 
și Zdub” și Frații Advahov vor reprezenta 
R. Moldova la Eurovision 2022, cu piesa 
„Trenulețul”. 

„E eterna noastră precauție (ca să nu zic frică): Nu 
care cumva să supărăm pe cineva vorbind, măcar și 
aluziv, despre unire.”

„Noi înșine ne cenzurăm mai bine decât oricine și 
nu contează – din frică sau din conjunctură.” 

„Tare, tare sper să meargă la Eurovision cu textul 
inițial.”

R e a l i t a t e a

GAZETA de Chișinău 
îi premiază pe cei 
mai harnici poștași 
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În satele Țiganca, raionul 
Cantemir, și Chiștelnița, 
raionul Telenești, avem cei 
mai mulți cititori

21 decembrie 2015, cei 14 deputați comuniști își anunță plecarea din PCRM. Vladimir Vitiuc, Artur Reșetnicov, Violeta Ivanov și Anatolie Zagorodnîi (așezați)
 au fost reținuți miercuri pentru că au negociat trecerea colegilor lor la platforma social-democrată moșită de Vladimir Plahotniuc. 
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A C T U A L I T A T E

GAZETA de Chișinău apare vineri.  
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în 
orice oficiu poștal din Republica Moldova.

REDACȚIA

Redacția nu poartă răspundere  
pentru conținutul și corectitudinea  
anunțurilor publicitare.
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Apare  
din 

2020
VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...

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

papers and News Publishers

Dragi cititori 
ai ziarului 
„Gazeta de Chișinău”,

Pe 31 ianuarie 2022, s-au 
făcut doi ani de la apariția 
primului număr al ziarului GA-
ZETA de Chișinău (31 ianuarie 
2020), pe care Dumneavoastră 
îl primiți în fiecare zi de vineri 
în cutia poștală. Numărul de azi 
este al 99-lea și al patrulea de la 
începutul acestui an.

Doi ani sunt prea puțini pen-
tru viața unei publicații, dar pot 
fi un început bun pentru un ziar 
de limbă română, cu acoperire 
națională, cu o politică edito-
rială corectă, un ziar care își 
informează echidistant publicul 
cititor, respectând principiul 
pluralismului de opinie.  

Acești doi ani de apariție vi-i 
datorăm, în primul rând, dum-
neavoastră, celor care ne citiți 
și ne urmăriți. Vă mulțumim 
celor care v-ați abonat la for-
matul PRINT și PDF al ziarului. 
GAZETA informează lumea 

noastră de aici, de acasă, dar 
avem și abonați la formatul 
PDF aflați peste hotare, care-l 
primesc prin poșta electronică. 
Asta ne bucură, ne dă noi forțe 
și vigoare, ca să putem merge 
mai departe.

Faptul că am apărut când 
a început pandemia și conti-
nuăm să activăm când aceasta 
încă nu a luat sfârșit, cu toate 
dificultățile ce nu reușesc să ne 
risipească, e un lucru enorm. 
Am rămas și suntem prezenți 
pe piața informațională din 
Republica Moldova. Vrem să 
rezistăm, chiar dacă presei 
tipărite nu-i mai dau credite 
pentru o viață lungă nici chiar 
unii jurnaliști.   

Ne dorim ca, pe lângă edițiile 
informative pe care vi le oferim 
săptămânal, să vă transmitem și 
respectul pe care-l avem pentru 
că ne susțineți prin intermediul 
abonamentelor pe care le-ați fă-
cut la ziar. În familia cititorilor 
GAZETEI de Chișinău suntem 
puțini, dar buni. 

Echipa redacțională se va 
strădui și în anul care a venit cu 
noi oportunități să vă bucure, 
în cele 24 de pagini de ziar, cu 
subiecte interesante și utile pe 
diverse teme scrise de jurnaliș-
tii noștri. Ne propunem, pentru 
o mai bună informare a socie-

tății, să adunăm cât mai mulți 
cititori. 

Ne dorim ca ziarul să ajun-
gă și în cele peste o mie de 
biblioteci publice din localități, 
în alte instituții de cultură, 
biblioteci ale instituțiilor de 
învățământ de orice nivel, 
primării, oficii ale medicilor 
de familie, muzee deschise în 
localități, oriunde se dorește să 
ajungă mai multă lumină, mai 
mult adevăr. 

R a c u r s i
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Victoria POPA

Luni, s-au împlinit doi ani de 
când apare „Gazeta de Chișinău”. 
E al patrulea ziar la care lucrez, 
pe care îl fac număr de număr. 
Au mai fost în viața mea trei 
ziare, faimoase la timpul lor, de 
care nu știu dacă își mai amin-
tește astăzi cineva. S-au dus... în 
istorie sau pe apa sâmbetei, sau 
în neantul acestui secol deperso-
nalizant. 

Patronii celor trei ziare – doar 
unul din acestea a fost ziar de partid, „Mesagerul” (PFD) – nu mai 
fac demult ziaristică, nu știu dacă își mai amintesc de anii de presă 
1995-2019, de echipele pe care le-au înjghebat, dacă se mai gândesc 
la soarta ulterioară a jurnaliștilor care au lucrat pentru numele bun 
al acelor ziare, pentru carierele lor. 

După trecerea anilor mă întreb, a fost pentru acei notorii 
directori de presă/ de opinie o „comandă socială” editarea acelor 
publicații, un mijloc de parvenire pentru cineva din ei, un mod 
de deturnare de fonduri pentru altcineva? Să ne spună arhivele, 
cercetătorii onești, căci ideea unei lustrații pare a fi îngropată 
aici adânc, cu aportul unor nomenclaturiști șmecheri. Un lucru 
e cert – acei fondatori de ziare au alimentat speranțe enorme 
în sânul unei populații colonizate, speranțe pe care tot ei le-au 
spulberat. 

Iar astăzi nu știu dacă se gândește cineva, care are căderea să 
o facă – pe acest mal de Prut sau pe celălalt –, la necesitatea unui 
ziar românesc la Chișinău. Dacă se gândește cumva, să se și întrebe 
ce face pentru existența unei prese viabile, competitive, de expresie 
românească, valide financiar și logistic, în Republica Moldova. 

Între timp, continuăm să ne facem meseria și să rezistăm, într-o 
competiție fără orice fel de fair play, pe o piață inundată de macu-
latură într-o limbă străină, unde regula o fac schemele clientelare și 
aranjamentele de gașcă. 

Și unde, de fapt, puțină lume mai caută să răsfoiască un ziar la 
prima oră a zilei. Pentru această lume puțină perseverăm, ea ne 
oferă motivația și rostul. Pentru cei care caută să se informeze din 
surse alternative, altele decât de cele oficioase sau partinice. Și, ca 
să nu rămână aceste cuvinte doar niște declarații patetice, vă puteți 
implica și Dumneavoastră în felul pe care îl veți considera mai 
potrivit.

Înfruntând 
vremurile

Rodica MAHU

Echipa

redacțională 
se va strădui 

și în anul care 
a venit cu noi 

oportunități să 
vă bucure, în cele 

24 de pagini de 
ziar, cu subiecte 

interesante și 
utile pe diverse 
teme scrise de 

jurnaliștii noștri.

Încălcările fiscale până la 5000 
de lei, comise de antreprenori, 
nu vor mai fi sancționate

Antreprenorii care au comis încălcări fiscale în valoare de până la 
5000 de lei și cetățenii ale căror încălcări constatate nu depășesc 500 
de lei nu vor fi sancționați. Le vor fi aplicate  avertizări. 

Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de modificare a 
articolului 231 din Codul fiscal, care are drept scop diminuarea poverii 
administrative asupra agenților economici și a cetățenilor.

Potrivit documentului, se va considera nesemnificativă încălcarea 
fiscală dacă suma, în cazul nerespectării modului de declarare sau în 
cazul diminuării impozitelor sau taxelor de către persoanele juridice 
și persoanele fizice care practică anumite activități, va constitui până 
la 5000 de lei. În prezent, această sumă este de până la 1000 de lei. 
Pentru persoanele fizice, aceleași încălcări vor fi considerate nesem-
nificative dacă pragul respectiv va fi de până la 500 de lei, și nu până 
la 100 de lei, cum este în prezent. 

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alai-
ba, a menționat că inițiativa vine să promoveze avertizările în locul 
amenzilor, în cazul unor încălcări nesemnificative, și să motiveze 
instituțiile statului să se concentreze pe evaziuni fiscale mari și spălări 
de bani de proporții.  

Natalia Munteanu
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Redacția publicației „GAZETA de 
Chișinău” le mulțumește participanților 
la concurs care au trimis până pe 
data de 31 ianuarie 2022 (prin poștă) 

rezultatele obținute la „Concursul poștașilor”. 
La competiție au participat 15 factori poștali 
din zonele Nord, Centru și Sud. Redacția oferă 
premii bănești factorilor poștali care au întrunit 
condițiile concursului, dar și celorlalți poștași 
care s-au străduit să facă abonamente, într-
un număr mai mic, și au transmis rezultatele 
abonării la redacție. Pe ei îi premiem pentru 
curajul și insistența de care au dat dovadă.

GAZETA de Chișinău îi premiază 
pe cei mai harnici poștași 

Astfel, pentru zona Nord, în 
funcție de numărul de abona-
mente perfectat, locul I i-a fost 
atribuit poștăriței Ana Brădescu 
din satul Chiștelnița, raionul Te-
lenești. Ea a reușit să aboneze 
la ziar 27 de locuitori ai satului 
pentru jumătate de an și pen-
tru un an întreg. Am întrebat-o 
cum i-a reușit să convingă mai 
multă lume să se aboneze la GA-
ZETĂ. „Nu a trebuit să depun 
mare efort ca să-i conving să se 
aboneze la ziar. Satul e mare și 
lumea noastră vrea să fie infor-
mată corect și să primească un 
ziar bun în poartă. Cei care vă 
cunosc din anul trecut s-au abo-
nat pentru anul întreg, iar cei 
care urmează să vă descopere 
au făcut un abonament pentru 
prima jumătate de an”, ne-a măr-
turisit poștărița.

Pentru zona Nord, locul II îl 
oferim poștăriței din satul Bra-
niște, raionul Râșcani, Svetlana 
Ciliuță, care a făcut 14 abonamen-
te pentru jumătate de an. „Satul 
este mic, nici o mie de locuitori 
în el, dar lumea s-a abonat pen-
tru că le place ziarul. În pagini-
le publicației găsesc informații 
din diferite domenii”, ne-a spus 
poștărița. 

Locul III, pentru aceeași zonă, 
îl oferim poștăriței Rodica Panțer 
din satul Albinețul Vechi, Fălești, 
care a reușit să perfecteze 15 abo-
namente, dintre care 12 pentru 
jumătate de an și trei pentru trei 
luni. 

„La presa scrisă 
se abonează pensionarii”

Pentru zona Centru, redacția 
oferă locul I poștăriței din satul 
Hirova, raionul Călărași, Zinaida 
Roșca. Poștărița a perfectat 18 
abonamente, dintre care majo-
ritatea pentru jumătate de an și 
unul pentru anul întreg.

La Hirova locuiesc în prezent 
circa 560 de oameni, dintre care 

vreo 300 sunt pensionari, ne-a 
informat Zinaida Roșca.

„La presa scrisă se abonează 
pensionarii. Au încredere în mine 
și știu că le propun un ziar bun, 
dar mulți cunosc ce conține ziarul 
și vin să se aboneze. E scump pen-
tru ei, deoarece au pensiile mici, 
dar le place GAZETA. S-au abo-
nat și foști profesori, un medic 
la pensie, dar și oamenii simpli”, 
ne-a spus poștărița, bucuroasă 
că va ridica un premiu bănesc. 
„Este pentru prima dată!”, ne-a 
mărturisit aceasta. 

Locul II pentru zona Centru îl 
oferim poștăriței din satul Recea, 
raionul Strășeni, Liuba Preguza, 
care a făcut 10 abonamente, din-
tre care două pentru un an întreg 
și opt pentru șase luni. 

„Am mers prin sector și am 
abonat lumea care vrea să citeas-
că. Majoritatea sunt pensionari, 
dar sunt și mai tineri, angajați 
la magazine”, ne-a spus Liuba 
Preguza, care lucrează poștaș 
din 1984 și ridică un salariu de 
1500 de lei. 

Satul Dereneu, raionul Călă-
rași, poștaș, Aculina Furculiță, 
locul III. Ea a perfectat zece abo-
namente pentru șase luni. „Încă 
puțin mi-a reușit. Lumea nu prea 
are bani”, ne-a spus poștărița.  

„Se abonează cei care 
nu „prietenesc” 
cu internetul și vor 
să citească un ziar bun”

În zona Sud la concurs au par-
ticipat satele Țiganca (I loc cu 
26 de abonamente, dintre care 
22 pentru șase luni și patru abo-
namente pentru un an întreg), 
Gotești (al II-lea loc cu 15 abo-
namente pentru jumătate de an) 
și Cociulia (al III-lea loc cu nouă 
abonamente – șapte pe șase luni 
și două – 12 luni), toate din ra-
ionul Cantemir. 

Alergând de-a lungul satului 
Țiganca, poștărița Maria Țăruș 

(57 de ani), care lucrează de patru 
ani la oficiul poștal, a reușit să 
facă 26 de abonamente pentru 
jumătate de an și un an întreg, 
dar și vreo 14 abonamente pen-
tru primele trei luni ale anului 
curent.

 „Se abonează cei care nu 
„prietenesc” cu internetul și vor 
să citească un ziar bun. Sunt foști 
profesori, medici, ingineri, oa-
meni simpli. Abonații spun că e 
cel mai bun ziar pe care-l văd”, 
ne-a mărturisit Maria Țăruș.

„Poștărița Maria Cristea are 
puterea de a convinge oamenii”, 
consideră șefa Oficiului Poștal 
din Gotești, Cantemir, Svetlana 
Cristea. Ei i-a reușit să facă 15 
abonamente pentru șase luni la 
GAZETĂ.

Cele nouă abonamente, per-
fectate la Cociulia, Cantemir, 
de către Tatiana Croitoru „sunt 
pentru familiile tinere care au 
carte, adică vârsta de circa 40 
de ani”, ne-a confirmat poștări-
ța. Redacția ziarului îi oferă un 
premiu bănesc în valoare de 1000 
de lei pentru curajul și munca 
depusă. 

Premii pentru 
curaj

Ceilalți șase poștași care au 
transmis scrisori pe adresa re-
dacției, care au mai puțin de zece 
abonamente, nefiind eligibili 
pentru concurs, vor fi premiați 
cu câte 300 de lei fiecare. 

Aceștia sunt: Lidia Baciu (opt 
abonamente) din Mărăndeni, 
Fălești; Nicoleta Plotnic (șapte 
abonamente) din Peresecina, 
Orhei; Lilia Mogâldea (cinci 
abonamente) din Strășeni; Pa-
rascovia Ursu (cinci abonamen-
te) din Orac, Leova; Natalia Bizu 

„Republica Moldova nu este stat membru NATO, dar am asistat 
recent, în octombrie, de pildă, la o criză a gazului din Republica 
Moldova. Criza a fost, în mod clar, determinată de unele acțiuni 
ruse împotriva acestei țări, a fost probabil un „foarte bun” stu-
diu de caz de acțiune hibridă asupra unei țări din Vecinătatea 

Estică. Și atât România, cât și Uniunea Europeană au acționat 
decisiv pentru susținerea Republicii Moldova pentru a face față 
unor astfel de provocări.”

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
 al României, g4media.ro
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În satele Țiganca, raionul Cantemir, și Chiștelnița, raionul Telenești, avem cei mai mulți cititori

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 20 până la 22 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/ P

Stahurschi Oleg, cu adresa în mun. Chișinău, str. Voluntarilor 
12/2, ap. 16, este chemat în termen de 30 zile de la data publicării 
prezentului aviz la Judecătoria Chișinău, Sediul Centru, mun. Chi-
șinău, bd. Ștefan cel Mare 162, et. 4, bir. 413, pentru a-i fi înmânate 
cererea de chemare în judecată și actele anexate, în cauza civilă 
examinată în procedura cererilor cu valoare redusă intentată de 
OCN FAGURA Marketplace” S.R.L. către Stahurschi Oleg cu privire 
la încasarea datoriei. Dosar nr. 2-27602/21.

Judecător – Dragoș Crigan 

C i t a ț i e  p u b l i c ă

(șase abonamente) din Cârpești, 
Cantemir, și Galina Cociu (cinci 
abonamente) din satul Tomai, 
raionul Leova. 

Amintim că publicația „GA-
ZETA de Chișinău” a lansat în 
noiembrie 2021, în cadrul cam-
paniei de abonare pentru anul 
2022, un concurs pentru poștașii 
și responsabilii de abonare din 
cadrul Centrelor de poștă. 

Concursul  a fost organizat în 
funcție de amplasarea geografică 
a Centrului de poștă/Oficiului 
poștal în care este angajat poș-
tașul/responsabilul: Zona Nord 
(raioanele Briceni, Ocnița, Don-
dușeni, Edineț, Soroca, Drochia, 
Râșcani, Florești, Fălești, Bălți, 
Sângerei, Telenești, Rezina, Șol-
dănești), Zona Centru (raioa-
nele Orhei, Călărași, Ungheni, 
Nisporeni, Hâncești, Chișinău, 
Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Ane-

nii Noi) și Zona Sud (raioanele 
Căușeni, Ștefan-Vodă, Cimișlia, 
Comrat, Leova, Cantemir, Cahul, 
Ceadâr-Lunga, Taraclia). Astfel, 
participanții au concurat doar 
cu colegii lor din zona corespun-
zătoare.

În urma concursului, separat 
pentru fiecare zonă, Centrele de 
poștă (o persoană responsabilă 
de abonare din Centrul de poș-
tă), care urmau să realizeze un 
rezultat mediu – de minim cinci 
abonamente (de 6 și 12 luni, orice 
indice) la ziarul „Gazeta de Chiși-
nău” pentru anul 2022 per oficiu 
poștal din subordine, au fi putut 
beneficia de un premiu bănesc 
garantat în mărime de 2000 de 
lei. Primele trei, care urmau să 
înregistreze cel mai bun rezultat 
mediu pe republică, suplimentar, 
ar fi fost premiate cu câte 3000 
de lei fiecare.  

Menționăm că la acest com-
partiment al concursului niciun 
Centru de poștă nu a fost premiat.

De asemenea, separat pen-
tru fiecare zonă, redacția oferă 
premii bănești poștașilor care 
au perfectat cele mai multe 
abonamente (nu mai puțin de 
10 abonamente de 6 și 12 luni, 
orice indice) la ziarul „Gazeta de 
Chișinău” pentru anul 2022: locul 
I – 4000 de lei; locul II – 3000 
de lei; locul III – 2000 de lei.   

Poștașii care au fost premiați și 
anunțați în acest articol sunt rugați 
să expedieze pe poșta electronică 
a redacției (gazetadechisinau@
gmail.com) printr-un mesaj cu ti-
tlul „Rezultatele concursului pentru 
poștași” o copie a buletinului de 
identitate și datele cardului bancar. 

Victoria POPA
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 23 octombrie 2021, satul Slobozia Mare, raionul Cahul



4

Săptămânal independentVineri / 4 februarie / 2022
O B S E R V A T O R

S-a scumpit pâinea. 
Ieftin e doar circul
Producția globală agricolă în gospodăriile 

de toate categoriile din Republica 
Moldova în anul 2021, conform 
estimărilor preliminare, a crescut 

cu circa 49,9%. Este cea mai mare creștere 
a producției agricole din cei 30 de ani de 
independență. Cu toate acestea prețurile la 
produsele alimentare continuă să crească 
lunar. Cel mai mare producător de pâine, SA 
„Franzeluța”, a anunțat la 1 februarie că va 
majora prețurile la tot sortimentul de pâine. 
Joi, 3 februarie, sortimentul de pâine al 
producătorului se vindea în magazine la un preț 
mai mare cu 30%. 

Experții susțin că creșterea 
prețurilor se datorează în mare 
parte crizei energetice, iar pre-
țurile vor continua să crească și 
în 2022.

Record de recoltă, 
dar și prețuri mai mari

Biroul Național de Statistică 
precizează că majorarea produc-
ției globale agricole în 2021 a fost 
determinată de creșterea produc-
ției vegetale cu 75,5%. Astfel, în 
2021 față de anul 2020 a crescut 
semnificativ volumul culturilor 
recoltate: a cerealelor și legumi-
noaselor boabe – cu 2,71 milioa-
ne tone sau de 2,8 ori mai mult: 
porumbul pentru boabe – cu 1,55 
milioane tone (de 3 ori), grâul – 
cu 988.000 tone (de 2,7 ori) și 
floarea-soarelui – cu 457.000 tone 
(cu 92,9%). Datele statistice arată 
că anul trecut a fost înregistra-
tă cea mai mare recoltă de grâu, 
de porumb și de floarea-soarelui 
din istoria Republicii Moldova. În 
plus, la începutul acestui an încă 
nu era strâns tot porumbul de pe 

câmp, iar circa 10% din suprafețe 
rămâneau nerecoltate. 

Totodată, BNS ne arată că 
prețurile medii de consum în 
luna decembrie 2021 au crescut 
cu 13,94%, inclusiv la produse 
alimentare cu 17,46%, struguri 
proaspeți – cu 10,1%, carne de 
vită – cu 4,9%, pâine din făină de 
grâu – cu 4,5%, ouă de găină – cu 
4,3%, biscuiți și turte dulci – cu 
3,4%, cartofi – cu 2,6%, legume 
– cu 2,5% ș.a.

SA „Franzeluța” a majorat 
prețurile la tot sortimentul 
de pâine, cu excepția 
pâinii sociale

Cel mai mare producător de 
pâine a anunțat, marți, 1 februa-
rie, că scumpirea este inevitabilă, 
întrucât costurile de până acum 
nu ajung la nivelul cheltuielilor 
de producere. Producătorul însă 
nu precizează și cu cât urmează 
să se majoreze prețul la pâine.  
„Prețul pâinii a fost recalculat ți-
nând cont de conjunctura de pe 
piață la achiziționarea tuturor ma-
teriilor prime, scumpirea gazelor 
naturale, carburanți, energie elec-
trică și va fi afișat de la începutul 
lunii februarie”, se menționează 
în comunicat.

Totodată, în legătură cu im-
plementarea noilor tarife la 
gazele naturale, combustibil și 
energie electrică, SA „Franzelu-
ța” a decis să majoreze volumul 
de producție a pâinii sociale cu 
54%, dar fără a modifica pre-

țul final pentru consumatori. 

Prețurile la produsele 
de panificație depind 
uneori și de factorul politic

Expertul în politici economice 
Viorel Chivriga a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că, indife-
rent de recolta majoră de cereale, 
prețurile la produsele de panifica-
ție depind și de alți factori, uneori 
și de factorul politic.

„La fabricile de pâine, în foar-
te multe cazuri, costul resurselor 
energetice contribuie destul de 
mult la creșterea prețurilor pen-
tru produsele de panificație. Nu 
lucrează nimeni în defavoarea sa, 
numai din patriotism. 

Dacă ne raportăm la marii 
producători de pâine, precum e 
„Franzeluța”, existau în trecut si-
tuații când prețurile erau păstrate 
deoarece apărea pe primul plan 
factorul politic”, spune Chivriga.

Subiect discutat 
și la Consiliul Suprem 
de Securitate

Luni, 31 ianuarie, președintele 
Republicii Moldova, Maia Sandu, 
a convocat Consiliul Suprem de 
Securitate, unde membrii au as-
cultat raportul Băncii Naționale 
a Moldovei, instituție care este 
responsabilă prin lege pentru 
asigurarea stabilității prețurilor. 

„Majorarea prețurilor la nivel 
internațional e o cauză obiectivă 
pentru creșterea prețurilor în țara 

noastră, însă trebuie folosite toate 
instrumentele legale pentru a tem-
pera această tendință”, a spus șefa 
statului în cadrul ședinței. Drept 
urmare, CSS a recomandat Băncii 
Naționale să analizeze efectele in-
tervențiilor sale de până acum și să 
le corecteze, atunci când acestea nu 
sunt eficiente. Între timp, Guver-
nul urmează să continue politica de 
susținere a categoriilor afectate cel 
mai mult de creșterea prețurilor.

În acest context, premierul Na-
talia Gavriliță susține că Guvernul 
s-a implicat și a obținut amânarea 
creșterii prețurilor la pâine pentru 
câteva luni.

Premierul promite 
că volumul pâinii sociale 
va crește cu peste 50%

„Am văzut că „Franzeluța” a 
anunțat scumpirea la o gamă largă 
de produse. Credeți-mă, am de-
pus toate eforturile ca să asigu-
răm amânarea maximă a acestei 
decizii, care era cerută încă în no-
iembrie. Am reușit să ne asigurăm 
că prețul a rămas neschimbat în 
perioada sărbătorilor de iarnă, dar 
prețurile actuale au fost stabilite 
în 2015 și de atunci s-au schim-
bat multe lucruri. Întreprinderea 
activează în pierdere, de aceea a 
fost nevoită să scumpească mai 
multe produse. Pâinea socială va 
rămâne la același preț, iar volumul 
acesteia va crește cu peste 50% ca 
să aibă acces mai mulți cetățeni 
la ea”, a scris Natalia Gavrilița în-
tr-un mesaj postat pe pagina sa de 

facebook, miercuri, 2 februarie.
„Piața resurselor energetice 

este legată de cea a produselor 
alimentare”

Viorel Chivriga, expert în po-
litici economice, ne-a explicat că, 
în pofida faptului că anul 2021 a 
fost unul foarte bun pentru agri-
cultura din R. Moldova, au existat 
numeroase probleme pe care le 
vom resimți în acest an, 2022.

„Anul 2021 a fost unul destul de 
bun pentru agricultură, recoltele 
au fost mari, comparativ cu anii 
precedenți, dar a fost mai defectuos 
în ultima parte a sa. Mă refer la 
tergiversările privind noile ființări 
cu cerealele de prima grupă, cu re-
coltarea porumbului, aici existând 
probleme care vor contribui mult la 
ceea ce vom avea în acest an, 2022.

Referitor la prețuri, piața re-
surselor energetice este legată de 
cea a produselor alimentare și aici 
există o legitate și, cu părere de 
rău, ne oferă de multe ori surpri-
ze. Anul 2021 a fost unul diferit, 
recoltă multă și prețuri mari chiar 
peste limita medie anuală în fostul 
deceniu și a existat o cerere imen-
să la cereale atât pe piața internă, 
cât și pe cea externă. Au existat 
și probleme la exportul de cerea-
le, îndeosebi la porumb, care era 
recoltat și nu putea fi exportat în 
România”, spune expertul. 

Cât despre creșterea prețurilor, 
Viorel Chivriga ne atenționează că 
vor fi la fel de mari și în 2022 lu-
ând în calcul prețurile la resursele 
energetice, care sunt mari, și că nu 
vom asista la căderi spectaculoase 
pe parcursul anului. 

Prognoze moderate 
pentru 2022

Economiștii de la Expert-Grup 
prognozează că, după un an agri-
col foarte bun, cum a fost 2021, ne 
așteptăm la o creștere moderată 
în agricultură în acest an.

Estimările arată că în anul 2021 
valoarea adăugată brută din sec-
torul agrar s-a majorat cu 17%, în 
timp ce prognoza pentru anul 2022 
este bazată pe o creștere de 2,4%.

Totodată, experții susțin 
că evoluția exporturilor agricole 
ale Republicii Moldova este in-
certă, având în vedere vulnerabi-
litatea agriculturii la schimbările 
climei.

Carolina CHIRILESCU

De marți, 1 februarie 2022, S.A. „Franze-
luța” a anunțat noi prețuri la produsele de 
panificație, fără a le specifica. 

Miercuri, „Gazeta de Chișinău” a încercat 
să apeleze telefonic responsabili de la S.A. 
„Franzeluța” pentru a afla ce produse s-au 
scumpit și cu cât, însă aceștia nu au răspuns. 

Am intrat într-un magazin al uneia din 
fabricile S.A. „Franzeluța” ca să vedem care e 
situația reală. Miercuri, 2 februarie, la amiază, 
prețurile rămăseseră neschimbate. Întrebate 
despre noile prețuri, vânzătoarele din maga-
zinul nr. 37 al S.A. „Franzeluța” ne-au spus 
că le vom „afla de la televizor”. 

Joi, 3 februarie, am fost în același magazin 
„Franzeluța” pentru a vedea noile prețuri la 
pâine. De data aceasta, vânzătoarele ne-au 
spus că „fiecare poziție a crescut cu un leu, 
iar pâinea care era mai scumpă (de exemplu, 
cea de 9 lei) nu s-a scumpit”.

În acest context, am luat legătura cu mai 
multe companii de panificație pentru a afla 
dacă vor urma exemplul celor de la S.A. 
„Franzeluța”.

„Pe moment, nu am schimbat prețurile. 
Compania noastră are strategii interne, ur-
mează să stabilim cum procedăm. Dacă va fi 
necesar, le vom majora”, a declarat, pentru 

„Gazeta de Chișinău”, Gheorghe Doroftei, 
director comercial al Companiei „7 Spice”.

Responsabili de la Fabrica de panifica-
ție „Milina” au menționat pentru „Gazeta 
de Chișinău” că în viitorul apropiat nu vor 
modifica prețurile. „Noi rămânem la aceleași 
prețuri”, menționează factori de decizie de 
la Fabrica „Milina”. 

Conform comunicatului difuzat de S.A. 
„Franzeluța”, ultimele ajustări de preț la unele 
produse de panificație au fost aplicate aici 
în anul 2015.

Diana BOTNARU

„Veți afla prețurile la televizor!”
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Maiorul Petru Corciun (foto), angajat al 
Ministerului Apărării al R. Moldova, 
la o ședință recentă a Consiliului 
pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării (CPED), i-a adresat o solicitare lui 
Marin Pavlescu, tânărul care a recunoscut că este 
gay, în care îi cere poze sau un certificat medical 
care să confirme că este homosexual. 

„O simplă declarație nu este 
temei că această persoană este 
de orientare homosexuală. Să de-
monstreze prin poze care reflectă 
acest lucru. Eu am doar plângerea 
făcută Consiliului, dar nici aici nu 
găsesc probatoriul că persoana în-
tr-adevăr este homosexuală. Doar 
o simplă declarație? În societate 
zilnic o mulțime de oameni de-
clară că unu-i prinț, altu-i rege, 
dar nimeni nu este, dacă nu are 
probe”, a menționat maiorul Cor-
ciun în ședința Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discrimi-
nării de săptămâna trecută.

După ce Ministerul Apărării 
a solicitat oficial dovezi care ar 
confirma orientarea sexuală a 
tânărului, apărătorii drepturilor 
omului au reacționat imediat.

Avocata organizației „Gender-
Doc M”, Doina Ioana Străisteanu, 
într-o postare pe Facebook, susține 
că nimeni nu are obligația să de-
monstreze ce orientare sexuală are. 

„Persoana se bucură de dreptul 
la identitate care cuprinde nu doar 
numele, dar și orientarea sexuală 
pe care, dacă vrea, o face publică, 
iar dacă nu – nu. Acest reprezen-
tant al Ministerului Apărării face 
de râs profesia de jurist, prin de-

clarațiile sale aberante”, a conchis 
avocata „GenderDoc M”.

Violeta Gașițoi, avocată, can-
didată la funcția de Avocat al 
Poporului, într-un comentariu la 
postarea ministerului de resort, a 
opinat că ar fi fost mult mai onest 
dacă ministerul  ar fi recunoscut 
că a existat un asemenea caz.

„Atunci când ministerul a dat 
împuterniciri persoanei pentru 
a reprezenta ministerul în fața 
CPED împotriva plângerii depuse, 
conform legii, persoana care vă 
reprezintă și cui ați dat împuter-
niciri nu își expune punctul său 
de vedere, reprezentantul Dvs. 
vorbește în numele și în intere-
sul Ministerului Apărării. Cu alte 
cuvinte, sincer, îmi este rușine 
că nu cunoașteți această normă 
ori regulă. Mai mult, cum trebu-
ia să coordoneze reprezentantul 
Dvs. poziția sa? Să întrerupă 
ședința și să spună: stați că am 
idei, merg să sun la minister să 
îl întreb dacă e de acord cu așa 
idei să îi apăr? Procura ori împu-
ternicirile eliberate de minister 
prevede ca reprezentantul Dvs. 
să coordoneze cu Dvs. poziția sa 
în fața comisiei? Era mult mai 
onest din partea ministerului să 

Nu ești de orientare 
tradițională? Ai probe?

recunoască că un astfel de caz a 
existat, băiatul a fost discriminat 
pe criteriu de orientare sexuală la 
Dvs. în instituție și să îl repuneți 
în drepturi inclusiv prin achitarea 
prejudiciilor cauzate acestuia. Iar 
cu referire la reprezentantul Dvs. 
să recunoașteți că ați trimis la con-
siliu să vă reprezinte interesele 
o persoană care habar nu are ce 
înseamnă respectarea Drepturilor 
Fundamentale ale Omului, habar 
nu are ce înseamnă discriminare, 
habar nu are ce înseamnă bullying 
și probabil că nici nu știe că sun-
tem în 2022 și nu în epoca de pia-
tră. Deja e curios, are ori nu acesta 
studii juridice? În concluzie, ar 
fi onest să recunoașteți că a avut 
loc o discriminare, să-i sancțio-
nați disciplinar, cu demitere, pe 
cei ce se fac culpabili de această 
ilegalitate. Pe viitor, absolut pe 
toți să îi instruiți în acest dome-
niu, fie ei funcționari, fie ei simpli 
militari care doar au venit să-și 

îndeplinească datoria... și da, să 
mai dea și niște examene, să fiți 
siguri că au înțeles materia pre-
dată”, a punctat în comentariul 
său avocata Gașițoi.

Și Angelica Frolov, coordo-
natoarea programului „Lobby și 
Advocacy” la Centrul „GenderDoc 
M”, a venit cu o reacție pe o rețea 
de socializare în care își pune o 
serie de întrebări (retorice) pe 
marginea solicitării ministerului: 
„Ajutați-mă să găsesc logica celor 
de la Ministerul Apărării. Întâi 
distribuie fără acord înregistrarea 
discuției lui Marin Pavlescu cu iu-
bitul lui, făcându-i „outing” nedo-
rit, stârnind un val de homofobie. 
Apoi, după ce Marin se plânge de 
hărțuire și tratament degradant 
din cauza homofobiei, aceștia îi 
cer probe că este homosexual?”, 
se întreabă Frolov. 

După reacțiile în urma solici-
tării, Ministerul Apărării a scris o 
postare pe o rețea de socializare în 

Maiorul Petru Corciun: „În societate zilnic o mulțime de oameni declară că unu-i prinț, altu-i rege, 
dar nimeni nu este dacă nu are probe”

Iulian Rusu a fost numit în funcția de 
director al Centrului Național Anticorupție 
(CNA) pentru o perioadă de cinci ani, în-
cepând cu data de 7 februarie 2022. Iulian 
Rusu este secretar de stat la Ministerul 
Justiției al Republicii Moldova. Noul șef 
al CNA a fost ales de Parlament cu votul 
a 57 de deputați. 

În plenul Parlamentului, Iulian Rusu 
a depus jurământul în fața deputaților.

De profesie jurist, Iulian Rusu este ab-
solvent al Universității Oxford, având titlul 
de magistru în drept. Are o experiență pro-
fesională vastă de peste 20 de ani, inclusiv 
în domeniul justiției. În ultimii trei ani, 

a deținut funcția de director executiv al 
Institutului pentru Politici și Reforme Eu-
ropene (IPRE) și a contribuit cu expertiză 
valoroasă la mai multe proiecte și activități 
legate de sectorul justiției și anticorupție, 
conform informațiilor publicate pe site-ul 
Ministerului Justiției. 

Potrivit declarației de avere și interese 
personale pentru anul 2021, Iulian Rusu 
a primit venituri în valoare de 742.532 de 
lei sub formă de salariu de la IPRE. Dacă 
facem un simplu calcul aritmetic, aflăm 
că Iulian Rusu a avut un salariu lunar de 
aproximativ 61.000 de lei. Acesta a mai 
avut venituri în valoare de circa 13 mii de 
euro din prestarea serviciilor juridice și 
consultanță. Familia Rusu deține două 
apartamente, două garaje și două autotu-
risme: Mercedes B250E și AUDI A4.

Pe 18 noiembrie 2021, ex-directorul 
CNA, Ruslan Flocea, a fost demis de Par-
lament, după ce în plen a fost prezentat Ra-
portul de evaluare a activității CNA pentru 
perioada ianuarie 2016 – septembrie 2021. 
Parlamentul a constatat atunci o activitate 
ineficientă și nesatisfăcătoare a CNA în 
prevenirea și combaterea corupției. 

N.M.

Cine este noul șef al CNA

Deputații au ales noul Avocat al Poporu-
lui. Este vorba de Ceslav Panico, numit pen-
tru o perioadă de șapte ani. A fost ales cu 
votul a 57 de parlamentari. Ceslav Panico a 
depus jurământul în plenul Parlamentului. 

Până în prezent, Ceslav Panico a fost 
vicedirector al Institutului de Reforme 
Penale din R. Moldova (IRP), membru al 
Consiliului Civil privind monitorizarea 
Centrului Național Anticorupție (CNA) și 
membru al Consiliului pentru prevenirea 
torturii. A studiat dreptul la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.

Cel de-al doilea candidat la funcția de 
Avocat al Poporului, Alexandru Zubco, a 
întrunit 21 de voturi din partea deputaților. 
Alexandru Zubco este șef al Secției preveni-
rea torturii din cadrul Oficiului Avocatului 
Poporului și membru al Comisiei pentru 
grațiere de pe lângă președintele Republicii 
Moldova. 

Șapte candidați au fost admiși la proba 
de interviu pentru funcția de Avocat al Po-
porului: Violeta Gașițoi, Teodor Cârnaț, Ilie 
Rotaru, Emanoil Ploșnița, Ceslav Panico, 
Alexandru Zubco și Evgheni Goloșceapov. 

Comisia pentru selectarea candidaților 
la funcția de Avocat al Poporului a decis 
înaintarea în Parlament a doi candidați: 
Ceslav Panico și Alexandru Zubco.

Funcția de Avocat al Poporului a deve-
nit vacantă la data de 9 decembrie 2021 
– deputații au aprobat cererea de demisie 
depusă de Natalia Moloșag, în urma unui 
scandal legat de angajarea unui fost client 
de al său, condamnat pentru proxenetism.

N.M.

A fost ales Avocatul 
Poporului

care susține că: „Ministerul Apă-
rării condamnă ideile prezentate 
și respinge orice formă de discri-
minare în cadrul structurilor sale, 
precum și orice ingerință în viața 
privată a militarilor. 

Ministrul Apărării, Anatolie 
Nosatîi, a dispus o anchetă de 
serviciu în cadrul Inspectora-
tului Militar, pentru a clarifica 
circumstanțele care au condus la 
exprimarea punctului de vedere 
personal al reprezentantului mi-
nisterului în cadrul ședinței, fără 
a fi fost coordonat în prealabil.

De asemenea, pentru preveni-
rea oricărei forme de bullying și 
discriminare, ministrul Apără-
rii a dispus întreprinderea unor 
măsuri instructiv-educative, care 
să se adreseze atât militarilor în 
termen, cât și personalului Mi-
nisterului Apărării.

Instituția reiterează importan-
ța respectării plenare a drepturilor 
fundamentale în cadrul serviciului 
militar”. 

Amintim că, în noiembrie 2021, 
Marin Pavlescu, atunci în vârstă 
de 18 ani, anunța pe rețelele de 
socializare că refuză să se întoarcă 
în unitate, preferând să fie jude-
cat pentru dezertare decât să fie 
batjocorit din nou pentru orien-
tarea sa sexuală, așa cum a fost în 
ultimele șase luni. „Îmi asum răs-
punderea pentru posibila pedeap-
să, inclusiv cu închisoare, dacă 
judecătorul va considera necesar 
să mi-o aplice. Eu îmi datorez, în 
primul rând mie, respect și o șan-
să la fericire”, a scris Marin pe 
pagina lui de Facebook. 

Diana BOTNARU
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„Ne vom bucura să oferim cele 
mai bune soluții de piață în 
actualele circumstanțe de criză”

În luna octombrie 2021, Bursa Română de 
Mărfuri (BRM) a anunțat oficial despre 
extinderea operațiunilor în Republica 
Moldova. Despre motivele extinderii, dar 

și despre cum vede integrarea BRM în peisajul 
economic basarabean, am vorbit cu președintele 
bursei, Gabriel Purice. 

E C O N O M I E

- Stimate domnule Purice, 
în toamna lui 2021, BRM a 
anunțat oficial despre ex-
tinderea operațiunilor în 
Republica Moldova. Ce v-a 
motivat să treceți Prutul 
anume în acea perioadă?
Prosperitatea oricărei econo-

mii depinde de calitatea schim-
burilor comerciale. Noi credem 
că putem contribui semnificativ 
la generarea de bunăstare pentru 
cetățenii Republicii Moldova prin 
experiența, instrumentele și pozi-
ția noastră specială în economia 
românească și europeană. Am 
decis să înființăm în anul 2021 
o societate de profil în Republcia 
Moldova, care se numește BRM 
EAST Energy, iar în perioada 
21-22 octombrie 2021 am efec-
tuat o vizită la Chișinău pentru 
a prezenta intențiile noastre au-
torităților implicate, printre care 
Ministerul Economiei, Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Re-
gionale, Ministerul Finanțelor, 
precum și pentru a avea un dialog 
cuprinzător cu principalii actori 
ai sectorului energetic, inclusiv 
din perspectiva posibilei contri-
buții la depășirea actualei crize 
energetice din republică. 

În opinia noastră, piața de 
energie din Republica Moldova, 
aflată în prin proces de formare, 
poate deveni un pilon important 
de stabilitate politică și econo-
mică, poate permite companii-
lor din sector să dezvolte servicii 
mai bune pentru consumator și să 
ofere un preț corect, transparent 
și competitiv, atât clientului cas-
nic, cât și celui industrial. Rolul 
nostru pozitiv jucat pe piața din 
România ne motivează să contri-
buim și la dezvoltarea pieței din 
Republica Moldova.

Criza energetică cu care se 
confruntă Europa nu putea să nu 
afecteze și Republica Moldova, 
dar să știți că întotdeauna cri-
zele reprezintă și oportunități de 
schimbare a unor domenii care 
stagnează ori care creează vulne-
rabilități pentru economie și con-
sumatori. Este „furtuna perfectă” 
în care decidenții ar trebui să 
decidă asupra unei modernizări 
substanțiale a pieței energetice. 
Suntem convinși că adoptarea 
unor politici potrivite în sector 
va stimula investițiile străine și 
creșterea economică bazată pe 
disponibilitatea de energie obți-
nută la prețuri competitive. BRM 
știe din propria experiență cum 
trebuie să arate aceste schimbări 

instituționale și este pregătită 
să ajute.

- Printre mărfurile tranz-
acționate prin interme-
diul Bursei sunt resurse-
le energetice. Se știe că 
Chișinăul depinde încă, 
aproape în totalitate, de 
gazele din Rusia și de 
energia electrică din regi-
unea separatistă transnis-
treană. Cum vedeți rolul și 
posibilitățile Bursei Ro-
mâne de Mărfuri de a di-
versifica piața resurselor 
energetice din Republica 
Moldova, luând în calcul 
prețurile mai competitive 
ale resurselor energetice 
din est?
În primul rând – prin oferirea 

accesului la cea mai eficientă și 
stabilă platformă de tranzacțio-
nări disponibile pe piața ener-
getică regională. Este misiunea 
BRM să faciliteze interacțiunea 
dintre cererea și oferta agenților 
economici activi pe aceste piețe. 
În ultimele două luni, BRM a de-
pus eforturile cerute de legislație 
pentru a primi licențele de care 
avem nevoie pentru a opera pe 
piața gazelor naturale și a elec-
tricității în Republica Moldova. 
România poate oferi alternativele 
și infrastructura necesară pentru 
ca Republica Moldova să depă-
șească actualele turbulențe pe 
piața energetică.  

În al doilea rând, Republi-
ca Moldova are nevoie urgent 
de o diversificare accelerată a 
furnizorilor de resurse energe-
tice în conformitate cu regulile 
(aquis-ul) Comunității Ener-
getice. Deschiderea piețelor de 
tranzacționare a gazelor naturale 
va permite creșterea fluxurilor 
de gaze pe principalele rute de 
transport, stimulând atragerea 
de noi jucători în piață și di-
versificarea reală a surselor de 
aprovizionare. Pentru formarea 
unui preț corect, o piață are ne-
voie să transmită un semnal de 
încredere furnizorilor de energi-
ei, iar acest lucru se face inclusiv 
prin operarea unei platforme de 
tranzacționare a energiei în con-
diții de competiție, transparență 
și nediscriminare. Prin interme-
diul BRM, piața de energie din 
Republica Moldova se va conecta 
cu adevărat la fluxurile de gaze 
și electricitate și cu principalele 
piețe din regiune, inclusiv cu cea 
a României. Sprijinim cu deter-

minare efortul guvernului din 
Republica Moldova de a asigura 
diversificarea surselor energetice 
prin mijloacele specifice pieței 
libere concurențiale. 

- În afară de resursele 
energetice, ce mărfuri 
necesare pe piața moldo-
venească ar putea fi cum-
părate pe BRM?
Bursa Română de Mărfuri ofe-

ră tuturor celor interesați accesul 
la formarea corectă și competi-
tivă a prețului pentru o serie de 
mărfuri cheie de interes, precum 
produsele petroliere, gazele na-
turale, electricitate, materialele 
de construcții sau certificatele 
de emisii de carbon.

Autoritățile contractante pot 
achiziționa pe BRM, utilizând 
proceduri specifice bursei, di-
ferite mărfuri fungibile ca, de 
exemplu, energie electrică, gaze 
naturale, produse petroliere – 
benzină sau motorină, combusti-
bil de încălzire etc. De asemenea, 
se tranzacționează materiale de 
construcții,  produse de între-
ținere a drumurilor și mărfuri 
generale precum hârtia, apa mi-
nerală, dar și alimente – legume, 
fructe, produse din carne, ulei, 
zahăr, făină etc.

- Cum ar putea contribui 
BRM la promovarea ex-
porturilor moldovenești 
pe piața românească? Ce 
industrii și companii din 
Republica Moldova ar pu-
tea utiliza bursa pentru 
a-și vinde mărfurile, dat 
fiind faptul că este vorba 
despre volume relativ li-
mitate?
BRM poate juca un rol impor-

tant în dinamizarea exporturilor 
pentru producătorii de mărfuri 
din Republica Moldova, sporind 
competitivitatea economică și 

oferind predictibilitate și garanții 
pentru comerțul extern. Suntem 
convinși că dialogul bilateral re-
vigorat prin vizitele la nivel înalt 
din ultima vreme între Româ-
nia și Republica Moldova, dar și 
prin cele materializate printr-o 
serie de reuniuni de lucru din-
tre guvernele celor două state, va 
conduce implicit la revigorarea 
activităților de export al produ-
selor moldovenești pe piața ro-
mânească și a Uniunii Europene. 
Nu în ultimul rând, voi nota că 
prezența activă a Bursei Române 
de Mărfuri la Chișinău va oferi 
un stimulent suplimentar pentru 
investițiiile românești, care încă 
este în proces de a identifica nișe 
investiționale și parteneri credi-
bili în Republica Moldova.

Ne-am bucura să vedem cât 
mai curând companiile de profil 
din Republica Moldova cât mai 
interesate de serviciile oferite 
de BRM pentru a tranzacționa 
produse energetice și alte tipuri 
de mărfuri fungibile pe piața din 
România, din toate categoriile 
amintite mai sus. Avem încre-
dere în potențialul economic al 
Republicii Moldova, și ne vom 
concentra atenția să extindem 
serviciile noastre pentru tranzac-
ționarea de mărfuri, care să întă-
rească capacitatea concurențială 
și ambițiile antreprenoriatului 
privat din țara Dvs., în special 
în sectorul agricol, la cereale, 
floarea-soarelui, materiale de 
construcție etc.

Odată ce BRM va putea opera 
în Republica Moldova, vom lu-
cra nemijlocit pentru a invita în 
primul rând companiile energe-
tice europene să ofere produse 
energetice direct pe piața de la 
Chișinău, în condiții de competiție 
comercială, de transparență și co-
rectitudine de formare a prețului.

- Vă propuneți să deschi-
deți un oficiu sau o plat-
formă și la Chișinău? 

Interviu cu Gabriel Purice, președintele Bursei Române de Mărfuri

Despre BRM

Bursa Română de Mărfuri 
(BRM) reprezintă o societate 
cu capital privat, înființată în 
anul 1992, care operează de 
aproape 30 de ani pe piețele 
centralizate de tranzacționa-
re a mărfurilor în România, 
în condiții de transparență, 
nediscriminare și concuren-
ță reală. În această calitate, 
BRM oferă tuturor actorilor 
interesați accesul liber și 
neîngrădit la formarea corec-
tă și competitivă a prețului 
pentru o serie de mărfuri 
cheie de interes, precum 
produsele petroliere, gazele 
naturale, electricitatea, ma-
terialele de construcții sau 
certificatele de carbon. 

Începând cu 2014, Bursa 
Română de Mărfuri operează 
cu succes pe cea mai impor-
tantă piață de tranzacționare 
a gazelor naturale din Ro-
mânia, înregistrând cele mai 
mari volume de gaze natura-
le tranzacționate în condiții 
de competiție și transparență 
din regiunea Europei de Est. 
Astfel, volumul de gaze na-
turale tranzacționat în 2020 
a acoperit peste 60% din 
consumul național de gaze 
naturale al României.

Suntem la etapa de perfectare 
a diligențelor pentru începerea 
operațiunilor unei platforme mo-
derne și permanente de tranzacți-
onare competitivă și transparentă 
a unor produse energetice (gaze 
naturale, păcură, electricitate) 
în Republica Moldova. Ne vom 
bucura să oferim consumatorilor 
din Republica Moldova cele mai 
bune soluții de piață în actualele 
circumstanțe de criză.

Oferta noastră concretă a fost 
adusă la cunoștința actualului re-
gulator de piață și autorităților 
centrale ale Republicii Moldova. 
Suntem pregătiți să începem a 
opera platformele noastre speci-
alizate pentru tranzacții cu gaze 
naturale și energie electrică ime-
diat ce vom avea toate aprobările 
legale necesare. Contribuim activ 
la inițiativele Comunității Energe-
tice, dar și la altele, care-și propun 
să ajute Republicii Moldova să ia 
deciziile cele mai potrivite pen-
tru depășirea crizelor actuale și 
întărirea de reziliență energetică. 

Experiența noastră acumulată 
pe piața complexă din România 
fac din BRM un partener solid 
în construcția pieței naționale 
de profil în Republica Moldova. 

Interviu realizat 
de Ion CHIȘLEA
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„Asta nu e politică, 
e banditism!”

Erdogan se vrea mediator 
între Putin și Zelenski

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat joi 
în vizită în Ucraina, vrea să pozeze ca mediator între 
cei doi parteneri strategici pentru a evita declanșarea 
unui conflict, care l-ar obliga să iasă din ambiguitate 
pentru a clarifica jocul său, estimează lefigaro.fr. În 
ultimele două luni, Erdogan își oferă serviciile Moscovei 
și Kievului. „Sprijinul nostru este să îi reunim cel mai 
repede cu putință pe Putin și pe Zelenski pentru ca ei 
să discute față în față”, spera președintele turc pe 20 
ianuarie, invitându-i pe cei doi la o întrevedere în țara sa.

Germania interzice 
difuzarea Russia Today, 
iar Rusia ordonă închiderea 
biroului local DW 

Regulatorul german în domeniul mass-media a 
anunțat pe 2 februarie interzicerea difuzării canalului 
în germană, pe fondul tensiunilor între Moscova și 
occidentali. „Difuzarea programului de televiziune 
RT DE”, accesibilă pe internet și în variantă mobi-
lă, subliniază lemonde.fr, a fost „interzisă” deoarece 
„autorizația necesară nu a fost nici emisă și nici acor-
dată”. Rusia a ordonat joi închiderea biroului local al 
radiodifuzorului internațional german Deutsche Welle 
(DW) și oprirea programelor sale, ca represalii pentru 
interzicerea difuzării canalului de știri Russia Today în 
limba germană, relatează AFP și Reuters. 

Rusia califică acțiunile 
militare ale SUA drept 
destructive 

D e c i z i a 
SUA de a 
t r a n s f e r a 
peste 3.000 
de militari 
în Germa-
nia, Polonia 
și România 
este „un pas 
destructiv” 
care face 
mai dificilă 
ajungerea la un compromis în cazul Ucrainei, a spus un 
oficial al Kremlinului, Aleksandr Grușko. În același timp, 
Moscova continuă să își consolideze trupele, transmite 
theguardian.com. Grușko a mai spus că această mișca-
re a lui Joe Biden „ar reduce șansele pentru o decizie 
politică”, fapt ce încurajează autoritățile ucrainene să 
saboteze acordurile de la Minsk. 

Kremlinul apreciază 
politica independentă 
a Ungariei

Kremlinul a lăudat luni modul independent în care 
își alege partenerii premierul ungar Viktor Orban, care 
a efectuat marți o vizită oficială la Moscova, relatează 
agenția EFE. „Noi apreciem abordarea independentă 
a Ungariei în urmărirea propriilor interese și alegerea 
partenerilor”, a declarat la conferința sa zilnică de presă 
purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, 
potrivit agerpres.ro.

Jens Stoltenberg, despre 
trupele rusești în Belarus

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a 
avertizat joi că desfășurarea de trupe de către Rusia 
în ultimele zile în Belarus este cea mai importantă re-
alizată de Moscova de la încheierea Războiului Rece, 
transmit EFE și Reuters, citate de agerpres.ro. „Sunt 
așteptate 30.000 de trupe de luptă, forțe pentru opera-
țiuni speciale Spetsnaz, avioane de vânătoare, inclusiv 
Su-35, rachete Iskander cu capacitate duală și sisteme 
de apărare aeriană S-400”, a declarat Stoltenberg.

I.G.

M a p a m o n d

La șapte ani de la cazul cumpărării celor 14 foști 
deputați comuniști, procuratura a procedat la 
investigarea acestui dosar. Miercuri dimineață, 
Procuratura Anticorupție a anunțat descinderi 

la 13 foști parlamentari, precizând că numărul celor 
investigați este mai mare. Până la sfârșitul zilei de 
miercuri, au fost arestați cinci mercenari politici – 
Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Artur Reșetnicov, 
Anatolie Zagorodnîi și Serghei Sîrbu. 

Președintele PCRM, Vladimir Voro-
nin, a vorbit pe larg, joi, în cadrul unui 
briefing, despre încercările de mituire 
a foștilor săi colegi de partid. El a re-
latat un episod în care fostul democrat 
Eugeniu Nichiforciuc ar fi încercat să o 
mituiască pe deputata comunistă Elena 
Bodnarenco.

„Se apropie Nichiforciuc de Bodna-
renco, 300.000 de euro îi propunea să 
treacă la democrați, iar eu stăteam ală-
turi și ascultam […] Eu m-am sculat și 
l-am apucat pe acest Nichiforciuc și l-am 
împins lângă boxerul Țuțu [...] Asta nu e 
politică, e banditism”, a povestit Voronin.

Procurorii anticorupție au efectuat 
miercuri percheziții în cadrul investigă-
rii îmbogățirii ilicite a foștilor deputați 
comuniști, care au părăsit în decembrie 
2015 PCRM și au aderat la platforma 
social-democrată moșită de oligarhul 
Vladimir Plahotniuc.

„Totul s-a discutat individual”

În urma investigațiilor, oamenii legii 
au identificat 47 de imobile și 13 auto-
turisme. Cazurile de îmbogățire ilicită 
sunt puse în conexiune cu anchetele 
penale privind coruperea unor deputați 
pentru părăsirea fracțiunii parlamentare 
a PCRM.

Este vorba de cei 14 foști deputați – 
Alexandr Banicov, Anatolie Zagorodnîi, 
Boris Golovin, Anatolie Gorilă, Igor Vre-
mea, Corneliu Mihalache, Galina Balmoș, 
Sergiu Stati, Elena Gudumac, Petru Por-
cescu, Victor Mîndru, Violeta Ivanov, 
Artur Reșetnicov, Vladimir Vitiuc.

„Ei nici nu știau unul de altul. Totul 
s-a discutat individual, pesemne că și 
sumele au fost individuale... Tot ei le-
au spus... Vom colabora cu ancheta și 
vom vorbi despre valori și despre totul”, 
a spus liderul comuniștilor în cadrul 
aceleiași conferințe.       

Deputata PCRM, Elena Botnarenco, a 
declarat în 2016 că un deputat din PDM 
i-a propus o sumă generoasă în dolari, 
„cu şase zerouri”, ca să părăsească for-
mațiunea şi să voteze Guvernul Filip.

Actualmente, în urma investigațiilor 
preliminare, s-a stabilit că cheltuielile 
foștilor parlamentari depășesc venitu-
rile legale ale acestora în unele cazuri 
cu 350.000 de lei, iar în altele această 
diferență atinge valoarea de circa 4,6 
milioane de lei.

La Violeta Ivanov, cea mai mare 
diferență

Cei cinci foști deputați comuniști 
reținuți – Violeta Ivanov, Artur Reșet-
nicov, Vladimir Vitiuc, Anatolie Zago-
rodnîi și Serghei Sîrbu sunt cercetați 
pentru îmbogățire ilicită și bănuiți că 
au negociat trecerea colegilor lor de la 
PCRM la PDM.

Vom urmări traseul politic a trei foști 
comuniști – Violeta Ivanov, Vladimir 
Vitiuc și Serghei Sîrbu – din 2015 până 
în prezent și, evident, evoluția bunuri-
lor pentru care au fost acuzați că le-au 
dobândit ilegal.

Cea mai mare diferență dintre ve-

nituri și cheltuieli, în valoare de 4,6 
milioane de lei, a fost depistată de 
procurori la Violeta Ivanov. Mai întâi, 
în 2015, aceasta a aderat la platforma 
social-democrată, în 2017, a devenit 
membră PDM, iar în 2020 a trecut la 
Partidul „Șor”. 

După ANI și CNI, 
Violeta e curată

Autoritatea Națională de Integri-
tate (ANI) i-a verificat averea Violetei 
Ivanov, dar nu a constatat o diferență 
substanțială între veniturile dobândite 
și cele declarate sau o avere cu caracter 
nejustificat. 

Nici Comisia Națională de Integritate 
(CNI), predecesoarea ANI, nu a depistat 
averi ascunse în familia acestei deputate. 
Cauza cu pricina a fost atunci clasată 
pentru lipsă de încălcări intenționate ale 
regimului juridic al declarării veniturilor 
și proprietății pentru 2015.

Controlul CNI a fost demarat după ce 
fiica Violetei Ivanov, Margareta, a ajuns 
în atenția presei când tânăra a postat pe 
rețelele de socializare fotografii în care 
își etalează bijuteriile și gențile produse 
de marile case de modă.

La fel ca Violeta Ivanov, fostul parla-
mentar Vladimir Vitiuc a fost mai întâi 
membru al platformei lui Plahotniuc, 
apoi a aderat la PDM. Vitiuc chiar a de-
venit unul dintre vicepreședinții acestei 
formațiuni. În mai 2020, el a părăsit 
fracțiunea Partidului Democrat și a 
aderat la Partidul „Șor”.

 
Vitiuc și Sîrbu, 
copleșiți de donații

Spre deosebire de cazul Violetei 
Ivanov, ANI a reușit să depisteze la 
Vladimir Vitiuc aproape 3 milioane de 
lei nejustificați. 

Cel de-al treilea fost deputat reținut 
miercuri este Serghei Sîrbu. Fostul de-
putat PCRM, PDM, al Platformei 
Pentru Moldova, actualmente, vi-
cepreședinte al Partidului „Șor”, 
Serghei Sîrbu, a fost reținut în 
același dosar.

Averea lui Serghei Sîrbu a crescut în 
paralel cu mutarea dintr-o formațiune 
politică în alta. În declarația de avere 
pentru 2010, alesul poporului nu rapor-
ta niciun imobil în proprietate.

Schimbări au intervenit în 2013, 
când în declarațiile sale de avere încep 
să curgă cadouri și donații de sute de 
mii de lei și zeci de mii de euro de la 
nuntă, cumătrie, zile de naștere.

În 2015, deputatul a primit drept ca-
dou un apartament de aproape 200 de 
metri pătrați, evaluat la peste 800.000 
de lei. În 2021, Sergiu Sîrbu a declarat 
două automobile – un autoturism BMW 
X5, care ar costa 875.000 de lei, și un 
Renault Megane de 137.000 de lei.

Artur Reșetnicov și Anatolie Zago-
rodnîi nu au ajuns în Partidul „Șor”. În 
schimb, în timpul guvernării democrați-
lor, cel dintâi a ajuns judecător la Curtea 
Constituțională, iar cel de-al doilea – șef 
al Agenției Naționale pentru Soluționa-
rea Contestațiilor.

Ilie GULCA

Afacerea moșită de Vladimir Plahotniuc în 2015 zguduie temeliile 
vieții politice moldovenești
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De ce trebuie 
finanțată cultura?

H a r t a  l u m i i

Am văzut scriitori plini 
de cucuie în cap de la asaltul 
zadarnic al cabinetelor străjuite 
de birocrați, am scris eu însumi 
proiecte în care trebuia să „im-
plementez“ și să „interconectez“ 
ceva, dar numai dacă „întru-
neam criteriile de eligibilitate“, 
și m-am întristat rău de tot când 
colegi de breaslă se apucau să 
slujească partide și lideri politici 
pentru a obține niște bani. Bani 
cu care unii făceau reviste și 
cărți pentru puținii lor cititori, 
pe când alții își editau, sfidător, 
exclusiv propria lor operă, în 
zeci de volume.

Orice ar face însă, oricum ar 
proceda, spre binele celorlalți 
sau al lui personal, omul de cul-
tură nu poate scăpa de disprețul 
majorității, care îl consideră în 
continuare „cerșetor“ și „para-
zit“. Buna tradiție a locului este 
de a neglija cultura, activitate 
nelucrativă, iar mai recenta edu-
cație sovietică îi face pe unii să 
privească invariabil suspect, dar 
și cu nițică ură de clasă, la toți 
acești prăpădiți care își pierd 
timpul prin biblioteci, ateliere și 
săli de concert. 

Oamenii politici sunt expresia 
poate cea mai evidentă a acestei 
atitudini… populare, ca să nu zic 
altfel. De aici, nu din altă parte, 
provin acele zerouri din fața 
virgulei cu care i-a bucurat me-
reu bugetul statului pe scriitori, 
artiști plastici, muzicieni, regi-
zori etc. Știm și poveștile despre 
demnitarii de la Ministerul Cul-
turii care interpretau numirea și 
aflarea lor acolo drept o desca-
lificare sau chiar un „surghiun“, 
la care ar fi fost supuși de către 
șefii lor din partid.

Dincolo de realități și expli-
cații rămâne nevoia de a face 
ceva cu toți acești servanți ai 
muzelor. Căci ei nu dispar, cu 
una, cu două, și nici numărul 
lor nu se reduce semnificativ, de 
la o generație la alta, în ciuda 
efortului autorităților de a mai 
scăpa de ei. Argumentul unora 
că cei din cultură ar trebui să în-
vețe autogestiunea este, în fond, 
sănătos – adevărul e că mulți 
nu mai produc altceva decât 
proiecte, activitatea lor culturală 
fiind doar pretextul, nu și scopul 
ultim al obținerii de fonduri –, 
dar nu este întru totul adevărat 
și nici întotdeauna aplicabil.

O societate civilizată și care 
se respectă știe să aibă grijă de 
producătorii de valori culturale. 
Una sănătoasă de tot nici nu tre-
buie să se gândească prea mult 
la soarta acestora, căci scriitorii 

Vestea, deloc surprinzătoare, 
că suntem pe lista de top a țări-
lor condamnate la CtEDO, vine 
odată cu rugămintea unui prie-
ten să-i spun (pentru prietenii 
lui din străinătate) care-i starea 
statului de drept în Republica 
Moldova. Nu sunt un migălos 
cititor al legilor și al subiectelor 
media pe marginea dreptății 
moldovenești și încep cu o con-
statare care îmi vine în minte ca 

de la sine: în justiție (cu mai multe „tradiții” respectate decât legi 
aplicate), ca și în economie, probleme sociale, cultură etc., noi mai 
suntem un fel de URSS în miniatură. Succesorii de drept ai impe-
riului totalitar, cu toate hibele lui populiste.

Poate că imaginea mi-a trecut prin minte din cauza tensiuni-
lor energetice și geopolitice, care ne scot mereu în față pericolul 
revanșard, ori poate din cauza cuiului (pepelian) transnistrean, 
bătut în stema independenței noastre, ca o ancoră, ca o piatră de 
moară. „Republica nistreană” este chiar o uniune sovietică, fidelă, 
exactă, în copie minusculă-muzeistică. Dacă cineva m-ar admones-
ta că forțez nota, i-aș mai aduce un argument recent. Zilele astea 
moldovenii au serbat Ziua procurorului. Cineva dintre demnitari a 
adresat o felicitare, invocând o „aniversare”, dar unul dintre pro-
curorii bine documentați a amendat eroarea: nu-i aniversare, or 
„procuratura Republicii Moldova e succesoarea de drept a procura-
turii RSSM!” (afirmația mă face să-mi amintesc de un clasic caz de 
funcționalitate a organelor de drept, conform „tradiției” și „succesi-
vității”, nu a necesităților sociale: în aprilie 2009 poliția nu a făcut 
nimic ca să împiedice transformarea revoltelor în devastarea de 
către provocatori a instituțiilor de stat, în schimb, aceeași poliție, 
cu sprijinul instituțiilor de drept (sic!), a arestat și măcelărit tinerii 
protestatari, să le treacă pofta de „revoluții”!).

Și aici mi se deschid ochii la mai multe aspecte ale vieții 
noastre sociale. Academia e succesoarea academiei RSSM (filială 
a academiei sovietice); uniunile de creație sunt succesoarele ce-
lor sovietice; statul însuși, împărțit în raioane sovietice, cu toată 
infrastructura și administrația, e succesorul RSSM, în hotarele și 
relațiile anterioare... Veți spune că-s inevitabile formalități, dar 
nu-s nici inevitabile, nici formalități. Sunt semne atavice esenția-
le, definitorii și explicative pentru firea noastră. Ea se rezumă la 
paradoxul, fixat de cineva în zorii independenței post-sovietice: 
noi vrem să avem produse și servicii ieftine (inclusiv, gaz și petrol), 
ca în comunism, să lucrăm iresponsabil și ineficient, ca în URSS... 
chiar de visăm o infrastructură „ca în Europa” și salarii onorabile, 
„ca în America”. În tradiția imuabilă, statul totalitar era structură 
separată în interiorul societății, lucrând exclusiv pentru perpetua-
rea sistemului, a stării de fapt. 

Succesori de drept ai unei porțiuni de URSS, continuăm tra-
dițiile pe toate dimensiunile existenței noastre. Unii dintre noi, 
chiar și angajați plenar în proiecte „capitaliste”, tot nostalgici ră-
mân și orice ademenire a trecutului ne tulbură, chiar dacă demult 
nu se mai vorbește despre trecut în termenii unei realități trăite, 
ci se comentează niște mituri, care și pe vremea sovieticilor erau 
povești, dar barem acum, când avem acces – pentru cine dorește 
– la documente relevante. Pentru unii lagăr, din care trebuia să 
evadăm, pentru alții defuncta uniune e paradisul pierdut, patria 
regretată.

În ultimă instanță, îi succedem pe înaintașii noștri, oricine ar fi 
fost ei, nu renunțăm la toată istoria noastră din motivul că ea nu a 
fost atât de glorioasă precum am fi vrut. Doar că această succesiune 
de fapte și epoci, numită și magistra vitae („învățătoarea vieții”), 
trebuie să ne învețe ceva (sic!). Într-un amestec de istorie și geogra-
fie, noi nu reprezentăm lumi diferite, or toată lumea vrea prospe-
ritate personală, națională și globală. Global, național și individual 
nu sunt neapărat antonime de neîmpăcat. Or noi nu atât mergem în 
direcții diferite, cât ne mișcăm cu viteze diferite. Iar asta înseamnă 
permanente bulversări ale parcursului, chiar dacă vrem să ajungem 
în același punct. Și dacă planurile proiectanților uniunilor eu-
ro-asiatice conduc până la o asociere (îndepărtată în timp) cu UE, 
cu modelul european, de ce să ajungi la Lisabona prin Vladivostok? 
E de ajuns să treci podul de peste Prut și până la Atlantic nu mai ai 
vămi!

Adevărat, pentru asta, trebuie să renunți la statutul de „succe-
sor”. Așa cum au renunțat statele din estul Europei să mai fie suc-
cesoare ale unor regimuri totalitare, așa cum au refuzat nemții și 
italienii să perpetueze nazismul și fascismul, iar britanicii și france-
zii au renunțat la „tradițiile” coloniale. Adevărat, asta înseamnă să 
renunți și la visele nostalgice, la autosuficiență, la balastul moște-
nirii trecutului. Dar și la patrimoniul acestuia (sic!). Să te scuturi și 
să mergi înainte. 

„Succesorii 
de drept”

își vând cărțile, pictorii, tablou-
rile, iar compozitorii, muzica. Și, 
astfel, se autofinanțează. În RM, 
argumentul că editorii de carte și 
de reviste, scriitorii și jurnaliștii 
culturali ar trebui să-și cultive 
cititorii pentru ca aceștia să vrea, 
în cele din urmă, să le cumpere 
producția este unul cel puțin ipo-
crit, dacă nu chiar răuvoitor. Mai 
ales când vine din partea cuiva 
care reprezintă statul. Problema 
e că de educarea cititorilor trebu-
ie să se ocupe școala, nu revistele 
literare și nici editurile, care 
îndeplinesc o altă funcție, doar 
că școala este tratată de mândrul 
stat moldovenesc cu aceeași 
generozitate ca și cultura.

Săptămâna trecută, Mircea 
V. Ciobanu, Nicolae Negru și 
Gheorghe Erizanu au scris câte 
un articol despre dispariția 
presei literare din RM. A fost 
reacția unor editori și jurnaliști 
la decizia Ministerului Culturii 
de a tăia din banii alocați pentru 
revistele scriitoricești de la Chi-
șinău. O reacție care ar avea mai 
multe urmări dacă ar fi susținută 
de instituțiile societății civile, de 
mass-media, dar și de instituțiile 
academice sau culturale, pe care 
decizia aceasta nu le afectează 
direct. 

Sentimentul meu e că editorii 
de reviste nu trebuie să se aș-
tepte la exces de solidaritate nici 
de această dată. Chiar dacă se 
va rezolva ceva, anul acesta sau 
poate la anul, și presa literară 
își va recâștiga dreptul de a mai 
agoniza un pic, măcar până la 
următorul ciclu electoral (cine 
știe, poate vine la guvernare 
un partid cititor de cărți și de 
reviste?), minunea aceasta va fi 
rodul intervenției individuale 
a unor oameni care vor face tot 
posibilul să îndrepte cel puțin 
aparențele, dacă nu să obțină de 

la guvernanți măcar promisiu-
nea unui program amplu și pe 
termen lung de susținere atât a 
revistelor în particular, cât și a 
culturii în general. 

Cultura nu are nevoie însă de 
minuni și de intervenții persona-
le. Are nevoie de oameni politici 
care să-i sesizeze necesitatea. Iar 
cei care se declară azi „guver-
nare proeuropeană“ și vor să ne 
integreze în lumea civilizată ar 
trebui să fie primii care să înțe-
leagă acest adevăr elementar.

P.S. Zilele acestea citeam car-
tea unui jurnalist britanic care 
povestește că, în anii Războiului 
Rece, CIA practica o metodă 
foarte discretă și, totodată, efici-
entă de asistare financiară a re-
vistelor de cultură unde apăreau 
articolele și memoriile disiden-
ților sau refugiaților din lagărul 
socialist. Prezența acestor texte 
în publicații literare fără priză la 
marele public, dar care modelau 
opinia elitelor intelectuale din 
țările occidentale, era consi-
derată atât de importantă de 
serviciul secret american, încât 
agenții cumpărau, deseori, toate 
exemplarele revistelor cu pricina 
din chioșcuri și librării, astfel 
asigurându-le editorilor venitu-
rile necesare pentru supravie-
țuire! Dacă guvernanții noștri 
nu știu cum ar putea să ajute 
cultura, zic să se pornească și ei, 
într-un weekend, de exemplu, cu 
toată droaia lor de birocrați de 
prin ministere și departamente 
și să cumpere fiecare cel puțin 
câte o revistă literară, pe unde se 
mai găsesc. Vreo câteva weeken-
duri pe an ca acesta ar garanta 
apariția cel puțin trimestrială 
a unor publicații, cu salarii și 
onorarii, cu tot. Și ar spori atât 
demnitatea celor care adminis-
trează cultura, cât și a celor care 
o fac.

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Nimic nu-l poate umili mai tare pe omul 
de cultură decât să stea toată viața cu 
mâna întinsă și să se milogească după 
bani. Cultura nu se vinde în țări ca 

Republica Moldova, de aici nevoia de a bate cu 
mâna, piciorul și capul în uși departamentale, de 
a învăța păsăreasca fundațiilor pentru a putea 
scrie cereri de finanțare, de a face piruete politice 
și de alt soi pentru a intra în favorurile celor cu 
pâinea și cuțitul.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

,



9

Vineri / 4 februarie / 2022social-politic      de atitudine
MREAJA REȚELELOR

Operațiunea poliției de la 
clubul cela ATICO e una ului-
toare și paradoxală, din multe 
puncte de vedere.

Că judecătorii, procurorii 
și agenții CNA sunt deasupra 
legii e clar, iar celor care cred că 
pînă acum ei nu chefuiau la fel, 
le urez somn ușor. Premiera nu 
e cheful. Premiera e că cheful a 
fost oprit. Și lucrurile ciudate 
continuă.

1. În operațiune sunt impli-
cați zeci de polițiști, dar 400 de 
procurori, judecători și ofițeri 
CNA nu află despre ea. Foarte 
straniu.

2. „Negocierile” au loc 3 
ore, dar, în pofida a vreo 500 
de oameni implicați și (poate) 
martori-trecători, nici o televi-
ziune nu află despre eveniment 
și nu e trimisă nici o echipă de 
filmare să pună întrebări „osta-
ticilor”.

3. Nici unii bloggeri care 
sunt la fața locului la două mi-
nute după comiterea crimelor 
nu au aflat la timp ca să reu-
șească după trei ore „să treacă 
accidental pe alături”.

4. Paza privată a unui club 
de noapte închide (fără mandat 
de arest) judecători, procurori 
și ofițeri CNA și ei cuminciori 
stau așa pe întuneric, fără aer, 
cu perdelele trase. Eu am fost 
la nunți în sate în care paza lua 
la bot pentru motive mult mai 
banale. Nu că aș chema la vio-
lență, dar mi-i interesant cum 
patru oameni asmut 400 de 
oameni. Au folosit armele? Cu-
vinte-cheie? Informații compro-
mițătoare? Cum poți face 400 
de justițiari ascultători, vreau 
să aflu, pentru un prieten.

5. De ce anume se temeau 
cei auto-închiși? OK, au chefuit 
pe pandemie. OK, meritau o 
amendă. Care e problema? De 
ce atîta frică? La fel și localul. 
Cît de mare poate să fie frica de 
consecințele încălcării restric-
țiilor, încît asta să depășească 
consecințele ținerii trei ore 
închiși a multor procurori, 
judecători și ofițeri CNA. Ceva 
nu se leagă.

6. Eforturile trolilor de a 
direcționa acum ura și bășcălia 

spre poliție e la fel de para-
doxală. Poliția a oprit un chef 
ilegal. A făcut-o fără violență, 
fără a mima amenințări cu 
bombe, fără a mușamaliza, fără 
a închide ochii la încălcări. Cei 
din local au fost documentați. 
De ce din tot acest circ – cheflii 
care se adună cu sutele în val de 
omicron, club de noapte care își 
închide ușile și lumina la veni-
rea poliției, presă și „formatori” 
care nu află 3 ore despre un 
caz de „luare de ostatici” – eu 
ar trebui să fiu nemulțumit de 
poliție, care prima dată a avut 
tupeul să oprească un astfel de 
chef?

7. Cel mai uluitor e ușurin-
ța cu care la impulsul trolilor, 
oameni destul de raționali și 
echilibrați, se alătură bășcăliei 
și își pierd orientarea în spa-
țiul informațional. E o lecție în 
derulare de manipulare a opiniei 
publice. Și direcția în care se 
duce această opinie – rîsul de 
poliție – nu e deloc una care 
să facă societatea noastră mai 
echitabilă. Datorită poliției noi 
am aflat că justiția chefuiește pe 
timp de ciumă în localuri care au 
pază ierarhic superioară judecă-
torilor, CNA și procuraturii. 

Eu zic că lecția trebuie să fie 
alta.

Lecția trebuie să fie alta

Ion GROSU

Tatăl meu a fost o fire lup-
tătoare. Un om căruia îi plăcea 
războiul… în numele dreptății! 
Coborât din neam de răzeși din 
Nord, era un om mândru și de 
nestrămutat în gânduri și sim-
țiri. A crezut în niște idealuri 
pentru care a fost în stare să 
își sacrifice viața. A fost dur cu 
dușmanii și cu cerințe mari față 
de cei apropiați. 

Nu a prea mers la biserică 
– Paradisul pierdut, Grădina Raiului – erau pentru el în această 
lume, și purtau numele de România Mare. A crezut cu desăvârșire 
în identitatea românească, a pledat pentru studierea limbii româ-
ne în instituțiile din Cernăuți, a văzut românismul ca o metodă 
de credință și de mântuire. Fapt pentru care copil fiind, parcur-
geam în fiecare dimineață niște kilometri ca să ajung la școala 
românească de la Roșa, căci la Cernăuți nu existau școli de limbă 
română. Am învățat de mică ce înseamnă răbdarea (stoicismul), 
puterea cuvântului dat, păstrarea secretelor și vorbitul cu privi-
rea. În anii ‚90 tata a fost ales al poporului în primul parlament 
democratic al R. Moldova. Nu a făcut avere, nu a construit multi-
naționale, nu a orchestrat jocuri murdare... A susținut identitatea 
românească, a făcut demersuri pentru dotările bibliotecilor din 
provincie cu cărți aduse din România. A crezut în puterea educa-
ției și a văzut cartea ca o soluție în creșterea bunăstării sociale. 
Nu a fost un politician comod, a spus mereu lucrurilor pe nume, a 
tăiat mereu în carne vie, crezând în puterea purificatoare a cuvân-
tului rostit. Poate din acest motiv nu ne-am înțeles de multe ori... 
Cuvintele aspre dor! Însă... o să îmi fie dor chiar și de cuvintele 
care dor...

Tata a fost un om cu dor de țară! Am călătorit în anii „90 
împreună prin România. De 1 Decembrie 1990, am mers la Alba 
Iulia! A fost fericit acolo! Atât de aproape de idealul în care a cre-
zut dintotdeauna. O să mă opresc aici. Deziluziile politice de mai 
târziu i-au provocat lui tata un diabet, probleme cu inima, infarct, 
și multă, foarte multă tristețe. Și ce poate fi mai trist decât un OM 
care își pierde speranța în puterea de a schimba lumea? 

Tata mereu a avut așteptări mari de la mine. M-a învățat să iu-
besc această țară, să prețuiesc orice piatră de hotar, orice strajă... 
A fost tare supărat că nu am vrut să intru în partidul lui preferat... 
însă eu am ales altă cale. Abia anul trecut a înțeles modul meu 
de a-i urma cauza. De a-i învăța pe oameni să iubească această 
țară prin intermediul proiectelor mele dedicate educației pentru 
patrimoniul cultural și religios! Când am filmat „Cavalcada de la 
Pătrăuți”, prima biserică construită de Ștefan cel Mare, tata a fost 
în sfârșit mulțumit de activitatea mea... Sfântul său protector, 
Gheorghe, bănuiesc că a lucrat pe căi ascunse. Un Sfânt impor-
tant, purtător de biruință pe stindardul lui Ștefan cel Mare! 

Gheorghe Slabu, pe lângă fiu al pământului strămoșilor, ai fost 
fiu al unei familii în care deportările, foametea, privațiunile de 
libertate, persecuțiile s-au ținut lanț. Le-ai supraviețuit. În 20 
aprilie urma să faci 80 de ani. Te-ai grăbit, tu, care nu ai crezut 
în geometrie sacră, magia numerelor, ai plecat în 02.02.2022. Ai 
plecat împăcat, făcându-i cadou mamei inelul de căsătorie – spre 
păstrare și pomenire. Îmi este greu să accept plecarea ta! Îmi 
este greu să îmi imaginez că profesorul de filosofie nu va mai face 
vin în fiecare toamnă!!! Cred că vom fi cu toții mai triști și mai 
resemnați... mai ales toamna...

O să îmi lipsească discuțiile noastre în contradictoriu, o să îmi 
lipsească eterna ta exaltare în fața puterii cuvântului, în fața mo-
dului în care acesta schimbă destine...

Adio, Pan Profesor! O să ne lipsești! Să ai somnul lin, să te 
trezești în Lumina Grădinii Raiului, acolo unde nu există nici 
durere, nici suspin, doar pace și 
Lumină!!! 

Somn lin, dragul meu tată!

Somn lin, dragul meu tată!

Nicola ZAGURA

Exprimăm sincere con-
doleanțe tuturor celor care 
l-au cunoscut pe profesorul 
GHEORGHE SLABU. În aceste 
clipe de adâncă tristețe suntem 
alături de familia îndurerată. O 
lumânare aprinsă și gândurile 
noastre sunt alături de Dum-
neavoastră.

Dumnezeu să-l ierte!

Cunoșteam întregul discurs 
alarmant, terifiant și dezastruos 
construit cu intenție în jurul 
vaccinării, iar populația deși 
merge cu încredere la vacci-
nare, totuși are momente de 
ambivalentă și îndoială când se 
gândește dacă totuși voi avea 
reacții adverse grave.

„La orice mic disconfort fizic 
starea noastră de anxietate face 
ca simptomele psihologice să fie 
exagerate. Cu alte cuvinte sun-
tem hiperalertați la orice mică 
schimbare a stării noastre de 
sănătate”, a explicat psihologul 
Mihai Copăceanu.

Efectul Nocebo (noțiune 
opusă placebo – nota red.) 
reprezintă 76% din efectele 
secundare ale vaccinului an-
ti-COVID.

În comunitatea științifică 
acest efect este cunoscut sub 
numele de „efectul nocebo”, 
corespunzând efectelor secun-
dare negative care apar pentru 
că pacientul se așteaptă la acea 
reacție.

„Efectul Nocebo se verifică 
foarte bine în cazul vaccinului 
anti-Covid: 76% dintre pacienții 
vaccinați cu prima doză resimt 
aceste reacții adverse închipuite.

Sunt de acord că pentru o 
reducere a nivelului de anxieta-
te avem nevoie de o informare 
cât mai amănunțită asupra efec-
telor adverse, dar și de o igienă 
mintală, adică să ne protejăm 
mintea de toate știrile alarman-
te, de povești false, influențe 
negative din partea unor indi-
vizi suspecți din mediul online, 
cât și din partea prietenilor.

O persoană care s-a vac-
cinat cu încredere și care nu 
a urmărit luni la rând bârfe 
apocaliptice nu va avea aceste 
simptome comparativ cu o per-
soană care a mers la vaccinare 
deja anxioasă cu privire la efec-
tele secundare”, a mai punctat 
psihologul Mihai Copăceanu.

Cercetarea, care a implicat 
45.380 de participanți, a de-
monstrat că, deși sentimen-
tele de disconfort precum 
durerea de cap, oboseala sau 
greața sunt reale la persoane-
le care au primit vaccinul, de 
cele mai multe ori simptome-
le sunt doar „construcții” ale 
imaginației noastre.

Din totalul pacienților care 
au luat parte la studiu, 22.802 
au primit un vaccin real, iar 
restul de 22.578 de pacienți au 
primit placebo (substanță ino-
fensivă fără valoare terapeuti-
că). Niciunul dintre pacienți nu 
știa dacă urmează să primească 
vaccinul real sau doza placebo.

Să ne protejăm mintea de povești false

Mihai COPĂCEANU

Trenulețul ne amintește de un cântec 
românesc, care a fost redactat la Chiși-
nău. Chiar la Radio Antena C răsunau 
ambele variante, în funcție de „prefe-
rințele” animatorului. Cântecul adevă-
rat era așa:  

Vântul bate, apa trece, 
Pietrele rămân.
E și grea, e și frumoasă
Viața de român. 
Varianta moldovenistă a fost „ciopli-

tă” astfel: 
Vântul bate, apa trece, 
Pietrele rămân. 
E și grea, e și frumoasă
Viața pe pământ.
Prin urmare, e vechi păcatul și nu sunt primii vinovați...

Peste 250.000.000$ 
/lună cheltuie acum 
Federația Rusă doar 
pentru menținerea 
tensiunii la hotar cu 
Ucraina, iar în cazul 
unui război suma va 
crește de cinci ori. Un 
război, de la nimic, 
împotriva unui popor 
pe care îl consideri 

„frățesc” doar pentru că așa vrea un pitic din Kremlin 
care probabil se consideră deja Napoleon.

P.S. În Rusia oameni sănătoși la cap strâng masiv peti-
ții pentru retragerea armatei de la hotarul cu Ucraina.

Doar pentru 
că așa vrea un pitic 
din Kremlin

Roman FRIPTULEAC 

E vechi păcatul și nu sunt 
primii vinovați...

Ana LUCIA CULEV

C o n d o l e a n ț e
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Demisiile „onorabile” 
ale judecătorilor 

Mai mulți judecători cu probleme de 
integritate, deconspirate de jurnaliștii 
de investigație, au părăsit „onorabil” 
sistemul, după ce și-au aranjat un 

trai confortabil, fără ca să dea socoteală cât de 
puțin pentru modul în care și-au făcut averile 
care depășesc cu mult limitele veniturilor 
oficiale. Unii au plecat după atingerea limitei 
de vârstă, cu pensii lunare, pe care oamenii de 
rând nu le primesc într-un an, alții s-au retras 
în avocatură și atrag clienți bănoși profitând 
de faptul că au fost judecători. Niciunul dintre 
magistrații cu probleme de integritate nu a fost 
tras la răspundere, iar odată cu trecerea timpului 
numele lor au început să fie date uitării.

Inamicul nr. 1 al 
„câinilor turbați”

Fostul președinte al Curții Su-
preme de Justiție, Ion Muruianu, 
a părăsit vara trecută sistemul 
după 31 de ani de activitate. De-
misia sa a fost motivată de atinge-
rea plafonului de vârstă de 65 de 
ani și, conform legii, nu mai are 
dreptul să activeze ca magistrat.

În perioada guvernării comu-
niste, Ion Muruianu a avut o ca-
rieră galopantă. În 2001, a fost 
numit vicepreședinte al Judecăto-
riei Buiucani, iar în 2007 a ajuns 
în fotoliul de președinte al Curții 
Supreme de Justiție. În perioada 
respectivă, Ion Muruianu a fost 
supus criticilor din partea socie-
tății civile, a partidelor de opozițe 
și a unor instituții de presă pentru 
că ar fi slujit intereselor partidului 
de la guvernare, iar prin interme-
diul său Vladimir Voronin ar fi 
controlat sistemul judecătoresc.

Muruianu a fost criticat de pre-
să și după ce a spus că unii ziariști 
nu sunt câini de pază ai democra-
ției, ci „câini turbați”. Din acest 
motiv, Muruianu a fost declarat 
pentru o perioadă inamicul nr.1 
al presei.

După căderea regimului co-
munist, în vara anului 2009, 
partidele pro-europene ajunse 
în Parlament au pus problema 
demiterii lui Muruianu. În 2010, 
Parlamentul l-a demis pe judecă-
torul Ion Muruianu din funcția 
de președinte al Curții Supreme 
de Justiție. Pentru demitere au 
votat deputații coaliției de guver-
nământ. Independenții din Mol-
dova Unită au refuzat să participe 
la vot, iar comuniștii au părăsit 
sala de ședințe în semn de protest. 
Unul din motivele demiterii a fost 
că a jignit presa, iar altul a fost 

numărul mare de dosare pierdute 
de Republica Moldova la CEDO, 
în urma deciziilor pronunțate de 
Muruianu.

El a declarat atunci că demi-
terea sa este doar politică. Ion 
Muruianu a lucrat încă doi ani 
în calitate de judecător al Curții 
Supreme de Justiție, după care a 
fost strămutat la Curtea de Apel 
Chișinău, în urma reformei prin 
care a fost redus numărul de ma-
gistrați din instanța supremă.

Judecătorul Muruianu a plecat 
din sistem cu o pensie de 348.669 
de lei, mai precis 29.055 de lei pe 
lună. În afară de aceasta, la pleca-
re a mai primit și o indemnizație 
unică de concediere de 486.555 
de lei.

Magistratul a raportat în pro-
prietate o casă de locuit, o vilă, 
un apartament, două spații co-
merciale și două garaje. Patru din 
aceste imobile magistratul le-a 
procurat în perioada guvernării 
comuniste. Anul trecut, Muruianu 
a primit moștenire un imobil de 
600 metri pătrați și două terenuri 
pentru construcție a câte 6 ari.

În 2007, anul când a ajuns la 
cârma Curții Supreme de Justiție, 
Ion Muruianu și-a procurat un 
automobil nou-nouț, de model 
Subaru Tribeca, pentru care a scos 
din buzunar 611.132 de lei.

Din familia lui Ion Muruianu 
mai activează în sistem nora sa, 
Maria Muruianu, magistrată la 
Judecătoria Chișinău.

Judecătorul lui Platon 
și avocatul lui Șor

Fostul președinte al Curții de 
Apel Economice, Aureliu Colenco, 
a renunțat la mantia de judecă-
tor după ce au fost desființate, 
în 2012, instanțele specializate. 

Aureliu Colenco a declarat că 
autoritățile și-au dorit demisia 
sa, pentru a demonstra opiniei 
publice că își țin promisiunile 
anterioare de a lupta cu așa-zișii 
judecători corupți. În perioada 
cât a activat în funcția respecti-
vă, presa a scris că magistratul ar 
dispune de o avere fabuloasă, dar 
și despre faptul că a emis decizii 
controversate, în urma cărora au 
fost preluate afaceri sau proprie-
tăți ale statului. Unul din benefi-
ciarii deciziilor lui Colenco ar fi 
fost chiar Veaceslav Platon.

După plecarea din sistem, Au-
reliu Colenco a decis să se retragă 
în avocatură. La 17 septembrie 
2012, Comisia de Licențiere a Uni-
unii Avocaților i-a respins cererea, 
argumentând că nu are o reputație 
ireproșabilă, iar comportamentul 
și activitatea sa în funcția de ju-
decător „sunt incompatibile cu 
normele Codului Deontologic al 
Avocatului”. Refuzul a fost atacat 
în instanță de către Colenco, iar 
sistemul „nu l-a uitat” și i-a dat 
câștig de cauză.

Aureliu Colenco a ajuns de 
mai multe ori în atenția Colegiu-
lui Disciplinar al Magistraților. 
Numele lui a apărut și în litigiul 
legat de înstrăinarea Circului din 
Chișinău, iar legalitatea afacerii 
a fost verificată de Procuratura 
Anticorupție. Printre ultimele 
decizii luate de Colenco și care 
l-a determinat pe premierul Filat 
să vorbească despre „un nou atac 
raider” a fost cea emisă în decem-

brie 2011 prin care Întreprinderea 
de Stat „Registru” a fost obligată 
să plătească firmei „Intersoftcom” 
41 de milioane de dolari. Ulterior, 
Curtea Supremă de Justiție a anu-
lat hotărârea și a remis dosarul la 
rejudecare.

Pe 27 februarie 2012, peste 
două săptămâni după ce Curtea 
Constituțională a anulat decizia 
Parlamentului despre lichidarea 
instanțelor economice, Aureliu 
Colenco a emis din oficiu o în-
cheiere-trăsnet. Sesizându-se la 
cererea a doi foști paznici de la 
Circ, care de doi ani cereau prin 
instanțe să li se achite restanțele 
la salarii, judecătorul a demarat 
procesul de insolvabilitate a insti-
tuției, numindu-l ca administrator 
provizoriu pe „dl ÎI „Motuzco Ser-
ghei”. La data emiterii încheierii 
o asemenea întreprindere pur și 
simplu nu exista. Ea a fost înre-
gistrată la Camera Înregistrării 
de Stat (CÎS) tocmai pe 23 martie 
2012.

Aureliu Colenco a apărut din 
nou în atenția opiniei publice 
după ce a ajuns să fie unul din avo-
cații lui Șor. Presa a scris despre 
tactica apărătorilor deputatului 
fugar, care, prin diferite tertipuri, 
tergiversează procesul lui Ilan Șor 
în instanța de apel.

Tatăl și moștenitorul

Valeriu Harmaniuc, fost ma-
gistrat al Curții de Apel Bălți, dar 
și alți trei foști colegi de-ai săi, 

Aureliu Colenco, Eugeniu Clim 
și Ala Nogai, au ajuns în vizorul 
procurorilor Anticorupție după ce, 
în 2009, ar fi pronunțat decizii și 
încheieri contrare legii. Aceștia au 
emis în 2009 o decizie pe un liti-
giu dintre trei agenți economici. 
Inițial, CSM și-a dat acordul ca 
magistrații să fie urmăriți penal, 
însă hotărârea CSM a fost anu-
lată de CSJ. Procurorul general 
s-a adresat repetat, cu o solicitare 
similară, însă, de această dată, 
membrii CSM au votat diferit, re-
fuzând începerea urmăririi penale 
pe numele celor patru.

În decembrie 2014, oamenii 
legii au emis o ordonanță privind 
încetarea și clasarea urmăririi pe-
nale. În document, procurorii au 
invocat faptul că membrii CSM 
s-au opus demersului de a-i cer-
ceta penal pe cei patru. În aprilie 
2014, Valeriu Harmaniuc a depus 
o cerere de demisie, acceptată de 
președintele Nicolae Timofti.

Valeriu Harmaniuc a fost „înlo-
cuit” în sistem de către fiul său Pe-
tru, judecător în Chișinău. Candi-
datura lui Petru Harmaniuc a fost 
respinsă de șeful statului, în baza 

Cum au scăpat de răspundere unii magistraţi cu probleme de integritate

Casa familiei Moraru din Chișinău
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unei note informative a SIS, în care se 
menționau „conflicte de interese, relații 
cu persoane controversate, averi și mij-
loace financiare ce nu corespund veni-
turilor sau averi nedeclarate, implicări 
în activități ce afectează nepărtinirea 
sau diminuează încrederea publicului”. 
Totuși, sistemul în care a activat tatăl 
a avut grijă și de fiu și, în 2017, Petru 
Harmaniuc a primit mandatul.

La primirea mandatului, tânărul 
magistrat era deja o persoană înstă-
rită, fiind proprietarul unui imobil de 
milioane. Petru Harmaniuc a declarat 
anterior pentru portalul Anticorupție.
md că se întreține singur de la vârsta 
de 18 ani și a investit în construcția 
imobilului economiile sale. 

Judecătorii 
schemelor lui Platon

Judecătorii Serghei Namașco, Ale-
xandru Rotari și Liliana Andriaș de la 
Judecătoria de circumscripție Chișinău 
au fost demiși de către Consiliul Supe-
rior al Magistraturii în 2014. Pe 11 iunie 
2013, judecătorii Namașco, Andriaș și 
Alexandru Rotari, de la aceeași instanță, 
au fost propuși de CSM președintelui R. 
Moldova pentru numirea, prin transfer, 
la Judecătoria Centru. Dar, în iulie 
2013, președintele Timofti a respins 
propunerea, invocând că „în procesul 
examinării candidaturilor propuse prin 
prisma corespunderii lor exigențelor 
formulate în Legea cu privire la statutul 
judecătorului a fost sesizat de Serviciul 
de Informații și Securitate (SIS) că, în 
privința candidaturilor propuse, ar 
exista informații ce denotă indicii sau 
elemente identificatorii ale factorilor 
de risc specificați în art. 4 lit. a) a Le-
gii privind verificarea titularilor și a 
candidaților la funcții publice, aspecte 
ce atestă necorespundere prevederilor 
art. 6, art. 8 alin.(1) și art. 15 din Legea 
cu privire la statutul judecătorului”.

Despre judecătorii Namașco, Rotari și 
Andriaș presa a scris că ar fi fost impli-
cați în mai multe scheme de atac raider 
împotriva acționarilor de la „Moldo-
va-Agroindbank”, „Banca de Economii”, 
„Victoriabank” și compania „Asito”.

În urma deciziilor adoptate de jude-
cătorul Serghei Namașco, ÎS „Registru” 
a fost obligată să achite un prejudiciu 
de 71 de milioane de dolari unei com-
panii străine.

Totodată, Serghei Namașco, judecă-
tor implicat în decursul anilor în câteva 
scandaluri, a apărut, în 2008, într-o 
revistă mondenă, alături de un alt ma-
gistrat, demis anterior din sistem din 
aceleași motive, Aureliu Colenco. Cei 
doi erau prezentanți ca doi judecători 
ai viitorului.

În 2015, Consiliul Superior al Ma-
gistraturii a dat undă verde pentru a 
fi pornit un dosar penal pe numele 
fostului judecător, însă cu asta pare 
să se fi terminat. În agenda Judecătoriei 
Chișinău și în cea a Curții de Apel nu 
este pe rol sau pronunțată vreo hotărâre 
în privința lui Namașco.

Numele lui Alexandru Rotari nu a 
mai apărut în spațiul public. El a fost 
demis pentru încălcarea, din motive 
imputabile, a termenelor de exami-
nare a cauzelor aflate în procedură 
sau încălcarea normelor imperative 
ale legislației. Demisia pare să fi fost 
singura răspundere purtată de fostul 
magistrat.

Liliana Andriaș are statut de învinuit 
în dosarul Laundromatului regizat de 
Veaceslav Platon. Dosarul se află de 
câțiva ani în gestiunea Judecătoriei 
Chișinău, fiind amânat de la o zi la alta.

Magistrata cu castel 
de 10 mii de euro

Maria Moraru a fost numită în func-
ția de magistrat în anul 1987, la Jude-
cătoria Economică. Ulterior, aceasta a 
fost promovată la Curtea de Apel Eco-
nomică, unde a deținut inclusiv funcția 
de vicepreședinte și președinte interi-
mar al instanței. Din anul 2012, după 
desființarea judecătoriilor specializate, 
Maria Moraru a trecut să lucreze la Cur-
tea de Apel Chișinău. Maria Moraru a 
ajuns în atenția presei pentru casa cu 
trei nivele, cu elemente din arhitectura 
castelelor medievale, pe care a decla-
rat-o la 10.000 de euro. Experții au eva-
luat imobilul la cel puțin 6 milioane de 
lei. Magistrata și soțul ei, Ion Moraru, 
nu au dat imobilul în exploatare mai 
mulți ani la rând, evitând astfel plata 
impozitelor.

Maria Moraru a avut „grijă” și de 
grefiera sa. În urma unor decizii lua-
te de judecătoarea Moraru, grefiera și 
rudele ei au ajuns proprietare a patru 
apartamente în Chișinău.

Magistrata Moraru a demisionat în 
noiembrie 2018, în legătură cu atinge-

rea plafonului de vârstă, cu o pensie lu-
nară de 12790 de lei și cu o indemnizație 
unică de aproape jumătate de milion 
de lei. Magistrata nu a fost mulțumită 
de mărimea pensiei stabilite și a dat în 
judecată Casa Națională a Asigurărilor 
Sociale. „În perioada 01 aprilie 2015-
2018 salariile de funcție ale judecăto-
rilor au fost majorate, iar autoritatea 
pârâtă nu a efectuat recalcularea pensiei 
conform legislației pertinente. Astfel, 
mi-au fost încălcate drepturile legale 
la beneficierea de pensie în cuantumul 
stabilit de lege”, a invocat fosta ma-
gistrată. Cum era de așteptat, Maria 
Moraru a câștigat irevocabil.

Au prejudiciat statul cu dosare 
pierdute la CtEDO

În aprilie 2021, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a obligat Guvernul 
de la Chișinău să achite despăgubiri de 
2.000.000 de euro Fabricii de Zahăr 
din Ghindești. Cei care au luat decizia, 
în 2008, sunt foștii magistrați ai Curții 
Supreme de Justiție Natalia Moldovanu, 
Iurie Șumcov și Ion Vîlcov.

Natalia Moldovanu s-a concedi-
at din sistemul judecătoresc în anul 
2012, când ocupa funcția de vicepre-
ședinte al Curții Supreme de Justiție. 
Până în anul 2010, Republica Moldova 
a pierdut la CEDO 10 dosare, la exami-
narea cărora a participat Moldovanu. 
Cu doar câteva zile până la demisia sa, 
procurorul general de atunci, Valeriu 
Zubco, a cerut ca pe numele magis-
tratei să fie intentate două proceduri 
disciplinare.

Iurie Șumcov s-a concediat în anul 
2013. Informațiile despre el nu sunt 
accesibile pentru public.

Ion Vîlcov a părăsit sistemul în 2014. 
În 2012, lui Vîlcov i-a fost conferită Di-
ploma de Onoare a Consiliului Superior 
al Magistraturii. De atunci, nu există 
informații publice despre el.

Acest articol este realizat în 
cadrul proiectului „Consolida-
rea statului de drept și asigu-
rarea transparenţei sistemului 
judecătoresc”, implementat de 
A.O. „Juriștii pentru drepturile 
omului” cu suportul National En-
dowment for Democracy, care nu 
influenţează în niciun fel subiec-
tul și conţinutul investigaţiilor 
publicate.

Julieta SAVIȚCHI, anticorupție.md

Cu Efim 
Tarlapan am 
călătorit prin 
toată Româ-
nia, când cu 
trenul sau cu 
microbuzul, 
când cu „Da-
cia” sa perso-
nală. Avea un 
farmec cunos-
cut de toată 

lumea în ceea ce spunea, iar eu și cu Ion Diviza, 
care plecam împreună cu el la vreun festival de 
umor, îl ascultam cu multă atenție și... cu gurile 
căscate. Nu eram nici noi de lăsat, dar Tarlapan, 
poate pentru că era mai în vârstă, avea mai multă 
experiență a satiricului și se pricepea să pună 
accentele. Epigramele sale memorabile, mai ales 
cele politice, deveneau folclor, circulând de o 
parte și de alta a Prutului. În creația noastră, am 
avut de învățat de la el multe lucruri importante, 
cel mai de seamă fiind atitudinea intransigentă 
față de cotropitori, asupritori și toate cozile de 
topor.

Pentru că se făcuse șofer după 60 de ani, con-
ducea mai greu decât povestea și, când plecam în 
călătorie cu mașina sa, mă lăsa pe mine să con-
duc. Făceam acest lucru cu plăcere, mai ales că în 
asemenea momente se simțea și el mai liber, mai 
descătușat, firul poveștilor sale de viață nefiind 
întrerupt de grija șofatului.

În una din călătorii, spre Vișeul de Sus din 
pitorescul Maramureș, cu atâtea întâmplări 
narate, spumoase și interesante, cu glume la 
câte un păhărel de ghiurghiuliu moldovenesc 
luat „cu grijă și atenție” doar de Efim Tarlapan 
și Ion Diviza în mersul lin sau legănat al auto-
mobilului, nici nu observam cum trece timpul. 
Bucuria călătoriei era mare, dar este adevărat 
că eu, șofer serios pe cât era posibil, înghițeam 
în sec când cei doi, după vreo istorioară spusă 
cu haz, își mai turnau vinișor în pahare... Par-
ticipam sporadic la discuție și mă mulțumeam 
să trag mai mult cu urechea la discuția celor doi 
epigramiști de elită.  

La un popas, bine dispus, Tarlapan și-a amin-
tit, după o epigramă două, și de un mincinos din 
satul său de baștină: „ Fiecare sat are mincinosul 
său, un Păcală care înveselește lumea, unul care 
nu se teme să o facă pe prostul pentru descreți-
rea frunților. Trăia și la noi în sat un moș glumeț 
care, când deschidea gura, imediat spunea un 
minciunoi. Odată, la o nuntă, le povestea nun-
tașilor că, familia sa fiind una cu mulți copii, 
maică-sa a cusut, pe timpuri, o plapumă de vreo 
16 metri pătrați sub care încăpeau, pe un cuptor 
imens, toți membrii familiei. „Ei, chiar tocmai 
16 metri pătrați! Nu-i prea mult, bade?”, l-au 
întrebat râzând vreo câțiva meseni. Moșul nu s-a 
pierdut cu firea și pe loc a răspuns: „Da, e cam 
multișor. Cred că erau totuși opt metri pe-o parte 
și opt pe cealaltă...”. 

Altădată mucalitul le povestea câtorva tineri 
din sat despre ce fel de albine erau pe vremuri 
pe meleagurile noastre: „Albinele din ziua de azi 
parcă nu-s albine. Când eram eu copil, erau cât 
vraghia, bre! Uite-așa zburau încolo și încoace 
și adunau tone de miere, că era de unde și nu 
era pământul otrăvit!”. Tinerii au râs cu lacrimi, 
dar l-au întrebat pe moșneag: „Da cum intrau 
albinele în stup, moșule, că prea mari ni se pare 
că erau acestea în copilăria matale?”. „Mama lor 
de alghini! Plângeau, da intrau”, le-a răspuns 
fără a clipi moșul pentru o și mai mare plăcere și 
satisfacție a tinerilor adunați în jurul său”. Aici 
Tarlapan a făcut o pauză după care a adăugat: 
„Cu „mincinoșii” din popor, care ne creează buna 
dispoziție, ne lungim viața, iar cu mincinoșii ade-
vărați, care au ajuns la cârma țării, ne-o stricăm 
și ne-o scurtăm”.

Uite-așa, mai glumind, mai criticând impos-
torii și parveniții, proștii și neșcoliții, călătoream 
noi odată cu Efim Tarlapan.

Gheorghe BÂLICI

Călătorii 
de neuitat

S a l t i m - b a n c

Organizația de cercetare Ranking Web of Universities 
(Webometrics) a publicat topul universităților din întreaga 
lume, ediția de iarnă 2022. În top sunt analizate peste 24000 
de universități din întreaga lume, inclusiv 98 de instituții 
din România și 24 din Republica Moldova, scrie infoprut.ro. 

Potrivit raportului Webometrics, Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca se situează pe primul loc în România și lo-
cul 825 în lume, urmată de Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, poziția 899 la nivel mondial, iar pe al treilea 
loc este Universitatea Politehnică din București, cu poziția 
1057 în lume. Următoarele poziții sunt ocupate de Academia 
de Studii Economice din București, Universitatea de Vest din 
Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov.

În Republica Moldova, primul loc îl ocupă Universita-
tea de Stat din Moldova, cu poziția 3610 pe plan mondial, 
urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei, locul 3760 
în lume, și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„N. Testemițanu”, cu poziția 6570 mondial. Pe următoarele 
poziții la nivel național sunt Academia de Studii Economice 

din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți și 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Întregul clasament al universităților din România îl găsiți 
pe https://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe?-
page=5  

Indicatorii luați în calcul de ratingul Web of Universi-
ties (Webometrics):

# 50 % – vizibilitatea – numărul total de linkuri externe pe 
care domeniul web al universității le primește de la terțe părți; 
# 10 % – transparența – numărul total de citări; 
# 40 % – excelența – calitatea articolelor științifice publicate 
în reviste internaționale cu impact ridicat, aflate în primele 
10 % cele mai citate într-un anumit domeniu.

Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, 
un grup de cercetare din cadrul Consiliului Superior pentru 
Cercetări Științifice din Spania începând cu anul 2004. 
Ierarhizarea din cadrul acestui top este realizată pe baza 
datelor web accesibile publicului și rezultatele sunt făcute 
publice în lunile ianuarie și iulie, în fiecare an.

Topul celor mai bune universități din 
România și din R. Moldova în anul 2022 
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Regele a murit. Trăiască regele!

La evenimentul moderat de 
criticul literar Maria Pilchin au 
fost prezenți scriitori, actori, cri-
tici de artă, oameni de cultură. Cu 
mesaje de salut au venit Sergiu 
Prodan, ministru al Culturii, și 
Angela Brașoveanu, consilier al 
Președintelui Republicii Moldova 
în domeniul culturii. 

O carte despre 
Petru Vutcărău, 
lansată la TEI

„În această seară se lansează o 
carte despre un actor, un regizor, 
dar nu numai. De fapt, această 
carte este despre toată generația 
noastră, despre grupul de tineri 
selectați să meargă la Moscova, 
la Școala de Teatru „Șciukin”. 
Atunci am făcut cunoștință cu 
Petru și de atunci știam că regele 
nostru este Petru Vutcărău. Ve-
dem în această carte o evoluție a 
unui om, a unui artist, care este 
și o evoluție a unei generații”, a 
accentuat Sergiu Prodan, minis-
tru al Culturii al RM.

Marele actor își revede 
parcursul vieții

Volumul „Regele a murit. 
Trăiască regele! Petru Vutcărău, 
chintesența unei iubiri” pune în 
valoare personalitatea lui Petru 
Vutcărău. Actorul îşi revede între-
gul parcurs al vieții, din copilărie 
și până la maturitate.

Liliana Popușoi, autoarea căr-
ții, a spus: „Am pornit de la un 
material jurnalistic, apoi editu-
ra Arc mi-a propus să publicăm 
o carte. Acest volum are de fapt 
mai mulți nași, dar doi părinți, și 
a apărut la ideea domnului Ale-
xandru Corduneanu. A contribuit 
și Ala Menșicov, ea m-a convins 
că pot și trebuie să scriu această 
carte. Acest volum m-a făcut să 
revăd o poveste, Petru m-a pur-
tat prin copilăria, adolescența și 
maturitatea sa”.

Mircea V. Ciobanu, unul dintre 
autorii cărții, a menționat: „Aceas-
tă carte e prea frumoasă, prea 
monumentală, prea glamour. În 
ideea mea inițială ar fi fost puțin 

alta, eu aș fi vrut să fie ceva mai 
dramatică, dar au avut prioritate 
ideile, viziunea Lilianei Popușoi. 
Eu mă bucur că în această seară 
ați vorbit despre carte, eu credeam 
că o să vorbim despre Vutcărău. 
Marele Petru Vutcărău merită cu 
siguranță mai multe cărți”.

Larisa Turea: 
„E o carte-spectacol”

Criticul de teatru și film, scri-
itoarea Larisa Turea, a afirmat 
că această carte este un adevărat 
spectacol: „Teatrul este o meta-
foră care mă impresionează și 
le mulțumesc editurilor care în 
ultimul timp au început să acor-
de mai multă atenție oamenilor 
scenei. Cartea are o structură 
frumos elaborată, nu vrea să cu-
prindă necuprinsul, dar are foarte 
multe detalii și o condiție grafică 
excepțională. Teatrul „Eugene 
Ionesco” întotdeauna a avut o 
expresie grafică excepțională, a 
fost un model de a aduna energii 
creative. Este o carte-spectacol, 
care începe cu copilăria, o carte în 
care intri nu prin vestiar, ci prin 
beciul cu de toate”.

Potrivit lui Emilian Galaicu-Pă-
un, „Petru Vutcărău este o creație 
colectivă, adică e aproape folclor.  
Ce ar fi însemnat Petru Vutcărău 

„Aripi colorate” la Turnul de Apă
Pe 4 februarie 2022, în sala panoramică a Muzeului de 

Istorie al Orașului Chișinău – Turnul de Apă, va avea loc 
vernisajul expoziției de pictură și desene „Aripi colorate” ale 
Teodorei Vasiliu. 

„Evenimentul este consacrat copilăriei și dialogului între 
generații, capacității de a visa, de a aspira spre înălțimi, atră-
gând atenția asupra importanței de a-i susține pe copii, de a-i 
încuraja în preocupările lor artistice, de a le da aripi. Expo-
ziția este și o dovadă că arta are continuitate, că procesul de 
creație nu poate fi stopat în perioada pandemiei. Dimpotrivă, 
anume în vremuri dificile, cenușii, avem nevoie de mai multă 
culoare”, se menționează în comunicatul Muzeului de Istorie a 
Chișinăului.

Teodora Vasiliu are nouă ani și este elevă la Școala-Grădi-
niță Nr. 90 din Chișinău. Teodora a ilustrat cărțile pentru co-
pii „Caruselul primăverii” (2017), „Covorul cu bujori” (2020), 
„Trei zile cu Zuza” (2021), scrise de Irina Nechit. Teodora a 
mai realizat coperta pentru două numere ale revistei „Alune-

lul”. A publicat desene în revista „Florile dalbe”. A realizat 
coperta pentru cartea de poezie „Mitrofan plângăciosul” 
(2021) de Nicolae Popa. A ilustrat volumul „Nugae sau Cartea 
nimicurilor” de Vladimir Beșleagă (ed. Epigraf, 2020). A avut 
o expoziție personală la Biblioteca Națională a R. Moldova. 
De asemenea, Teodora studiază pianul la Școala de Arte „Ale-
xei Stârcea” din Chișinău. 

Expoziția „Aripi colorate” a Teodorei Vasiliu conține pic-
turi în ulei, în acril și desene în acuarelă pe suport de hârtie, 
care prezintă lumea copilăriei, ne arată frumusețea naturii, a 
orașului Chișinău. Pe un panou aparte vedem ilustrații reali-
zate de Teodora pentru cartea „Trei zile cu Zuza”. La finalul 
vernisajului va fi prezentată cartea „Trei zile cu Zuza”, apăru-
tă de curând la Editura Univers Educațional din Chișinău. 

Expoziția „Aripi colorate” poate fi vizitată la Muzeul de 
Istorie a Orașului Chișinău, în perioada 4–19 februarie 2022.

Cornelia DONȚU
Teodora Vasiliu, protagonista expoziției „Aripi colorate” 

de la Muzeul de Istorie a Chișinăului

Volumul „Regele a murit. Trăiască regele! 
Petru Vutcărău, chintesența unei iubiri” 
(ed. Arc) de Liliana Popușoi și Mircea 
V. Ciobanu a fost lansat pe 1 februarie la 

Teatrul Național „Eugene Ionesco” (TEI).

Secvențe de la lansarea cărții „Regele a murit. Trăiască regele! Petru Vutcărău, chintesența unei iubiri” 
(ed. Arc) de Liliana Popușoi și Mircea V. Ciobanu

fără prima echipă, pe care o voi 
regreta întotdeauna, pentru că nu 
mai pot vedea un spectacol cu Boris 
Cremene, cu Nelly Cozaru, cu An-
drei Moșoi. Le sunt recunoscător 
lui Mircea și Lilianei că au insistat 
și am scris o istorie adevărată, care 
este inclusă în această carte”. 

Printre cei prezenți la eveni-
mentul de lansare a cărții a fost și 
primul director al Teatrului „Eu-
gene Ionesco”, Alexandru Cordu-
neanu, care a remarcat: „Această 
carte este o parte din conștiința 
noastră culturală și a apărut gra-
ție editurii Arc, grație autorilor. 
Această carte vine ca un discurs 
asupra unei realități teatrale care 
s-a instalat în Chișinău acum 30 
de ani și mai bine, prin Teatrul 
„Eugene Ionesco”. 

Constantin Cheianu: 
„Protagonistul cărții este în 
forma lui cea mai bună”

Constantin Cheianu, scriitor, 
dramaturg, a spus: „Această carte 
despre un artist apare în momen-
tul în care el este în forma lui cea 
mai bună. E un volum frumos și 
consistent despre Petru Vutcărău 
și apare în momentul în care el a 
dat poate cel mai bun rol al carie-
rei sale, regele Lear”. Mircea Sur-
du, jurnalist, producător TV, și-a 
exprimat bucuria că a fost invitat 
să scrie un text care a fost inclus 
în carte: „Îi mulțumesc Alei care 
m-a sunat într-o seară și m-a invi-
tat să scriu pentru această carte”. 
Andrei Porubin, jurnalist, actor, a 

mărturisit: „Teatrul „Eugene Io-
nesco” m-a alimentat spiritual, 
mi-a deschis ochii cu spectacolele 
lui revoluționare”.

Petru Vutcărău: „Ceea 
ce mi-au dat mama și 
tata nu mi-a dat nici o 
universitate”

La final a vorbit Petru Vutcărău, 
protagonistul cărții: „Eu, cel care 
mă vedeți, de fapt, nu exist. Aceas-
tă carte nu e despre mine, pentru 
că eu fără părinții mei, despre care 
am povestit, nu aș fi existat. Eu 
sunt o mână de firimituri, pe care 
le-am împrăștiat de-a lungul anilor 
în lume. O parte le găsiți la părinții 
mei, în amintirile mele. Ceea ce 
mi-au dat mama și tata nu mi-a 
dat nicio universitate, nici școala 
Șciukin, nici alte școli prin care 
am trecut, nicio carte pe care am 
citit-o, niciun film pe care l-am vă-
zut. Am stat zilele astea și m-am 
gândit la părinții mei și am ajuns 
la o simplă concluzie, că de fapt, 
ei mi-au dat totul, din start. Toate 
câte mi s-au întâmplat mai târziu, 
n-au fost decât întâlniri fericite cu 
oameni, care au știut să structureze 
cumva ceea ce aveam eu de acasă”. 

Petru Vutcărău și-a încheiat 
discursul cu un mesaj destinat ti-
nerei trupe a Teatrului Național 
„Eugene Ionesco”: „Voi sunteți 
ziua de mâine a acestui teatru, a 
spectatorilor care vor veni aici, 
voi decideți cum va fi mai departe 
acest teatru. Viitorul e în voi!”. 

Ludmila HIȚUC
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O euroviziune: 
parcă-i una, parcă-s două

Strofa inițială: „Țară veche, 
țară nouă,/ Parcă-i una, parcă-s 
două,/ Ba aparte, ba-mpreună,/ 
Parcă-s două, parcă-i una”. Stro-
fa înlocuită: „Trenul vede când 
aleargă/ Cât de mică-i lumea 
largă/ Și că nu mai pare mare/ 
Pentru că n-are hotare”. 

Această schimbare i-a indignat 
pe oamenii care au pornit discuții 
aprinse pe rețelele de socializare, 
întrebând dacă a fost impusă cen-
zura de Comitetul de Organizare 
Eurovision Moldova. Instrumen-
tistul Vasile Advahov optează pen-
tru varianta originală. „Dacă vreți 
părerea noastră: optăm pentru 
varianta originală. Va fi o strofă 
și în engleză. Ne vom strădui să 
păstram ideea de bază, în scurt 
timp echipa va veni cu mai multe 
informații.” 

A fost, se pare, o improvizație a 
solistului în căutarea unei varian-
te care să sune bine. Producătorul 
trupei „Zdob și Zdub”, Igor Dînga, 
a declarat pentru Radio Europa 
Liberă că la Torino va răsuna va-
rianta originală a piesei „Trenule-
țul”. „Piesa nu a fost făcută pentru 
Eurovision, abia în luna ianuarie 
am decis să depunem cerere. A 
fost o improvizație din partea lui 
Roman – a testat alte cuvinte, dar 
asta nu a fost o versiune finală, a 
fost o improvizație. Dar vedem, 
din reacții, că oamenii sunt pentru 
textul inițial, prin urmare clar că 
vom folosi acest text. Va fi totul 
bine”, ne asigură Dînga. 

Cenzură la Eurovision 
Moldova? 

Cum credeţi, de ce piesa 
„Trenuleţul”, aleasă pentru 
Eurovision, a fost supusă 
cenzurii, fiindu-i schimbat 
textul? Cine a făcut-o și din 
ce motive? Sunt întrebările pe 
care GAZETA de Chișinău le-a 
adresat la câteva personalități și 
membri ai juriului selecției nați-
onale Eurovision 2022, concurs 
care va avea loc la Torino, Italia. 

Scriitorul și publicistul Vitalie 
Vovc a formulat o opinie tranșan-
tă: „Și „ai noștri” au decis să eli-
mine orice risc. Fiindcă ei știu că 
se vor găsi imediat din acei care 

vor atenționa cu insistență juriul 
că e „mesaj politic”, că așa ceva 
e „inacceptabil” și că „contravine 
regulamentului în vigoare”. Este 
imposibil să răspunzi la aceste în-
trebări fără a cunoaște toate de-
desubturile acestei mezaventuri. 

În primul rând, ar trebui să ne 
întrebăm cum de am ajuns să fim 
într-atât de mirați și surprinși de 
faptul că o piesă precum „Trenu-
lețul” a fost aleasă să ne reprezin-
te?! Și în al doilea, continuând să 
depănăm același fir, trebuie să re-
cunoaștem că nu suntem surprinși 

deloc de schimbarea produsă. Și 
aceste două lucruri spun multe 
despre noi...

Cât privește schimbarea nemij-
locită a textului, acei cu musca pe 
căciulă știu exact ce și cum și ar fi 
bine să dea explicații. Mie unuia îmi 
pare că e eterna noastră precauție 
(ca să nu zic frică): Nu care cumva 
să supărăm pe cineva vorbind, mă-
car și aluziv, despre unire. Adevărul 
e că Eurovision nu acceptă „mesaje 
politice”. Și „ai noștri” au decis să 
elimine orice risc. Fiindcă ei știu 
că se vor găsi imediat din acei care 
vor atenționa cu insistență juriul 
că e „mesaj politic”, că așa ceva 
e „inacceptabil” și că „contravine 
regulamentului în vigoare”. Ei știu 
că există ochi și urechi care sunt 
foarte, foarte sensibile și atente la 
cel mai mic detaliu de acest fel. Ceea 
ce noi nu am făcut (dar cine era 
s-o facă?) atunci când se flutura 
„drapelul Transnistriei” de pe scena 
Eurovision-ului”. 

Scriitoarea Radmila Popovici 
ne-a declarat: „Îmi pare inutil să 

comentez ceea ce se află la supra-
față. Cum susțin mulți, anume 
pentru frazele ulterior schimba-
te a fost selectată, de fapt, piesa. 
Acum cei care au votat-o ar trebui 
să se simtă amăgiți. Dar, până la 
urmă, e decizia artiștilor și nu ne 
rămâne decât să urmărim mersul 
„trenului”...

Interpreta Geta Burlacu, mem-
bră a juriului, ne-a spus că nu știe 
„absolut nimic despre asta, cred 
că cel mai corect ar fi să între-
bați de Roman, frații Advahov și 
echipa lor”.

„Acest text a fost 
lucrat împreună 
cu Vsevolod Ciornei”

Jurnalista Victoria Cușnir, 
membră a juriului, ne-a dat de-
talii despre piesa în discuție: „Cu 
o seară înaintea audițiilor live, am 
ascultat cap-coadă toate piesele 

incluse în concurs, pentru o mai 
bună cunoaștere a materialului 
muzical. Roman a ieșit în scenă cu 
tableta pe care avea textul. Era fi-
resc, așa cum se întâmplă des și la 
case mult mai mari, ca artistul să 
mai uite cuvintele. Lucru care mi 
s-a părut că s-a și întâmplat. Adică 
la un moment dat un cuvânt-două 
parcă nu s-au prea auzit, urmate 
de o mică improvizație, pentru a 
nu ieși din piesă, ca apoi să revină 
la normalitate. 

Roman e un artist cu o enormă 
energie și forță de convingere în 
scenă. Chiar dacă am simțit că 
ceva sună diferit, textul sută la 
sută nu-l știam, repet, momentul 
nu mi-a creat niciun fel de dubii. 
Deja când am ajuns acasă, am ri-
dicat înregistrarea. Și nu doar a 
Zdubilor. Am constatat diferența 
de vers în tocmai patru rânduri. 
Aici a apărut primul semn de 
întrebare. Dar pentru că Zdubii 
au plecat imediat în turneu, nu 
aveam cum discuta cu Roman ca 
să înțeleg ce s-a întâmplat.  

„O decizie personală 
de a cântă una din 
variantele de sertar”

Am discutat cu Roman abia 
duminică seara. L-am întrebat 
dacă a uitat textul și i-a reușit 
o improvizație atât de organică, 
sau a fost constrâns de cineva să 
intervină în textul piesei, pentru 
că între timp apăruseră tot felul de 
acuzații pe rețelele de socializare. 
El mi-a povestit cum a fost lucrat 
acest text împreună cu Vsevolod 
Ciornei, câte variante au mai fost 
până la cea cunoscută de toți, care 
a fost geneza acestei piese, despre 
capacitatea lăutarilor de a impro-
viza cu fiecare ocazie, fapt care 
justifică zecile de variante de vers 
ale unui singur cântec… 

Și că în mod sigur nimeni nu 
l-a constrâns să modifice textul, 
asta fiind o decizie personală de 
a cântă una din variantele (mul-

te) de sertar. Dar s-a convins că 
cea mai organică, muzicală și de 
impact e, totuși, varianta care a 
fost făcută publică odată cu vide-
oclipul și, fără niciun fel de alte 
experiențe, va reveni la ea. Pentru 
că versurile Trenulețului au doi 
autori, presupun acum că Roman 
a încercat una din variantele sale 
de text. E singurul detaliu în ca-
re-mi permit să-mi dau cu pre-
supusul, în rest, prefer să operez 
cu răspunsuri clare de la oameni 
vizați direct”. 

„Noi înșine ne cenzurăm 
mai bine decât oricine”

Compozitorul Ghenadie Cio-
banu, ex-ministru al Culturii, a 
declarat pentru GAZETA de Chiși-
nău: „Chiar nu știu cine a modifi-
cat textul, nu m-am interesat. Nu 
sunt conectat la această manifes-
tare. Noi înșine ne cenzurăm mai 
bine decât oricine și nu contează 
– din frică sau din conjunctură, 
din dorința de a avea beneficii (și 

aici valorile nu contează, precum e 
și în business) sau din alte motive. 
Știu doar că toate care se fac în 
spațiul acestei manifestări țin de 
conjunctură și am putea deduce 
că, dacă vrei mai multe voturi, nu 
îi deranjezi pe cei care ar putea 
să le ofere”. 

„Textul piesei în forma 
inițială nu este 
în contradicție 
cu Regulamentul”

Președintele Comitetului de 
Organizare Eurovision, Vitalie 
Cojocaru, a declarat pentru GA-
ZETA: „Nu a fost supusă cenzurii. 
Organizatorul selecției nu a in-
tervenit în niciun fel, nici măcar 
cu o sugestie în privința oricărui 
text. Eu personal am aflat de pe 
facebook. Textul piesei în forma 
inițială nu este în contradicție cu 
Regulamentul. Aceste momente 

sunt clar specificate: interdicție 
pentru argouri, politică, violență 
și religie. Nimic din astea nu a fost 
prezent în text. Am apelat mana-
gementul formației ca să clarific. 
Am înțeles că e vorba de căutări 
creative ale lui Roman”. 

„Tare, tare sper 
să meargă la Eurovision 
cu textul inițial”

Angela Brașoveanu, consilier al 
președintei R. Moldova în dome-
niul culturii, ne-a spus: „Roman 
Iagupov, într-o discuție telefonică, 
a negat categoric faptul că această 
decizie i-ar fi impusă, susține că 
e hotărârea lui personală, a testat 
altă variantă (ei având vreo zece) 
și a ajuns la concluzia că va inter-
preta varianta inițială”. 

Și răspunsul laconic al regizoa-
rei Violeta Gorgos: „Nu știu cine. 
Poate chiar ei singuri au decis să-l 
schimbe... dar tare, tare sper să 
meargă la Eurovision cu textul 
inițial”. 

Controverse și acuzații de (auto)cenzură 
la Eurovision Moldova. Formația „Zdob 
și Zdub” și Frații Advahov vor reprezenta 
R. Moldova la Eurovision 2022, cu piesa 

„Trenulețul”. Numai că versurile care sugerează 
că România și Republica Moldova ar fi o singură 
țară au fost schimbate în finala națională pentru 
Eurovision 2022. 

Natalia MUNTEANU
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Confiscarea proprietății de stat a României 
de către autoritățile URSS (1945) și 
comportamentul ocupanților sovietici (I)

Subiectul este mult prea vast și complex, 
pentru a putea fi tratat într-un spațiu 
restrâns, astfel încât mă voi rezuma la 
câteva aspecte. Majoritatea fondurilor 

arhivistice aflate în arhivele din Republica 
Moldova, care cuprind perioadele 1918-1940 și 
1941-1944, nu sunt altceva decât dosare românești 
de arhivă confiscate de autoritățile sovietice de 
ocupație și luate în evidență arhivistică de către 
funcționarii arhivelor din RSS Moldovenească, o 
făcătură sovietică pe teritoriul fostei Basarabii.  

Mai mult decât atât, tot aici 
sunt depozitate și documentele, 
din aceeași perioadă, cu referire la 
nordul Bucovinei. Numărul aces-
tor fonduri și dosare este consi-
derabil, deși, la prima vedere, do-
cumente de arhivă pentru această 
perioadă ar trebui să fie mult mai 
puține. Trebuie menționat că un 
număr mare de documente româ-
nești de arhivă au fost distruse de 
funcționarii sovietici deoarece, în 
primii cinci ani postbelici, sovieti-
cii nu aveau hârtie de scris, motiv 
pentru care un număr foarte mare 
de documente sovietice a fost scris 
pe reversul vechilor documente 
românești de arhivă.

În ansamblu, materialele se 
referă la diferite aspecte ale vie-
ții publice și militare. Printre 
acestea: 

- lupta autorităților împotriva 
ideologiei comuniste și a porno-
grafiei, răspândită cu atâta zel 
prin orașele și târgurile Basa-
rabiei și Transnistriei; deciziile 
privind copiii, pentru ca aceștia 
să fie curați, hrăniți, sănătoși și 
toți ca unul să frecventeze școala; 

- lupta împotriva șarlatanilor, a 
criminalității și a tâlhăriilor; grija 
față de pământ și plantații; deo-
sebita atenție și rolul important 
al Bisericii ortodoxe în educația 
spirituală a societății românești; 

- combaterea sectelor religi-
oase; 

- necesitatea trecerii industriei 
și comerțului din mâinile evreilor 
în cele ale românilor etc. 

Respectivele documente con-
stituie o comoară informațională 
pentru cercetători, istorici, juriști, 
politologi și în general pentru toți 
cei interesați de istoria națională. 
Nu voi enumera toate fondurile 
arhivistice, rezumându-mă la doar 
câteva, axate pe subiectul abordat: 

1. Cabinetul de administrare a 
Basarabiei, Bucovinei și Transnis-
triei (numai inventarul 1 are 1434 
de dosare etc.);

2. Corpul II al Armatei Române 
(1941-1943):

- Curtea Marțială a Comanda-

mentului Basarabiei (1919-1943);
- Divizia a IX-a Infanterie a 

Armatei Române (1940-1943);
- Grupele poliției 57 și 74 ale 

Corpului 4 al Armatei Române;
- Tribunalul Militar al Corpului 

III al Armatei Române;
- Curtea Marțială a Corpului 

III Armată;
- Inspectoratul Regional de 

Poliție a Basarabiei (1918-1944);
- Secția financiară a județului 

Lăpușna (1919-1944);
- Statul Major al Armatei Ro-

mâne (1941-1943);
- Administrația Ținutului Nis-

trean;
- Prefectura județului Lăpușna;
- Prefectura tuturor județelor;

- Situația agricolă a județului 
Lăpușna (și a celorlalte județe);

- Comisariatul de Poliție a tu-
turor județelor și orașelor;

- Inspectoratul Ținutului Ba-
sarabiei al Jandarmeriei.

Am amintit despre fondurile 
arhivistice depozitate la Arhiva 
Națională a Republicii Moldova, 
deși documente care cuprind peri-
oada nominalizată au mai intrat și 
în posesia arhivei Ministerului de 
Interne, arhiva Serviciului de In-
formații și Securitate și AOSPRM. 
Tot acest depozit informațional 
prezintă un interes deosebit pentru 
cercetători și oameni de știință, 
pentru studiu. Un material mai 
amplu semnat de autorul acestor 
rânduri despre comportamentul 
ocupanților sovietici a fost preluat 
și de cunoscutul scriitor Paul Goma 
în una din cele mai importante lu-
crări ale sale, „Săptămâna Roșie” 
[1]. Documentul a fost descoperit 

în dosarele Arhivei Organizațiilor 
Social-Politice a Republicii Mol-
dova (fosta Arhivă a CC al PCM) 
și calificat „Strict Secret”. 

Este vorba despre o informa-
ție secretă despre „încălcări pe-
nale înregistrate, ce ne lasă să 
credem că au existat și crime și 
tâlhării (neînregistrate – n.a.), 
săvârșite de militarii sovietici 
în orașul Chișinău în perioada 1 
septembrie – 20 decembrie 1945”, 
informația este semnată de șe-
ful secției orășenești a miliției, 
locotenent-colonelul de miliție 
Lebedev în ziua de 22 decembrie 
1945. Documentul este însoțit de 
o anexă, în care se menționează că 
în orașul Chișinău sunt opt orășele 
militare, preponderent în sectorul 
Buiucani, dar și în străzile Șmidt 
nr. 130, Podolsk nr. 32, Bender-
skaia nr. 41 (denumirile străzilor 
sunt scrise conform documentului 
– n.a.), Kievskaia nr. 13, în total 
131 de spații, inclusiv Comisari-
atul militar republican, Tribuna-
lul militar, Procuratura militară 
etc. Documentul are cinci file, 
este scris în limba rusă și este o 
componentă a dosarului numărul 
432, inventarul 4 din Fondul ar-
hivistic nr. 51, Comitetul Central 

al PCM (redăm textul tradus din 
limba rusă).

STRICT SECRET [2]
„În orașul Chișinău și suburbii 

în ultimul timp militarii din unită-
țile militare dislocate pe teritoriul 
orașului Chișinău și în suburbii au 
săvârșit un șir întreg de crime și în-
călcări grave, și anume: beții siste-
matice, huliganism, jafuri, tâlhării, 
împușcături fără scop cu consecințe 
mortale, conducerea automobilelor 
fără numere de înmatriculare, fără 
permis de conducere, în consecință 
au avut loc accidente rutiere cu final 
mortal. În ultimul timp, adică din 
septembrie până la 20 decembrie 
1945, au fost înregistrate următoa-
rele fapte penale:

- Crime (omucideri) – 11
- Jafuri – 14
- Dezbrăcări ale celor beți – 12
- Smulgeri de obiecte – 10
- Furt calificat – 127

- Furt de buzunare – 7 
- Acte de huliganism – 22
E necesar de menționat că cele 

mai frecvente încălcări penale 
sunt următoarele:

- 17 septembrie 1945. Sergentul 
comenduirii din orașul Chișinău, 
Iacovenko Arcadi Ivanovici, împre-
ună cu un grup de soldați sovie-
tici, au furat în suburbia orașului 
Chișinău, la răscrucea Sculeanca, 
mai multe obiecte de la cetățeanca 
Tiakova. Obiectele furate au fost 
confiscate și întoarse stăpânei. Tâl-
harii au fost trași la răspundere 
penală, dosarul lor a fost trimis la 
procurorul garnizoanei Chișinău.

- 18 septembrie 1945. Pentru 
furt a mai multe obiecte dintr-o 
căruță a fost reținut sergentul 
secției comenduirii, Studenov 
Alexei Semionovici, din Brigada 
40 a Regimentului de artilerie, și 
transmis superiorilor săi pentru 
a lua măsurile cuvenite. Aceștia 
n-au luat nicio măsură și în ace-
eași zi lucrătorii secției 3 miliție 
l-au reținut repetat pe sergentul 
Studenov, pentru furt al obiectelor 
din căruța cetățeanului Granguțoi 
(poate fi Crăncuță? – în multe do-
cumente sovietice sunt schimono-
site numele persoanelor și numele 

localităților românești din Basa-
rabia – Al. M), și pe Grigorenko. 
Materialele au fost transmise pro-
curorului garnizoanei Chișinău.

- 28 septembrie 1945. Un grup 
de militari sovietici alcătuit din trei 
persoane, un sergent și doi soldați, 
la ora 23, pe strada Leovskaia, l-au 
dezbrăcat pe cursantul școlii juridi-
ce Tkacenko. Același grup, în drum 
spre unitatea lui militară pe strada 
Meșceanskaia, cu forța armelor, l-a 
jefuit pe locuitorul orașului Chi-
șinău, Lungu, deposedându-l de 
sacou și de 50 de ruble.

- 29 septembrie 1945. Un grup 
de militari sovietici din Regimen-
tul tancuri, cu forța armelor, l-a 
prădat pe cetățeanul Crăciun, pe 
strada Sireiskaia, luându-i aces-
tuia 3.600 de ruble.

- 30 septembrie 1945. Militarul 
Regimentului 372 Armată, sergen-
tul Neceaev, fiind beat, în orașul 
Chișinău, a încercat să omoare un 

milițian de gardă și a tras în el de 
cinci ori. Făptașul a fost reținut și 
transmis comandantului militar. 

- 2 octombrie 1945. La ora 13, 
pe strada Petropavlovskaia din 
orașul Chișinău, doi militari, Ale-
xeev Leonti și Gubițin S., în stare 
de ebrietate, au bătut și batjocorit 
oameni care treceau pe strada no-
minalizată. Au fost reținuți, dar au 
opus rezistență fizică și l-au bătut 
pe șeful secției 4 miliție, maiorul 
de miliție tov. Lebedev. Făptașii 
au fost transmiși comandamen-
tului unității.

- 14 octombrie 1945. La ora 22, 
în orașul Chișinău, pe strada Chi-
lia, în casa nr. 17, militarul sovie-
tic, locotenent al unității militare 
nr. 514 Turevski V.A., printr-un 
act de huliganism, l-a omorât pe 
locuitorul din Chișinău, Neverov 
N.A. Criminalul a fost arestat și 
transmis procuraturii militare a 
garnizoanei din Chișinău.

- 21 octombrie 1945. Militarii 
sovietici Pavel Nikitovici și Ka-
senkov Nicolai Ivanovici din Re-
gimentul 60 Polenkov au încercat 
să fure safeul cu banii trustului 
apă-canal din Chișinău, dar au 
fost surprinși asupra faptei, re-
ținuți și transmiși comandamen-
tului unității.

- În noaptea de 31 octombrie 
1945, doi militari sovietici din 
unitatea dislocată la marginea 
Buiucanilor (Chișinău) au săvârșit 
o crimă, omorându-l pe locuitorul 
Nazarbikian, după care au dispă-
rut pe teritoriul orășelului militar.

- 4 noiembrie 1945. În resta-
urantul de vară, doi locotenenți 
sovietici l-au întâlnit pe locuitorul 
orașului, mecanic la fabrica de 
spirt (alcool), și au început să-l 
bată, după care unul din locote-
nenți a tras două focuri de pis-
tol, rănindu-l mortal pe locuitor, 
după care au dispărut în orășelul 
militar.

- 5 noiembrie 1945. În orașul 
Chișinău, în sectorul Poșta Veche, 
casa numărul 1, ofițerii: locotenent 
inferior Alexeev Vasili Artemovici 
și locotenent Sokolov Anton Va-
silievici au prădat apartamentul 
cetățenei Polejaeva. Aceștia îm-
preună cu doi sergenți au furat 
obiecte în valoare de 10.000 ruble. 
Sokolov și Alexeev au fost reținuți 
și transmiși procurorului militar 
al garnizoanei Chișinău.

- 8 noiembrie 1945. La ora 1.30 
noaptea, locotenentul Garin V.N. 
și Ivanov A.I., ambii din divizia 47 
pușcași, și militarul Podiminosim 
A.M., fiind în stare de ebrietate, au 
intrat în clădirea Comisariatului 
Norodnic Forestier (Narkomles), 
unde avea loc o petrecere a anga-
jaților, s-au dedat la tot felul de 
acte huliganice, înjosind cu tot 
felul de cuvinte licențioase persoa-
nele responsabile prezente acolo. 
Făptașii au fost reținuți și trans-
miși comandamentului militar.”

Bibliografie
[1] Paul Goma, Săptămâna Ro-

șie, Editura Vicovia, 2009. 
[2] Document depistat, tradus 

din limba rusă și publicat de Ale-
xandru  Moraru, Chișinău.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P O S T  B O X

Am zis aceasta, cunoscând 
multe alte motive pentru care au 
plecat cetățenii noștri. Da, a plecat 
o bună parte de cetățeni din lipsa 
locurilor de muncă, dar au plecat 
și mulți specialiști cu studii supe-
rioare pentru a avea condiții mai 
bune de muncă, un nivel de trai 
mai înalt, precum și unii în goana 
după îmbogățire sau pentru a-și 
ascunde bogățiile ilicite. O mare 
parte din ei au activat peste ho-
tare mai bine de un sfert de veac. 
Acolo, departe de plaiul natal, au 
crescut copiii și nepoții lor. Veniți 
o dată în vacanță, acești copii și 
nepoți, care au văzut condițiile 
de trai din satele noastre, nu mai 
doresc să revină. 

Nu e sigur că acel fluture 
a existat cu adevărat

La sate a fost permanent în 
vogă conceptul de Casă mare și 
nicidecum cel de Baie. În sate 
lipsește cel puțin o baie comună 
și multe alte comodități necesare 
pe care le au cetățenii noștri pes-
te hotare. Deci, chiar dacă se vor 
întoarce unii cetățeni acasă, se 
vor stabili în orașe. Astfel, există 
riscul dispariției localităților să-
tești, realizându-se sloganul din 
perioada sovietică: apropierea 
satului de oraș.   

Locurile de muncă constituie 
un alt aspect al problemei exodu-
lui. Astăzi este necesar să se con-
struiască, cel puțin, 4–5 fabrici 
de prelucrare a materiei prime. 
Dar ce vedem? În Rusia merele, 
prunele noastre sunt călcate cu 
buldozerul. Motivul bizar este 
că s-a găsit un fluture în fructe. 
Dar acest fluture de ce trebuia 
căutat în Rusia? Nu putea fi găsit 
în Moldova sau măcar la trecerea 
hotarului? Nu sunt sigură că acel 
fluture a existat cu adevărat. În 
opinia mea, pur și simplu, nu s-a 
plătit oficial taxa exportatorului, 
pentru ca acela la rândul lui să 
nu plătească impozite statului, ci 
unui oarecare partid. De ce lip-
sesc în magazine sucul, gemul, 
dulceața din fructele noastre, 
salatele din legumele noastre, 
de ce rămân nevânduți cartofii 
noștri...? 

Anual, tinerii noștri pleacă 
cu miile peste hotare. Îi opreș-
te cineva? Ce programe au fost 
elaborate pentru absolvenții de 
liceu? Desigur, o bună parte plea-
că având peste hotare părinți și 
rude apropiate. Nu se întorc doar 
din cauza salariilor mici, dar și 

pentru că nu sunt condiții decente 
de muncă și trai. 

Cum sunt dotate spitalele noas-
tre, dar instituțiile de învățământ 
de orice nivel? Câți elevi avem în 
clasă în școlile din capitală? Nu e 
un secret că din anul 1980 până 
astăzi sunt înghesuiți câte 40–46 
de elevi în clasele primare. Nu 
ajung învățători și profesori de 
discipline școlare și problema e 
veche, mereu nesoluționată. De 
asemenea este criză de specialiști 
în domeniul sănătății, dar se zice 
că nu sunt locuri de muncă. Cauza 
nu e lipsa locurilor de muncă, ci 
faptul că nu se pregătesc specialiș-
tii de care are cu adevărat nevoie 
republica. 

Nu se mai poate face doar 
politică fără rost 
în domeniul educației 
și învățământului

Îmi amintesc de anii ’90 când 
instituțiile de învățământ superior 
private apăreau ca ciupercile după 
ploaie. Într-un timp mi se pare că 
astfel de universități erau 45 la 
număr. Se zice că astăzi sunt doar 
11. Dintre ele consider că dacă ar 
rămâne 1–2 nu am avea ce pierde, 
dar și din cele 16 instituții de stat 
vreo 2–3 ar trebui închise. 

De exemplu, avem nevoie de 
Institutul de Stat de Relații Inter-
naționale din Moldova, unde se 
pregătesc aproape aceiași speci-
aliști ca și la Academia de Studii 
Economice din Moldova? Univer-
sitatea Agrară de Stat din Moldo-
va ar putea fi afiliată Universității 
Tehnice a Moldovei, iar Academia 
de Studii Economice din Moldova 
și Universitatea de Stat de Educație 
Fizică și Sport pot deveni facultăți 
ale Universității de Stat din Moldo-
va. Pot fi comasate Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău cu Universitatea de 
Stat din Tiraspol, evacuată la Chi-
șinău. Nu se mai poate face doar 
politică fără rost în domeniul edu-
cației și învățământului. 

E necesar să avem 
profesori de informatică 
bine pregătiți
în învățământul 
preuniversitar

De ani buni lipsește concur-
sul de admitere la specialitatea 
„Fizică”, rămân neacoperite lo-
curile finanțate de la buget la 
specialitățile inginerești. Astăzi 
sunt dezamăgiți și cei de la dis-

Exodul în masă al tinerilor

Am citit în Gazeta de Chișinău (v. nr. 2 
din 21 ianuarie curent) despre exodul 
tinerilor și unele cauze care au dus 
la apariția acestui fenomen, evident 

negativ nu doar pentru economia republicii. În 
perioada alegerilor prezidențiale (2020) și a 
celor parlamentare anticipate (2021) se făceau 
promisiuni că se vor crea condiții pentru a 
întoarce cetățenii Republicii Moldova acasă. 
Consider că sunt necesare nu atât condiții de a 
aduce cetățenii acasă, cât trebuie create condiții 
ca tinerii să nu mai plece de la casa lor.

ciplinele umanistice – nu mai au 
studenți. M-a mirat mult „îngri-
jorarea” dlui academician Grigore 
Belostecinic privind „facultățile 
fără studenți”. Domnia sa e rector 
al unei instituții de învățământ 
superior universitar, președinte 
al Consiliului rectorilor din Re-
publica Moldova, are toate gra-
dele și titlurile din învățământ și 
știință, a urmat mai multe sta-
gii în Elveția, Irlanda de Nord, 
Germania, Olanda, SUA, Marea 
Britanie, Suedia, Polonia. A fost 
și deputat în două legislaturi, este 
redactor-șef sau membru al mul-
tor colegii de redacție, președinte 
al Asociației Economiștilor din 
Moldova, membru al Consiliului 
Economic pe lângă prim-minis-
trul Republicii Moldova etc. Oare 
dumnealui nu a avut toate pârghi-
ile în mână pentru a vedea de care 
specialiști și, mai ales, de câți are 
nevoie Republica Moldova? 

Aflu că astăzi nu mai sunt 
solicitate nici specialitățile din 
domeniul științelor umanistice. 
Concurență mai găsim azi la teh-
nologiile informaționale. Astfel, 
este necesar să avem profesori de 
informatică bine pregătiți în învă-
țământul preuniversitar. Consider 
că în anul de învățământ ce vine 
accentul să fie pus pe pregătirea 
profesorilor de matematică-infor-
matică, matematică-fizică, fizi-
că-informatică, fizică-astronomie, 
fizică-chimie, chimie-biologie, 
limba și literatura română și o 
limbă străină, istorie-științe so-
ciale, psihologie-asistență socială 
etc., etc. Pregătirea profesorilor 
la două specialități va asigura cu 
cadre bine pregătite gimnaziile. 
Este necesar ca elevii să înțeleagă 
că telefoanele mobile, calculatorul 
sunt doar instrumente necesa-
re învățării, nu jucării. De ase-
menea limbile străine, în mare 
parte, sunt doar instrumente de 
comunicare pentru exercitarea 
multor funcții. 

Să nu admitem ca nivelul 
tezelor de doctorat 
să se apropie de nivelul 
tezelor de licență

Deplânge situația existentă și 
dl academician Ion Tighineanu 
– președintele Academiei de Ști-
ințe a Moldovei, îngrijorat tardiv 
că „Moldova riscă să piardă un 
segment important al științei – 
cercetarea fundamentală”. Prea 
târziu și-a amintit dl academician 
că cercetarea fundamentală, prin 
definiție, constituie fundamentul 
cercetării științifice în ansamblu. 
În discuție cu câțiva cercetători 
științifici de la noi am aflat că nu 
doar cercetarea științifică funda-
mentală, ci și cercetarea științifică 
aplicată riscă să devină „aplecată”, 
vorba fiind de managementul ac-
tual defectuos al cercetărilor ști-
ințifice.

Unii diriguitori ai domeniului, 
se vede, habar nu au de o cercetare 
științifică și de rădăcinile acestei 
activități. Accentul nu trebuie pus 
doar pe rezultate științifice noi, 
pe publicații în reviste cu impact, 
ci și pe pregătirea specialiștilor 
care vor putea implementa în 
economia țării noile descoperiri 
științifice, noile tehnologii, fie 
acestea luate și din altă parte. O 
cercetare științifică de calitate 
cere și o dotare corespunzătoare 
a laboratoarelor, a locurilor de 
muncă. Totodată, prin legifera-
rea studiilor la doctorat, ca a treia 
treaptă de învățământ superior, 
nu aș dori ca nivelul tezelor de 
doctorat să se apropie de nivelul 
tezelor de licență. 

Îmi amintesc cum unii acade-
micieni s-au milogit în fața lui 
Vladimir Voronin pentru a se 
pricopsi cu finanțări mai gene-
roase, iar pentru a împărți aceste 
finanțe au obținut transferarea 
Consiliului Suprem pentru Știin-
ță și Dezvoltare Tehnologică din 
cadrul Guvernului la Academia 

de Științe a Moldovei. Apoi unii 
academicieni au susținut Partidul 
Democrat, devenind și membri 
ai controversatului partid, la fel, 
pentru a obține sprijin financiar. 
Unii din ei și azi, prin mass-me-
dia, din contul surselor bugetare, 
sesizează opinia publică privitor 
la existența lor. 

Nu se lucrează pentru țară, 
ci pentru funcții, titluri, 
grade și distincții

Moldova are nevoie de reforme 
serioase în domeniul învățămân-
tului preuniversitar și superior, 
care reprezintă baza cercetărilor 
științifice. Cei ce au distrus și 
distrug învățământul prin pla-
nuri și programe deocheate, au 
introdus noi discipline școlare 
fără a pregăti cadrele didactice 
necesare, au redus la minimum 
disciplinele reale, iar azi primesc 
distincții de stat, inclusiv distincții 
oferite generos de către Academia 
de Științe a Moldovei. O problemă 
serioasă în învățământul supe-
rior e dependența numărului de 
profesori de numărul de studenți 
sau a salariului profesorului de 
numărul de studenți. Din această 
cauză profesorii sunt nevoiți să 
pună un „cinci” și studenților care 
nu ar merita nici măcar coperta 
diplomei de studii superioare.

Cât privește problema cerce-
tărilor științifice fundamentale, 
fiind sesizată doar prin prelegeri 
publice ocazionale, sunt sigură că 
în acest mod, acestea vor dispă-
rea cu siguranță în R. Moldova. Și 
acestea toate pentru faptul că nu 
se lucrează pentru țară, ci pentru 
funcții, titluri, grade și distinc-
ții. Oameni cu astfel de scopuri 
dubioase se unesc adesea într-o 
gașcă, clan și pândesc momentul 
potrivit pentru realizarea scopu-
rilor și intereselor lor meschine.

Iulia MALCOCI, dr. în științe 
fizico-matematice, Chișinău

E necesar ca elevii să înțeleagă că telefoanele mobile, 
calculatorul sunt doar instrumente necesare învățării, nu jucării
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Sexul reprezintă un aspect important în 
viața fiecărei persoane. Pe lângă rolul lui 
în reproducere, sexul creează intimitate, 
aceasta fiind o sursă de sprijin emoțional 

și social pentru ambii parteneri, contribuind 
astfel la menținerea sănătății lor. 

O viață sexuală sănătoasă are 
numeroase beneficii asupra fiecă-
rui individ. Conform Organizației 
Mondiale a Sănătății, sănătatea 
sexuală este definită ca „o bunăs-
tare fizică, emoțională, mentală și 
socială în raport cu sexualitatea; 
nu este vorba doar de absența bo-
lilor, disfuncțiilor sau infirmități-
lor. Sănătatea sexuală necesită o 
abordare pozitivă și respectuoasă 
a sexualității și relațiilor sexuale, 
precum și posibilitatea de a avea 
experiențe sexuale plăcute și sigu-
re, fără constrângeri, discriminare 
și violență”. 

Oamenii de știință au început 
să creadă că activitatea sexuală 
ar putea fi un aspect important în 
menținerea sănătății unei persoa-
ne și a calității vieții ei, beneficiile 
sexului resimțindu-se la diferite 
niveluri, precum: psihic, intelec-
tual, emoțional, social.

Studiile au scos în evidență 
numeroase beneficii ale activi-
tății sexuale, pe lângă procreare, 
precum: menținerea sănătății car-
diovasculare, reducerea tensiunii 
arteriale, îmbunătățirea sistemu-
lui imunitar, reducerea stresului.

Îmbunătățirea sistemului 
imunitar

Conform studiilor, persoanele 
care fac sex o dată sau de două 
ori pe săptămână prezintă cu 
30% mai multă Imunoglobulină 
A, comparativ cu oamenii care 
întrețin relații sexuale mai rar.

Imunoglobulina A (IgA) este 
cel mai abundent anticorp din 
organismul uman. Ea face parte 
din prima linie de apărare a cor-
pului nostru, împotriva agenților 

patogeni, printre care se numără 
și Virusul Papiloma Uman (HPV). 
Imunoglobulina A este considera-
tă un marker al sănătății sistemice 
generale.

Contrar la ceea ce s-ar putea 
crede, în cadrul studiilor s-a ob-
servat că persoanele care fac sex 
de mai mult de trei ori pe săp-
tămână prezintă un nivel de IgA 
similar cu al celor care întrețin 
relații sexuale mai rar decât o dată 
pe săptămână. Se crede că acest 
lucru este cauzat de nivelul de 
anxietate și stres, care e posibil 
să anuleze beneficiile sexului. Cu 
toate acestea, persoanele care se 
află într-o căsnicie deficitară au 
un sistem imunitar slab, lucru 
corelat cu lipsa activității sexuale.

Menținerea sănătății 
cardiovasculare

Conform Organizației Mondi-
ale a sănătății, bolile cardiovas-
culare reprezintă principala cau-
ză de deces, la nivel global, fiind 
responsabile de aproximativ 17,9 
milioane de morți în fiecare an.

Studiile clinice consideră se-
xul o formă de activitate fizică, 
fiind echivalentă cu un nivel de 
activitate fizică ușor până la mo-
derat, precum urcatul pe scări 
a două etaje sau mersul pe jos. 
În timpul actului sexual, ambii 
parteneri își pun în mișcare cor-
pul, ducând astfel la întinderea 
mușchilor și a tendoanelor, fle-
xia articulațiilor.

Activitatea fizică duce la îm-
bunătățirea expresiei și funcției 
unei enzime numite NO sintetază 
(eNOS), care are rol în producerea 
la nivelul endoteliului vascular a 

Beneficiile sexului 
asupra sănătății

oxidului nitric (NO), acesta fiind 
un vasodilatator. Astfel, este îm-
bunătățit transportul oxigenului 
și al nutrienților către celulele și 
țesuturile corpului, menținându-
le sănătoase și puternice.

În cadrul unui studiu care a 
cuprins 914 bărbați cu vârsta 
cuprinsă între 45 și 59 de ani, s-a 
observat că subiecții care au făcut 
sex frecvent au prezentat un risc 
mai mic de apariție a accidentelor 
vasculare cerebrale, precum și de 
apariție a bolilor de inimă.

Reducerea stresului

Intimitatea reprezintă o com-
ponentă de bază într-un cuplu. Ea 
contribuie la menținerea unei re-
lații sănătoase, plăcute și puterni-
ce, dar ajută și la depășirea cu bine 
a perioadelor stresante din viața 
cuplului. Apropierea emoțională 
dintre două persoane se manifestă 
atât la nivel psihic, sufletesc, cât 
și la nivel fizic.

Activitatea sexuală contribuie 
la reducerea expunerii la stres, 
dar și la modificarea și adaptarea 
răspunsului la acesta și ajută la 
refacerea în urma unui eveniment 
sau a unei perioade stresante.

Stresul, atât fizic cât și emoți-
onal, este un eveniment care de-
termină eliberarea hormonilor 
de stres, printre care se numără 
catecolaminele (dintre care cele 
mai importante sunt dopamina, 
adrenalina și noradrenalina) și 
cortizolul. Această eliberare are 
ca rezultat creșterea tensiunii 
arteriale și a frecvenței cardiace, 
respirația accelerată și constricția 
vaselor de sânge.

Oamenii de știință sunt de pă-
rere că exercițiile fizice, printre 
care și activitatea sexuală, con-
tribuie la reducerea nivelurilor 
hormonilor de stres, atât în ca-
zul femeilor, cât și al bărbaților. 
În urma sexului este stimulată 
producția de endorfine, numite 
și hormoni ai fericirii, care pro-

Lecțiile învățate în pandemie ne ajută foarte 
mult în limitarea răspândirii gripei

Un studiu realizat de către Universitatea Concordia re-
latează că, în urma unui studiu efectuat în Canada, Statele 
Unite și Brazilia, s-a demonstrat că există o relație între 
măsurile de prevenție pentru Covid-19, precum spălarea 
mâinilor foarte des, distanțarea socială, purtarea măștii 
și răspândirea gripei.

Cercetătorii susțin că aceste măsuri de prevenție aplicate 

atât de mult în pandemie au redus numărul de persoane 
cu gripă, care ucide zeci de mii de oameni, în toate țările. 
Inițial, s-a observat o scădere marcată a cazurilor de gripă 
în emisfera nordică, iar pe măsură ce cazurile de Covid-19 
au crescut, cazurile de gripă au scăzut și în emisfera sudică.

Cercetătorii au avut două obiective importante. Primul 
obiectiv s-a axat pe date preluate de la FluNet, ce repre-
zintă date de supraveghere virologică a gripei ce aparțin 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Scopul acestor 
date a fost observarea evoluției epidemiologice a gripei 
pe perioada 2019-2020, respectiv perioada pandemiei 
de Covid-19, după introducerea măsurilor de prevenție.

Un al doilea obiectiv foarte important a fost combaterea 
tuturor declarațiilor greșite conform cărora Covid-19 este o 
boală similară cu gripa, care a dus la o mare dezinformare 
a populației. În ciuda acestor false declarații, la momentul 
actual există grafice și studii ce arată diferențe puternice 
privind transmisibilitatea între gripă și coronavirus.

Studiile privind emisfera nordică arată că inițial au 
existat cazuri suprapuse de gripă și Covid-19. S-a observat 
că după implementarea măsurilor de protecție, cazurile de 
gripă au scăzut foarte mult, în timp ce cazurile de Covid-19 
au continuat să crească.

Cercetătorii au observat conform graficelor, privind 
Canada și Statele Unite, o scădere a cazurilor de gripă, 
comparativ cu ultimii patru ani. Sezonul gripal durează, 
de obicei, din octombrie până în luna mai. Acest sezon s-a 
încheiat mai devreme cu o lună în Canada și cu aproape 
două luni mai devreme în Statele Unite. Cazurile au scă-
zut până aproape de zero la începutul sezonului de gripă 
din 2020, perioadă ce a coincis exact cu al doilea val al 
pandemiei.

Privind graficele pentru Brazilia și Australia, situația a 
fost similară, deși în emisfera sudică sezonul gripal durează 
din luna mai până în luna noiembrie.

Science Daily

movează starea de bine a orga-
nismului.

Activitatea sexuală duce, de 
asemenea, la eliberarea hormo-
nului numit oxitocină, cunoscut 
și sub denumirea de „hormon 
al dragostei”, care promovează 
apropierea dintre două persoane 
și ajută la ameliorarea stresului.

S-a observat, de asemenea, că 
după finalizarea actului sexual 
este menținută o stare de bine, 
nivelul de stres fiind redus, având 
astfel un impact pozitiv asupra 
sănătății.

Concluzii

Sexul prezintă numeroase 
beneficii, atât la nivel psihic și 
emoțional, cât și la nivel fizic. 
Numeroase studii au demonstrat 
efectele benefice ale relațiilor se-
xuale asupra sănătății. El contri-
buie la creșterea calității relației 
dintre două persoane.

romedic.ro
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Vitalie 
Eriomenco 
s-a impus 
la Grand Prix 
Zagreb

Luptătorul moldovean Vitalie 
Eriomenco (60 kg) s-a învrednicit 
de medalia de aur la Grand Prix 
Zagreb Open, un turneu de lupte 
greco-romane, ce s-a desfășurat 
pe 29 și 30 ianuarie a.c. în capitala 
Croației. Pe traseul său compe-
tițional discipolul antrenorului 
Roman Zgardan s-a impus în fața 
turcului Mukremin Aktaș, smul-
gând victoria pe final de meci, 
scor 10-5. Apoi sportivul nostru, 
care reprezintă CS Heracle din 
Timișoara (președinte Damian 
Railean) a trecut de reprezentan-
tul Elveției, Dimitar Sandov, și de 
luptătorul din Ucraina, Dmytro 
Țîmbaliuk, când s-a impus cu 9-7, 
întorcând rezultatul de la 2-7 în-
registrat în prima repriză. Înainte 
de finală, ucraineanul Viktor Pe-
tryk a acuzat o accidentare și a 
declarat forfait, astfel Eriomenco 
fiind declarat câștigător. Turneul 
a reunit peste 200 de sportivi din 
28 de țări.

G. Goffredo 
și A. Matus, 
din nou pe val

Cuplul de dansatori care re-
prezintă R. Moldova, Gabriele 
Goffredo și Anna Matus, a câș-
tigat pe 29 ianuarie curent în or. 
Fene, Spania, medalia de aur la 
Turneul de calificare continentală 
pentru Jocurile Mondiale 2022, 
în categoria dansuri latino, seni-
ori. Podiumul a fost completat de 
perechile Marius-Andrei Bălan/
Khrystyna Moshenska (Germania) 
și Andrei Gusev/Vera Bondareva 
(Rusia). Per total, în această cate-
gorie au participat 36 de perechi, 
6 dintre ele accedând în finala 
turneului. 

Mark Vainberg 
a câștigat 
Cupa ROT

Tenismanul Mark Vainberg și-a 
adjudecat Cupa ROT, în limita de 
vârstă U-12. Turneul de categoria 
1 s-a desfășurat în perioada 22-27 
ianuarie curent la Tecuci, județul 
Galați. Compatriotul nostru a re-
prezentat Clubul Sportiv Samtro-
nic Constanța, fiind desemnat cap 
de serie nr. 4. Mai întâi Mark s-a 
impus fără drept de apel în fața 
lui Victor Palaghia, scor 6-1, 6-0. 
În semifinale tenismanul nostru 
l-a surclasat cu 6-0, 6-2 pe un 
alt reprezentant al gazdelor, Se-
bastian Lazarev, desemnat drept 
favorit al competiției. În meciul 
decisiv, Vainberg n-a lăsat nicio 
urmă de șansă sportivului român 
Nicholas Tanasa, cap de serie 2, 
învingându-l cu un sec 6-0, 6-0.

Alina Stremous, campioană 
europeană la biatlon

Biatlonista Alina Stremous (26 de ani) 
a câștigat titlul continental în cadrul 
Campionatului European ce s-a 
desfășurat în perioada 26-30 ianuarie 

la Arber, Germania. Astfel, atleta naturalizată 
în 2020 (este originară din regiunea Volgograd, 
Federația Rusă) s-a impus în cursa de urmărire 
(pursuit), pe distanța de 10 kilometri (5 cercuri a 
câte 2 km, cu patru staționări pentru tragere).

Start cu dezavantaj

Sportiva noastră a luat startul 
pe arena bavareză Hohenzollern 
Skistadion de pe poziția a IV-a 
(la o diferență de 33,5 sec. în 
spatele liderului), ocupată cu o 
zi înainte în proba de sprint (7,5 
km, biatloniștii pornesc în inter-
vale de 30 de secunde între ei, 
pentru fiecare ratare la panoul 
de tragere sportivul urmând să 
alerge un cerc de penalizare, de 
150 m. În etapa următoare s-au 
calificat doar primii 60). În cur-
sa de urmărire, Alina Stremous a 
parcurs în forță primul cerc, fără 
nicio ratare la bariera de tragere. 
Câștigătoarea probei de sprint, 
norvegiana Ragnhild Femsteine-
vik, a tras de două ori pe lângă 
țintă (din cinci încercări) și a cedat 
câteva poziții în clasament, la fel 
ca și ocupanta locului 2, titrata 
germană Franziska Hildebrand. 

În curând, compatrioata noas-
tră a întrecut-o și pe cealaltă ger-
mană, Janina Hettich, căreia îi 
ceda la start peste 7 secunde. De 
remarcat că întrecerea s-a deru-
lat la o altitudine de peste o mie 
de metri, punând la grea încer-

care capacitatea de rezistență a 
biatlonistelor. La capitolele viteză, 
pregătire fizică și tehnico-tactică 
Alina stă cât se poate de bine, fiind 
deținătoare a titlului de vicecam-
pioană a Rusiei. 

Cununa victoriei

La al doilea panou de tragere, 
Alina Stremous a avut o singură 
ratare, ca și rivala sa principală, 
Janina Hettich. La al treilea pa-
nou încordarea și spiritul înalt de 
concurență și-au spus cuvântul, 
biatlonista noastră greșind de 
două ori, iar germana a încasat 
doar un cerc de penalizare. Soarta 
cursei până la urmă s-a decis pe 
ultimul sfert al distanței, repre-
zentanta Moldovei dând dovadă 
de o capacitate extraordinară 
de concentrare și ratând o sin-
gură încercare la tir. Se vede că 
stresul a determinat-o pe Janina 
Hettich să greșească tocmai de 
trei ori, deși condiția fizică i-a 
permis să pună în continuare o 
presiune sufocantă asupra atletei 
noastre. Spre meritul Alinei, ea a 
rezistat cu succes pe ultimul cerc 
tentativei disperate de depășire 

întreprinse de biatlonista ger-
mană și a câștigat astfel primul 
titlu european din carieră, fiind 
cronometrată în 30:39.2 minute. 
La finiș, Stremous a fost urmată 
de sportiva din Germania, Jani-
na Hettich (la o diferență de 17,7 
secunde), și de cea din Norvegia, 
Jenny Enodd (+26,8).  

Reamintim că la aceste Euro-
pene, sportiva noastră a devenit 
vicecampioană continentală în 
cursa individuală de 15 km, grație 
acestor rezultate Moldova situ-
ându-se pe un prestigios loc 3 în 
clasamentul pe medalii, după Nor-
vegia și Rusia, devansând state 

cu mari tradiții în domeniu, pre-
cum Germania, Franța, Elveția; 
doar țările menționate au reușit 
să se învrednicească de medalii 
la această ediție de Campionat. 
Anterior, Stremous s-a calificat 
la Jocurile Olimpice de la Beijing 
2022, în cadrul cărora va debu-
ta pe 5 februarie. Astfel, tânăra 
biatlonistă, care a fost îndepăr-
tată din selecționata Rusiei pe 
motiv de lipsă de perspectivă, a 
demonstrat că are caracter, talent, 
ambiție și capacități volitive în 
stare să-i asigure performanța de 
cel mai înalt nivel.

Iulian BOGATU

Denis Vieru, medaliat cu aur 
la Grand Prix-ul Portugaliei

Judocanul Denis Vieru (25 
de ani) și-a adjudecat trofeul 
principal la primul Grand Prix 
al anului, ce a avut loc în pe-
rioada 28-30 ianuarie a.c. la 
Almada, Portugalia. El și-a 
învins toți adversarii într-o 
manieră cât se poate de cate-
gorică, evoluând în cântarul de 
66 kg. Mai întâi conaționalul 
nostru s-a impus în compania 
lui Kainan Pires, un repre-
zentant al școlii braziliene de 
judo, care în prezent evoluează 
pentru Portugalia. În aceas-
tă partidă, Vieru a făcut față 
unui test psihologic, rezistând 
atmosferei din tribune, în care 
publicul își încuraja frenetic 
favoritul. 

Chișinăuianul a preluat din 
start inițiativa, ca să nu ofere pentru arbitri 
motiv de interpretări și decizii discutabile. 
Antrenorul Valeriu Duminică îi arăta de pe 
margine să aplice procedee de dezechilibrare, 
ceea ce Denis realiză cu succes, secătuindu-și 
oponentul de forțe și de încredere. Foarte 
repede epuizarea fizică a reprezentantului 
gazdelor a devenit evidentă, el acuzând dureri 
insuportabile la picior și recunoscându-se 

învins – o victorie tactică pe deplin meritată 
a lui Denis Vieru.   

În etapa sferturilor de finală, sportivul din 
Chișinău a luptat cu compatriotul său Radu 
Izvoreanu, reușind să se impună practic în ul-
tima secundă a partidei, printr-un procedeu de 
aruncare peste umăr: waza-ari. În semifinale, 
judocanul nostru a dat piept cu ucraineanul 
Bogdan Iadov; cu 90 de secunde înainte de 
expirarea celor 4 minute ale partidei, Denis 

a reușit să execute unul din 
procedeele sale preferate, din 
arsenalul tehnicilor de proiec-
tare Naghe Waza – secerarea 
la gambă pe interior (ouchi-
gari), reușind să puncteze prin 
waza-ari. El a dat dovadă de o 
abordare tactică excelentă, nu 
a cedat inițiativa și a continuat 
să atace, în același timp eta-
lând prudență și cumpătare 
lucidă și încheind meciul în 
ofensivă. 

În lupta pentru medalia 
de aur cu elvețianul Freddy 
Waizenegger, sportivul nostru 
a demonstrat că este un veri-
tabil maestru al luptei com-
binative, controlând partida 
de la cap la coadă. După două 
minute ale meciului, Denis 

execută mai întâi un procedeu de waza-ari, 
ca în scurt timp să aplice procedeul său în-
drăgit, tai-otoshi (aruncarea laterală cu prize 
la ambele mâneci), și să învingă prin ippon.  

De remarcat că, datorită rezultatelor sale 
excepționale, obținute pe parcursul ultimului 
an, Denis Vieru a avansat pe locul 2 în ratingul 
mondial.

Iulian BOGATU 

Denis Vieru, pe treapta supremă a podiumului de premiere (al doilea din stânga)
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”

04.02 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
05.02 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.
06.02 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
08.02 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 18.30.
09.02 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”

06.02 „Elixirul Dragostei”, operă în două acte, de Gaetano Doni-
zetti, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L.Caragiale”
04.02 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30.
05.02 „Bună dimineața, tăticule!” de Jean Poirret, ora 18.30.
06.02 „Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
05.02 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
06.02 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
08 – 09.02 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuși 
„Licurici”

06.02 „Auzi-mă” de Ion Puiu, ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși 
„Guguță”

05.02 „Fapta bună mult adună” după Ion Creangă, ora 11.00.
05.02 „O întâmplare cu un metranpaj” de A. Vampilov, ora 19.00.
06.02 „Ziua de naștere a Motanului Leopold” de A. Hait, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
04.02 O seară în armonii rusești – Recital vocal cu Cristina Gon-

cearova, soprană, și Ciprian Oloi, pian. În program: romanțe, arii și 
creații pentru pian de S. Rahmaninov, P. Ceaikovski, N. Rimski-Kor-
sakov, S. Banevich, ora 18.00. 

05.02 Școala de Muzică „Maria Bieșu” prezintă concertul clasei 
de vioară a profesoarei Elena Soțchi, maestru de concert, Serghei 
Soțchi, cu participarea Ansamblului de Violoniști „Divertisment”, 
ora 17.00.

06.02 Master-class de violoncel susținut de maestrul Cristian 
Florea. Informații și înscrierea pentru participare – la telefoanele: 
022-225471; 022-225151.

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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Interpretările tale asu-
pra evenimentelor din jur 
nu sunt întotdeauna dintre 
cele mai bune. Comunica-
rea din relație are de suferit 
din cauza asta, iar tu o știi. 
Este de preferat să lași de-
oparte orice prejudecăți și 
să faci doar ceea ce simți. 
E cea mai la îndemână cale 
de a rămâne în armonie cu 
sine.

Ești neliniștit mereu și 
ceri foarte multe de la jumă-
tatea ta. Pentru a evita dis-
putele, apelează la o atitudi-
ne diplomată. Starea de rău 
constant pe care o resimți 
îți micșorează în mod evi-
dent nivelul de entuziasm. 
Este posibil să fie vorba de 
o somatizare profundă.

Nu crezi în relații plato-
nice, indiferent că este vor-
ba de planul personal sau 
profesional. Influența pe 
care o primești din partea 
Lunii te face să alegi între 
totul sau nimic. Această 
atitudine drastică te ajută 
totuși să elimini din viața ta 
lucruri sau persoane care te 
țineau în loc.

Te afli mai mereu în tot 
felul de procese de intros-
pecție, iar acest lucru te aju-
tă să îți definești priorită-
țile. Chiar dacă te adaptezi 
destul de repede contexte-
lor în care te afli, știi totuși 
că ești o fire rezistentă la 
schimbare. Nimic din ceea 
ce trăiești nu îți dă senzația 
de autenticitate. Întâmplă-
rile ți se par fără sens.

Când vine vorba de viața 
personală, cel de lângă tine 
știe că se poate baza pe sus-
ținerea ta. Demersurile pe 
care le faci cu consecvență 
pentru recâștigarea încre-
derii în sine dau rezultate. 
Încearcă să fii mai precaut 
atunci când vine vorba să 
îți asculți inima. De prea 
multe ori, emoțiile sunt în 
defavoarea noastră.

Deși te detașezi de ve-
chile relații, îți este totuși 
destul de greu să nu te im-
plici cu totul din punct de 
vedere emoțional. Pentru 
această perioadă din viața 
ta este binevenit să te con-
centrezi doar pe viața profe-
sională. Aceasta are nevoie 
să iei niște decizii radicale 
pe care le-ai tot amânat.

Chiar dacă de obicei 
găsești soluții creative la 
situațiile în care te afli, ai 
nevoie și de certitudine. 
Lipsa de control asupra 
anumitor aspecte îți poate 
induce o stare de anxietate. 
Planurile de vacanță sunt 
bine conturate în mintea 
ta, ți-a rămas să rezervi 
locația.

„Căderile” din această 
săptămână vor simplifica 
lucrurile în favoarea ta. Ai 
nevoie să revizuiești anu-
mite aspecte organizatorice 
pentru a nu ajunge în im-
pas. Weekend-ul este des-
pre viața socială, în special 
cea romantică. Ai dispoziție 
de flirt, vei ieși mult cu pri-
etenii.

„Amestecul” de emoții pe 
care îl vei trăi pe parcur-
sul acestei săptămâni te va 
influența decisiv în luarea 
unor decizii. Chiar dacă 
anumite probleme de la 
birou se rezolvă de la sine, 
îți dai seama cât de mult te 
afectează. E dificil să deli-
mitezi aspectul personal de 
cel profesional.

Lucruri incerte și eveni-
mente neprevăzute te înso-
țesc. Deși anumite alegeri pe 
care le faci îți par raționale, 
te trezești într-o mare de 
emoții confuze și neînțelese. 
Viața ta este foarte intensă. 
Nicio zi nu seamănă cu alta. 
Succesul este de partea ta cât 
rămâi persoana consecventă 
dintotdeauna.

Oamenii nu au de ce te me-
naja cât ai un comportament 
defensiv. Chiar dacă nu îți dai 
seama de această dinamică, 
simți nevoia să deții controlul 
în cadrul relațiilor din viața 
ta. Acest aspect ți se repro-
șează mereu. Demersurile 
în raport cu anumite visuri 
personale te ajută să fii în-
crezător cu privire la reușită.

Relația cu părinții devine 
tot mai deficitară din punct 
de vedere emoțional. Și tu, 
și ei acționați prin prisma 
propriul ego. Nu ești o fire 
rațională, iar cei care te cu-
nosc cu adevărat știu acest 
lucru despre tine. La birou 
se întâmplă lucruri pentru 
care ți-ai dori să nu te mai 
consumi.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

După plecarea ei, Viorel, de 
unde până unde, a început să-i 
facă tot mai des vizite cumnatei 
la Chișinău. Vizitele lui îi făceau 
plăcere Mariei. Știind că preferă 
pește afumat cu bere, se străduia 
întotdeauna să le aibă la frigider. 
Într-o sâmbătă cumnatul a rămas 
să înnopteze la ea. Maria făcuse 
plăcinte poale-n brâu. 

Viorel îi face vizite 
cumnatei

Viorel s-a dus și a cumpărat 
două sticle de vin roșu și au stat 
la vorbă până târziu după miezul 
nopții. Fără prea multe mofturi și 
rugăminți, s-a culcat cu el. La 28 
de ani era virgină și, dacă nimeni 
nu-i ceruse floarea inocenței până 
atunci, s-a gândit că nu-i păcat să 
i-o dăruiască cumnatului, sau, mai 

exact, fostului cumnat. 
Nu a plutit printre nori, cum își 

imagina. Speriată era și ea, speriat 
Viorel că lui i-a revenit „onoarea” 
să spargă gheața. Și totuși amân-
doi încercau un soi de fericire, 
amestecat cu nostalgie și senzația 
unei iubiri neîmpărtășite. După 
aceea au avut parte de nopți de 
dragoste frumoase, când niciunul 
nu dorea mai mult de la celălalt. 
În scurt timp Maria a devenit cea 
mai dulce și mai senzuală iubită 
pentru Viorel și el a hotărât  să se 
căsătorească cu ea.

Maria și Viorel formează 
o familie

În ziua, când Viorel a între-
bat-o: „Vrei să te măriți cu mine?”, 
Maria i-a spus că-i va da răspunsul 
numai după ce va vorbi cu Catinca. 
Seara, i-a  telefonat și i-a înșirat 
toată povestea. Nu și-a surprins 
sora și nici nu a supărat-o, cum 
își închipuia. Cu o voce calmă, 
aceasta i-a spus: „Să știi că nu 
mai simt absolut nimic pentru 
Viorel. Fă ce-ți dictează inima, 
drumul e liber. Dar mi-i teamă că 
o să te sufoci și tu alături de el, 
așa cum mă sufocam eu. Ce folos 
că e frumos și e bogat, dacă e gol 
pe dinăuntru!”.

Un cumnat și o cumnată
sporesc dragostea curată (II)

Maria însă nu-l vedea gol pe 
dinăuntru. Găsea tot timpul teme 
de discuție. O copleșea cu felul lui 
de a povesti. Îl asculta cu interes 
atunci când îi vorbea despre pă-
rinți, care zicea el că sunt minu-
nați, înțelegători și că l-au ajutat 
foarte mult. Interesant i-a fost să 
afle că se plictisea de moarte în 
primii ani de școală, iar la liceu 
și mai mult. 

La absolvirea liceului, părinții 
i-au zis că nu e nevoie să plece 
la vreo facultate. Taică-său i-a 
spus că poate merge să lucreze 
pe șantier alături de el. Câțiva ani 
s-a perindat de pe un șantier pe 
altul în Rusia, însușind mai mul-
te meserii. Când bunul său tată a 
văzut că are o perspectivă practică 
despre construcție, l-a ajutat să-și 
deschidă propria afacere...

Maria se îndrăgostise de el 
încă de când l-a văzut alături de 
Catinca. Acum era bucuroasă că 

sora nu e supărată pe ea. A doua 
zi a plecat la un salon de înfru-
musețare. Ca scoasă din cutie, s-a 
întors acasă. Fremătând de emoții 
îl aștepta pe Viorel. Dar așteptarea 
i-a fost zadarnică. În seara ceea 
el n-a venit. 

A venit în următoarea cu un 
buchet de flori și cu inelul. Era 
convins că fosta soție nu se va 
pune de pricină. Până atunci nu 
i-a adus niciodată flori sau vreun 
cadou. 

Punându-i inelul pe deget, i s-a 
destăinuit: „După despărțirea de 
Catinca am avut o perioadă de de-
rută în viața mea, când am trecut 
fără sentimente de la o femeie la 
alta. Dar când am început să te 
cunosc mai bine, să primesc dra-
gostea ta într-o altă dimensiune 
decât mi s-a oferit până acum, 
am descoperit că marele mister 
există. Îți jur că nu voi mai sări 
gardurile cum am făcut-o până 

Nina NECULCE

Avea Catinca un farmec aparte și mulți 
bărbați după divorț și-ar fi dorit s-o 
aibă de nevastă. Ea însă, din teamă să 
nu-și rănească din nou sufletul cu o 

iubire eșuată, nu l-a acceptat nici pe unul. Peste 
un an a plecat în Italia. 
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acum. Voi fi cel mai cuminte soț 
de pe pământ. Te am pe tine și 
nu-mi doresc nimic mai mult”. 

Declarația i-a topit inima 
Mariei. Peste o săptămână s-au 
cununat fericiți la mănăstirea Că-
priana. Petrecere de nuntă nu au 
făcut. Fericiți au pășit cu dreptul 
în viața de familie.

În loc de  epilog

De atunci au trecut șapte ani. 
Viorel nu și-a încălcat jurământul. 
Este un soț înțelegător și iubitor. 
Maria i-a născut un băiat și o fată. 
Costel e în clasa a V-a și stă mai 
mult cu tata decât cu bunicii. Își 
iubește mult  frățiorul și surioara. 
Îi spune mamă Mariei.

Catinca a fost o singură dată 
acasă cu gând să-l ia și pe Costel 
în Italia, dar copilul n-a vrut să 
se despartă de bunei, de tata și de 
mama Maria, de frate și de soră. 
Catinca nu l-a forțat, s-a împăcat 
cu situația și continuă să le trimi-
tă cu regularitate colete celor de 
acasă. Muncește așa cum și-a dorit 
la un cămin de bătrâni mult prea 
diferit de cele de la noi. 

Condițiile și toate lucrurile 
minunate de care se bucură aco-
lo bătrânii o fac să se simtă mult 
mai bine decât se simțea în țară. 
Spune că bătrânii italieni sunt 
mai amuzanți și mai fascinanți 
decât ai noștri. Ei au ajutat-o să 
descopere secretul vieții și pen-
tru asta îi mulțumește Domnului 
că a trimis-o în lume. Zice că a 
renunțat la căsătorie pentru tot 
restul vieții.
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Misterul anulatMisterul anulat

Pagină îngrijită de 
Gheorghe Bâlici

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

E p i g r a m e

Sfatul politicianului
În guvern îți vei permite
Bani frumoși s-aduni, nepoate;
Vezi, să-i faci pe căi cinstite,
Dacă altfel nu se poate.

Guvernanții noștri
Guvernanții ni-i jelim:
Oare cum de mai trăiesc?
Noi muncim – și flămânzim,
D-apoi ei, că nu muncesc?!

Martor la poliție
Chemat să spună infractorul
Ce-a săvârșit un jaf sinistru,
El și-a înfipt arătătorul
În poza… primului-ministru.

Stânga și dreapta în democrație
Ai țării glorioși stăpâni
Mereu conduc cu două mâini:
Cu dreapta flutură drapelul,
Cu stânga-ți pișcă portofelul.

Guvernanți falimentari
Țara greu își duce veacul,
Șefii-ar vinde-o, dar nu pot:
N-o mai cumpără nici dracul,
C-au furat dintr-însa tot.

Asta-i situația!
În guvernul nostru-ncap
Doar miniștri fără cap,
Fiindcă cei mai sclipitori
Sunt mereu cu capu-n nori.

Guvernanții și politica
Politica e o povară,
Se lamenta un deputat,
Și e atâta de murdară...
Dar scoți din ea venit curat!

Când eram mic, îmi plăcea 
foarte mult să umblu cu colinda-
tul și cu plugușorul. În seara de 
Crăciun, după stilul vechi, satul 
nostru răsuna de colinde, iar de 
Sfântul Vasile auzeai din toate 
părțile pocnete de bici, mugete de 
buhai, însoțite de câte-un „Hăi!” 
prelung, mai ales spre miezul nop-
ții, când porneau să ureze flăcăii, 
ca să adune bani pentru „Hora 
satului” pe care urmau s-o toc-
mească a doua zi.

Într-un an, de Crăciun, mer-
gând, ca de obicei, cu ceata de 
colindători din casă în casă, am 
ajuns în ograda unui moș, pe 
nume Dumitru. „Se poate de co-
lindat?”, întrebăm noi cu multă 
speranță în glas. Nu ne răspunde 
nimeni. Mai repetăm, cu insisten-
ță, de câteva ori tradiționala între-
bare. În cele din urmă se deschide 
ușa și moșul iese să ne apostrofeze 
din prag: „Nu se poate, că-i baba 
bolnavă!”. Ce era de făcut, trebuia 
să ne punem pofta în cui. Deci 
am mers mai departe, înțelegân-
du-ne să venim numaidecât pe 
la moș Dumitru cu hăitul, poate 
baba lui se vindecă între timp și el, 

de bucurie, va deveni mai darnic. 
De Sfântul Vasile, însă, am primit 
același răspuns: „Nu se poate, că-i 
baba bolnavă!”. 

Bengoși de felul nostru, am ho-
tărât să ne luăm revanșa în anul 
următor. Și din nou, de Crăciun, 
s-a repetat aceeași scenă cu ace-
eași replică, doar că se simțea și 
mai multă jele în glasul moșului. 
„Să vede că baba n-o mai duce 
mult!”, ne-am zis noi atunci, ca 
să ne luăm de-o grijă. N-om fi 
vorbit într-un ceas bun, căci la 
vreo câteva zile, auzind cum bat 
clopotele-n sat de înmormântare, 
aflăm că a murit… moșneagul. 
Peste o săptămână, de Sfântul 
Vasile, nu pierdem ocazia de a 
trece iar pe la casa… regretatului 
moș. Nici n-am reușit să repetăm 
întrebarea noastră „Se poate de 
urat?”, că nevasta lui a deschis 
fereastra și ne-a răspuns cu bu-
curie: „Se poate, cum să nu?”. 
După asta ne-a răsplătit cu toate 
bunătățurile pe care ni le pregă-
tise, ba chiar și câte-un ban mai 
bătut ne-a dat: „Luați, copii, de 
sufletul bărbatului meu, că tare 
darnic om o mai fost!...”.

P r o z ă  s c u r t ă  u m o r i s t i c ă

A fost odată un 
moșneag și o babă...

F a b u l ă

Când eram copil, eram mai deștept, fiindcă nu știam că-s prost!

Nu ne ajunge mintea să ne folosim creierul la randament maxim!

Câinele e prietenul omului. Și omul îl ține la legătoare, să nu fugă 
de el ultimul prieten.

Chiar și trei persoane pot păstra o taină până în mormânt, dacă 
două sunt deja acolo.

O femeie frumoasă bucură ochiul bărbaților; o femeie urâtă bucură 
ochiul femeilor!

Medicii fug peste hotare, pacienții – pe lumea cealaltă.

Când n-ai la ce cugeta, îți trec prin cap fel de fel de gânduri.

Adeseori, frica de cădere naște setea de înălțare. 

Ce te-ncurci, neică, printre flori, dacă nu ești bun de polenizare!

Curios lucru: cine vor dispărea primii de pe fața pământului: ani-
malele sau fabuliștii?

E greu să vezi în femeie un prieten, mai ales când e în costumul Evei.

Nimic nu-i unește mai mult pe oameni ca lipsa intelectului.

Fumatul e dăunător, beția e păcat, dar să mori sănătos parcă nu 
te lasă inima…

Și Cel de Sus iubește umorul, mai ales prognoza meteo!

Prietenul meu adoră cafeaua, iar eu prefer ceaiul, de aceea ne în-
tâlnim zilnic și bem rachiu.

Ce greu îi mai era lui Adam să discute cu Eva, când aceasta se 
dezbrăca de frunză!

Cea de-a doua căsătorie confirmă victoria speranței asupra rațiunii.

Într-un cap deșert gândurile se simt mai în largul lor.

Femeia naivă ține să-și reeduce soțul, cea deșteaptă – să-l învețe; 
doar înțeleapta reușește să facă imposibilul: îl lasă în pace!

Fiecare oaie e gata să-și urmeze propria cale. Dar numai cu turma!

Prostie desăvârșită nu există; ea poate fi perfecționată la infinit.

Nu poți fi într-atâta de bătrân încât să nu fii în stare să înveți o 
prostie nouă.

La noi, puterea aparține poporului, iar toate celelalte aparțin puterii!

Bărbatul visurilor tale este, foarte posibil, decepția vieții altor femei.

Există în viața bărbatului două perioade când el categoric nu înțe-
lege femeia: până la căsătorie și după.

Halal fericire, dacă nu i-ai împărtășit-o unui invidios!

Un singur lucru vrea femeia de la bărbat – TOTUL!

Când nu va mai putea să-și strângă cureaua, norodul îi va strânge 
suveranului cravata.

A f o r i s m e

Istorie 
cu un 
om sărac
Un om sărman – dintre acei
Ce n-au la casa lor nimică –
Se pricopsi c-un sac de mei
Și c-o mândrețe de pisică.

Și mult s-a bucurat săracul,
Făcându-și planuri cu temei,
C-o să păzească mâța sacul
De șobolani și șoricei.

Iar mâța lui fiind frumoasă,
Mereu curtată de motani,
Arareori dădea pe-acasă,
Nici nu-i păsa de șobolani.

A tot umblat cu... mieunatul,
Făcând motanilor pe plac,
Pân’ când s-a pomenit săracul
Că n-are-un bob de mei în sac.

. . .
MORALĂ nu vă fac,
Cunoaștem toți ideea – 
La omul cel sărac
Și mâța-i... vorba ceea!

Covidul
Covidul n-are mască, el are 

doar cornițe
Imaginând coroana acestei 

lumi smintite
Ce bâiguie prin ceața prostiei 

infinite –
Un tren în căutarea eternei 

luminițe.

Sfârșitul ni s-arată puțin – să 
ne irite –

Și iarăși se ascunde în spații 
aburite,

Din calpele efigii ne facem 
iconițe –

Covidul n-are mască, el are 
doar cornițe…

Un virus nebunatic, ființe în-
grozite 

Ce caută-o ieșire prin ale cli-
pei ițe 

Și zâmbetul luminii din zări 
închipuite –

Un firicel de iarbă flămândelor 
oițe…

Covidul n-are mască, el are 
doar cornițe!

R o n d e l

„Fulgi de nea 
la tâmpla mea”

Caleidoscop umoristic la o aniversare

Leul e regele animalelor. Până se trezește leoaica!

Deșteptul știe că nu-i prost, prostul știe că-i deștept.

Când îți spune cineva că nimic din ceea ce-i omenesc nu i-i străin, 
precis că a pus la cale vreo porcărie!

Să nu te însori cu femeia cu care poți conviețui. Însoară-te cu cea 
fără de care nu poți trăi!

Chiar dacă nu te ajută să afli răspunsul, alcoolul te face să uiți 
întrebarea.

Trebuie să le spui oamenilor în față tot ce gândești despre ei: ade-
vărul e etern, iar vânătăile trec într-o săptămână!

Nu-i greu s-o faci fericită pe-o femeie, greu e să rămâi și tu, după 
asta, fericit!

Dați-i omului un pistol și el va jefui o bancă. Dați-i omului o bancă 
și el va jefui lumea.

Ion Diviza
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Luni, 7 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
07.44 Jocurile Olimpice de iarna
07.45 Schi alpin
09.45 Discover România
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
10.59 Jocurile Olimpice de iarna
11.00 Biathlon 15 km individual
12.35 Europa mea
13.00 Telejurnal Moldova
13.25 România… în bucate
13.49 Jocurile Olimpice de iarna
13.50 Sanie mansa 1
15.00 Cap compas
15.29 Jocurile Olimpice de iarna
15.30 Sanie mansa 2
16.45 Jocurile Olimpice de iarna
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Rețeaua de idoli
00.00 Jocurile Olimpice de iarna
01.00 Lectia de istorie
02.00 Referendum
03.30 Frontul de acasă
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.59 Jocurile Olimpice de iarna
05.00 Schi alpin
06.25 Cap compas

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.44 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
07.45 Schi alpin
09.45 Teleshopping
10.00 România veritabilă

10.30 In grădina Danei
10.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
11.00 Biathlon 15 km individual
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.15 Telejurnal
13.49 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
13.50 Sanie mansa 1
15.00 Maghiara de pe unu
15.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.30 Sanie mansa 2
16.50 Vorbește corect!
17.00 Editie specială Pandemie Covid 19
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Drumul spre Torino
23.50 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.50 Referendum
03.20 Serial: Prințesa Ja-Myung
04.30 Sport
04.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.00 Schi alpin

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Canada - bătrâ-
nul și fluviul
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.25 fără prejudecati
13.54 Documentar: 360°-GEO
14.46 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
15.05 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Munții în flăcări
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Tezaur
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Telerevista FIFA
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Crime la indigo

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN   
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
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 STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne 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 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 AGRI SMART Program infor-
mativ/ educativ
21:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 SEZON AGRICOL     Program 
educational/ Informativ
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Alba ca zapada și razboinicul 
vinator
02.40 La Măruță
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile 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 Ghețu
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 Superзять
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Корея с Джоном Тородом
01.25 Х/ф Superзять
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: REBEL DIN DRAGOSTE
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 120
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 48
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 877
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 49
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 880
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 122
21.00 Film: VIKINGII: INVAZIA 
FRANCILOR
00.30 Film: EXPERIMENT PERICULOS
02.30 Cei 7 ani de masa
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 8 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
09.59 Jocurile Olimpice de iarna
10.00 Schi fond sprint liber calificări
11.40 Jocurile Olimpice de iarna
13.00 Telejurnal Moldova
13.25 România… în bucate
13.49 Jocurile Olimpice de iarna
13.50 Sanie mansa 3
15.00 Natură și aventură
15.34 Jocurile Olimpice de iarna
15.35 Sanie mansa 4
16.30 Istorii ascunse
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Jocurile Olimpice de iarna
02.20 Tema zilei
03.10 Dosar România
04.00 Printre cuvinte
04.05 Discover România
04.14 Jocurile Olimpice de iarna
04.15 Schi alpin slalom mansa 1
05.35 Natură și aventură
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.15 Telejurnal Știri Sport Meteo
08.00 Cu capu-n zori
09.44 Teleshopping
09.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
10.00 Schi fond sprint liber calificări
11.45 Discover România
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
13.49 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
13.50 Sanie mansa 3
15.00 Maghiara de pe unu
15.34 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.35 Sanie mansa 4
16.30 Maghiara de pe unu

17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung

19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Laleaua neagră
00.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Telecinemateca Laleaua neagră
04.00 Discover România
04.14 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
04.15 Schi alpin slalom mansa 1
05.50 Meteo
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
20.00 Filler Jocurile Olimpice de iarna, 
Beijing 2022
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Nunta roșie
04.25 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Găgăuz ogea
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Știință și inovații
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 F/d Vechile Biserici ale Chiși-
năului
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Rapsodia Boema

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     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  ȘTIRI     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 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne 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 CĂLĂTORII CU GUST Pro-
gram de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 SEZON AGRICOL     Program 

educational/ Informativ 
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    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI  
03:15:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.00 Film Omul de otel 3
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile 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 Știrile 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 Х/ф Повар на колесах

14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого 
океана
01.00 Новости
01.25 Х/ф Повар на колесах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național

08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 122
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 49
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 878
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 50
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 881
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 123
21.00 Film: ASASINI LA COMANDĂ
23.00 Film: SABIA RĂZBUNĂRII
01.00 Film: EXPERIMENT PERICULOS
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 9 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.29 Jocurile Olimpice de iarna
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Jocurile Olimpice de iarna
07.45 Schi alpin
12.50 Jocurile Olimpice de iarna Beijing
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Printre cuvinte
14.05 Discover România
14.19 Jocurile Olimpice de iarna
14.20 Sanie dublu M mansa 1
15.00 Descălecați în Carpați
15.34 Jocurile Olimpice de iarna
14.20 Sanie dublu M mansa 2
16.30 #Creativ
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Drumul spre Torino
00.00 Jocurile Olimpice de iarna
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 Știri Sport Meteo
07.44 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
07.45 Schi alpin
09.40 Vorbește corect!
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Discover România
14.19 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.20 Sanie dublu M mansa 1
15.00 Conviețuiri
15.34 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.35 Sanie dublu M mansa 2
16.30 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL, etapa 13
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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Castelul Corvinilor
23.00 Breaking Fake News
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Telejurnal Știri
02.50 Breaking Fake News
03.40 Adevăruri despre trecut
04.10 Tema zilei
05.00 Meteo
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: Case și idei
08.30 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
12.10 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° - Câinii dresați 
de pe aeroportul din Moscova
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune

P R O G R A M E  T V
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17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
20.10 Film: Secretul fericirii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Secretul fericirii
04.25 România… în bucate
04.55 Luminița de la miezul nopții

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Russkii mir
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.40 Serial Oshin
16.10 Descoperiri uluitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DELICIILE   Program educati-
onal/ Informativ
08:00:00 LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00 BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00 SEZON AGRICOL  Program 
educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     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 ȘTIRI     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 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 AGRO PROFIT   talk show
20:00:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADĂUGATĂ 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 infor-
mativ/ educativ
21:45:00  DELICIILE    Program educati-
onal/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 AGRO PROFIT   talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 AGRO PROFIT   talk show
03:00:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI 
03:30:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV

14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
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 Știrile 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 Х/ф Шопо-коп
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Такси 5
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Шопо-коп
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 123
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 50
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 879
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 51
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 882
20.00 Film: MITUL
22.30 Film: ECHIPA MORȚII
00.30 Film: VIKINGII: INVAZIA 
FRANCILOR
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 10 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
07.59 Jocurile Olimpice de iarna
10.25 Printre cuvinte
10.30 Jocurile Olimpice de iarna
09.00 Schi fond 10 km clasic
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
15.00 Frați de viță
15.29 Jocurile Olimpice de iarna
15.30 Sanie ștafeta

16.35 Distractiile lui Cazacu
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Drumul spre Torino
00.00 Jocurile Olimpice de iarna
01.40 Vorbește corect!
02.00 Jocurile Olimpice de iarna
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.59 Jocurile Olimpice de iarna
05.00 Schi alpin super G
06.25 Frați de viță

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
08.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
09.00 Schi fond 10 km clasic
10.40 Vorbește corect!
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.00 Akzente
15.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.30 Sanie ștafeta
16.50 Vorbește corect!
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Prințesa 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Cosa nostra - De la Palermo la 
New York
23.15 Nocturne
00.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Cosa nostra - De la Palermo la 
New York
03.00 Istorii ascunse Castelul Corvinilor
03.25 Serial: Prințesa Ja-Myung
04.40 Discover România
04.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.00 Schi alpin super G

TVR 2

07.50 Filler Jocurile Olimpice de iarna, 
Beijing 2022
08.00 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
09.30 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° - Câinii dresați 
de pe aeroportul din Moscova
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Slovenia, 
regatul albinelor
15.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
21.00 Film: Totul pentru copilul meu
22.35 Câștigă România!
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Totul pentru copilul meu
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știrile
21.30 F/d Floarea vieții
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     

07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DELICIILE    Program educati-
onal/ 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 ȘTIRI     Program Informativ     
14:30:00 AGRO PROFIT   talk show 
15:00:00 BĂTĂLIA 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 SEZON AGRICOL Program 
Eucațional/Informativ
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
18:30:00 CĂLĂTORII CU GUST Pro-
gram de turism
19:00:00 ȘTIRI   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 REȚETA SĂPTĂMÂNII Pro-
gram de divertisment
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRĂBUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
02:30:00 MUZICA PENTRU TOȚI  
03:15:00 Program AGRO TV România 
    
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 MasterChef

23.30 Film 10000 i. H.
01.30 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbește lumea
04.30 MasterChef

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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 5

07.00 Știrile 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 Кухня в Париже
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Дом у озера
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Азия с Джоном Тородом
01.00 Новости
01.25 Х/ф Кухня в Париже
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 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 51
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 880
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 52
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 883
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 121
21.00 Film: SECRETELE PROFESOA-
REI
22.45 Film: MITUL
01.30 Film: ASASINI LA COMANDĂ
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 11 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
08.59 Jocurile Olimpice de iarna
09.00 Schi fond 15 km clasic
10.45 Printre cuvinte
10.59 Jocurile Olimpice de iarna
11.00 Biatlon 7, 5 km sprint
12.15 Identitate Basarabia
12.45 Printre cuvinte
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.43 Break - Short track
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Drumul spre Torino
23.55 Jocurile Olimpice de iarna
04.15 Obiectiv comun
05.10 Telejurnal Moldova
06.09 Jocurile Olimpice de iarna
06.10 Hochei masculin Canada-SUA

TVR 1

07.10 Telejurnal Știri Sport Meteo
08.00 Cu capu-n zori
08.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
09.00 Schi fond 15 km clasic
10.45 Discover România
10.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
11.00 Biatlon 7, 5 km sprint
12.15 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.43 Break - Short track
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban
18.10 Serial: Prințesa 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Răzbunarea pistolarului
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Telejurnal Știri
02.50 Film: Răzbunarea pistolarului
04.30 Tema zilei

05.20 Sport
05.36 Cooltura
06.09 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
06.10 Hochei masculin Canada-SUA

TVR 2

07.00 Documentar: Documentar: Case 
și idei
07.30 România… în bucate

08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
14.10 Documentar: 360°- Medicina 
tibetană, artă a vindecării
15.05 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.45 Distracțiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Medicina 
tibetană, artă a vindecării
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știință și inovații
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Artelier
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Pro-
gram educațional
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educațional/ Informativ
08:20:00  BĂTĂLIA SERELOR   Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ 
Program de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
Educațional/ 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 
Educațional/ Informativ
11:40:00 SEZONUL DE RECOLTARE 
Program Educațional/Informativ
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne 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 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 PRIMARUL LA COVOR   Infor-
mativ/Analitic
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
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 PRIMARUL LA COVOR   Infor-
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mativ/Analitic
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PENTRU TOȚI
03:15:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.00 Film Keanu
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

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

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 Al cincilea anotimp
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 The Man Who Killed Don Quixote
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 Știrile 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 Муз/ф Коко до Шанель
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Муз/ф Коко до Шанель

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 121
10.45 Vouă
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 52
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 881
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 53
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 884

20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 122
21.00 Film: SABIA DREPTĂȚII
23.15 Film: ECHIPA MORȚII
01.15 Film: SABIA RĂZBUNĂRII
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 12 februarie

TVR Moldova

08.45 Discover România
09.00 Bucuria credinței
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
10.59 Jocurile Olimpice de iarna
11.00 Biatlon 10 km sprint
12.20 Lumea azi
12.50 Discover România
12.59 Jocurile Olimpice de iarna
16.45 Filler Jocurile Olimpice de iarna
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Eurovision Selecția națională
01.00 Tradiții
02.00 Distractiile lui Cazacu
02.30 Telejurnal Moldova
03.29 Jocurile Olimpice de iarna
03.30 Bob monobob mansa
04.15 Schi alpin slalom urias mansa
06.20 Jocurile Olimpice de iarna

TVR 1

08.45 Strop și Balonaș, ep. 31
09.10 Vorbește corect!
09.35 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Europa mea
10.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
11.00 Biatlon 10 km sprint
12.20 Lumea azi
12.55 Ai luat plasă!
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Handbal masculin Liga zimbrilor. 
Etapa 18
17.10 Discover România
17.25 Live stadion
17.30 Rugby Europe Championship 
2022
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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Eurovision Selecția națională
01.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.40 Telejurnal Știri
03.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
03.30 Bob monobob mansa
04.15 Schi alpin slalom urias mansa 1
06.20 Meteo
06.30 Lumea azi

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
16.50 Filler Jocurile Olimpice de iarna, 
Beijing 2022
17.00 Frați de viță
17.30 Distracțiile lui Cazacu
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
20.15 Film: Șoferul doamnei Daisy
22.10 Serial: Dragoste și sânge
23.55 Distracțiile lui Cazacu
00.30 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
03.10 E vremea ta!
03.25 Serial: Dragoste și sânge
05.00 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
06.00 MotorVlog
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 dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAșii
11.30 Muzică
12.30 F/d A. Plămădeală
13.00 Bună seara!
14.10 Muzică
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.30 Art-club
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe

20.00 Serial Pe viață
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu Moldova
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.55 Film Negociatorul

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
07:30:00 TELEMAGAZIN     
07:45:00  DELICIILE    Program educati-
onal/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI  
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
10:30:00  AGRICULTURA CU VALOA-
RE ADĂUGATĂ   Program informativ/ 
educativ
11:00:00 TELEMAGAZIN       
11:15:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI 
12:00:00 CĂLĂTORII CU GUST Pro-
gram de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRIȚIE Pro-
gram educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
13:30:00 REȚETA SĂPTĂMÂNII Pro-
gram de divertisment
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
14:30:00 Program AGRO TV România 
15:00:00 ZONA VERDE   Program 
educational/ Informativ
15:30:00 „PRIMARUL LA COVOR  
16:30:00 TELEMAGAZIN       
16:45:00 Program AGRO TV România
„9 VIEȚI Film Artistic 
17:15:00      
17:45:00 TELEMAGAZIN       
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPĂ, LA SAPĂ  
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 SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI 
04:50:00 Program AGRO TV România   
    
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Doctor Dolittle
13.45 Teleshopping
14.00 Film Plan de joc
16.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Equalizer 2: Razboiul 
dreptatii
23.00 Film Sefa
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Doctor Dolittle
04.00 Film Plan de joc

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 SURVIVOR România
13.55 Știrile 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 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Pariu cu viața
22.30 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Pariu cu viața
04.45 Lecții de viața
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Eva
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 Șase
23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Elven
01.00 Quo Vado?
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.30 Iubește viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Freedom
15.00 Reporter de Gardă
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Эмма
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Жизнь других
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Мы - Миллеры
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Эмма

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 882
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 883
16.30 Film: MUSCHETARUL ROMÂN
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 885
20.00 Cei 7 ani de masa
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: SECRETELE PROFESOA-
REI

01.30 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 13 februarie

TVR Moldova

07.15 Pro Patria
07.44 Jocurile Olimpice de iarna
07.45 Schi alpin
10.00 În grădina Danei
10.30 Viața satului
10.59 Jocurile Olimpice de iarna
11.00 Biatlon 10 km urmarire
11.50 Viața satului
12.44 Jocurile Olimpice de iarna
12.45 Biatlon 12, 5 km urmarire
13.30 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.14 Break - Short track
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Jocurile Olimpice de iarna
17.30 România veritabilă
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Momente, schițe de I. L. Caragiale
23.00 Teatru TV
00.30 Jocurile Olimpice de iarna
01.20 Garantat 100%
02.10 Teatru TV
03.29 Jocurile Olimpice de iarna
03.30 Bob monobob mansa 3
04.30 Telejurnal Moldova
05.00 Discover România
05.08 Jocurile Olimpice de iarna

TVR 1

07.00 Discover România
07.15 Pro Patria
07.44 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
07.45 Schi alpin
10.00 In grădina Danei
10.30 Viața satului
10.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
11.00 Biatlon 10 km urmarire
11.50 Viața satului
12.44 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
12.45 Biatlon 12, 5 km urmarire
13.30 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Film: Drumul lui Wendy
17.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
17.15 Exclusiv în România

18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Momente, schițe de I. L. Caragiale
23.00 Garantat 100%
00.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.40 Film: Drumul lui Wendy
03.15 Discover România
03.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
03.30 Bob monobob mansa 3
04.20 Sport
04.36 Vorbește corect!
04.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.00 Bob monobob mansa 4
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
10.40 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
13.10 Film: În fiecare zi mi-e dor de tine
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna, Beijing 
2022
20.10 Film: Astă seară dansăm în familie
22.10 Film: Inocenți cu mâini murdare
00.20 MotorVlog
00.50 Film: În fiecare zi mi-e dor de tine
02.30 Ora de Știri
03.15 E vremea ta!
03.25 Film: Șoferul doamnei Daisy

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 F/d Labirintul șimțurilor
10.30 Ring star
11.30 F/d
13.00 O seară în familie
14.00 Film Regele comediei
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Rapsodia satului
17.45 Tezaur
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viață
21.00 Știrile
21.30 Film: Crimă de înaltă trădare
23.25 Știrile (rus.)
23.40 Concert în Europa

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
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 SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN       
11:15:00 REȚETA SĂPTĂMÂNII Pro-
gram de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRIȚIE Pro-
gram educational
12:00:00 CĂLĂTORII CU GUST Pro-
gram de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
13:40:00 MUZICĂ PENTRU TOȚI 
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 
ADĂUGATĂ   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 REȚETA SĂPTĂMÂNII Pro-
gram de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertis-
ment 
20:30:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADĂUGATĂ   Program informativ/ 
educativ
21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Pro-
gram educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ   Emisiu-
ne 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 Știrile Pro TV
09.00 isănătate
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Film Un tatic grozav
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 MasterChef
16.00 Teleshopping
16.15 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Cincizeci de umbre desca-
tusate

03.00 Film Un tatic grozav
04.30 Film Sefa

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Știrile 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 Știrile Pro TV
20.00 SURVIVOR România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Umami: al 5-lea gust

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Eva
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Dora Show
14.00 Итоги - Настоящее Время
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 Șase
23.00 Patrula
00.00 Elven
01.00 Там, где сердце
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubește viața
10.20 Х/ф Чужой билет
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Испанский английский
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Идеальный шторм
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Чужой билет

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.30 Tradiții de la bunica
11.00 Film: MUSCHETARUL ROMÂN
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masa
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 886
20.00 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIȘI
23.30 Film: SABIA DREPTĂȚII
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV

P R O G R A M E  T V
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Haz de necaz

La vaccinare, pentru că diferă
Și presupune tainice relații,
Femeile pe Johnson îl preferă,
Iar pe Moderna o aleg bărbații... Gheorghe BÂLICI

Festivalul de la Sanremo 
a început marți cu 25 de artiști 
înscriși în concurs

Spania reabilitează 
vrăjitoarele. Decizia 
parlamentului din Catalonia

Catalonia reabilitează „vrăjitoarele”, 
„victime ale persecuției misogine”. O re-
zoluție în acest sens a fost adoptată cu o 
largă majoritate, miercuri, în parlamentul 
regional.

Torturate, spânzurate, acuzate fără probe 
de infracțiuni: parlamentul regiunii spanio-
le Catalonia (nord-est) a aprobat o rezoluție 
care vizează reabilitarea memoriei a sute 
de femei executate pentru „vrăjitorie” între 
secolele XV-XVIII.

Grupările separatiste, majoritare în parla-
mentul regional, și cele de stânga, la originea 
acestei inițiative, consideră că aceste femei 
au fost „victimele persecuției misogine” și 
cer ca numele lor să fie dat străzilor din anumite orașe din regiune.

Vânătoarea de vrăjitoare, care a durat câteva secole, a fost deosebit 
de intensă în această regiune a Spaniei.

Potrivit revistei științifice locale „Sapiens” – ale cărei investigații au 
servit, împreună cu cercetările istoricului Pau Castell din Barcelona, 
drept bază pentru această rezoluție – Catalonia a fost una dintre pri-
mele regiuni din Europa în care au avut loc acte de violență, începând 
cu 1471, scrie AFP.

„Am recuperat recent numele a peste 700 de femei care, între se-
colele XV și XVIII, au fost judecate, torturate și executate”, au indicat 
partidele care au propus această rezoluție, și care a fost adoptată cu 
114 voturi (contra 14 împotrivă și șase abțineri).

national.ro

În fiecare an, la început de 
februarie, Italia este cuprinsă 
timp de o săptămână de ritmu-
rile Festivalului de la Sanremo 
înființat în 1951 și care reunește 
tineri artiști promițători alături 
de legende ale muzicii italiene, 
într-un spectacol plin de culoare 
presărat cu multe surprize, mo-
mente de umor și de omagiere 
și, bineînțeles, de controverse. 
Festivalul începe marți seară cu 
un recital al noului fenomen din 
muzica italiană, trupa compusă 
din cei patru tineri de la Maneskin, 
câștigători ai ediției precedente de 
la Sanremo cu piesa „Zitti e Buoni” 
și care au câștigat ulterior și con-
cursul Eurovision din 2021.

În categoria principală a con-
cursului este prezentă și artista 
spaniolă Ana Mena. Astfel, va fi 
pentru prima dată când în concurs 
va evolua și un artist străin după 
ce cântăreața belgiano-canadiană 
Lara Fabian a evoluat pe scena de 
la Sanremo în 2015. 

Printre ceilalți aspiranți la 
trofeul din acest an se numără 
Achille Lauro, cunoscut pentru 
stilul său avangardist, grupul La 
Rappresentante di Lista, alături 
de duoul Blanco e Mahmood, câș-
tigător al ediției din 2019 și care 
a clasat Italia pe locul al doilea la 
Eurovision în același an.

Vor fi prezenți în concurs și 
artiști legendari, precum cantau-

torul Gianni Morandi, Massimo 
Ranieri, Fabrizio Moro, alături 
de Elisa și Emma.

Festivalul Sanremo este din 
nou prezentat de Amadeus, direc-
tor artistic al concursului, însoțit 
de actorul de comedie Fiorello, 
însă cei doi vor avea și co-prezen-
tatori surpriză, până acum fiind 
dezvăluit un singur nume, cel al 
actriței Ornella Muti.

Printre invitați se vor afla 
numeroase celebrități, precum 
tenismanul Matteo Berrettini și 
cântăreața Laura Pausini, despre 
care există deja zvonuri care ar 
putea participa ca prezentatoare 
la concursul Eurovision 2022.

După Agerpres

O găină a fost prinsă luni în 
timp ce „dădea târcoale în jurul 
zonei securizate a Pentagonu-
lui”, una dintre cele mai prote-
jate clădiri din lume, a anun-
țat o organizație de protejare 
a animalelor din Statele Unite, 
relatează AFP.

Angajații organizației Animal 
Welfare League din Arlington 
au fost chemați să preia pasărea 
și să o pună într-un coș de gă-
ini, a scris pe Facebook această 
asociație.

Tentativa de intruziune a 

găinii a fost anunțată și de ziarul 
„Military Times”. „Oare ea pur și 
simplu s-a rătăcit, încercând să 
traverseze strada? Sau este o spi-
oană în misiune să fure secrete de 
stat? Deocamdată nu vrea să spună 
nimic”, scrie în glumă publicația 
specializată în chestiuni militare.

Unii internauți au sugerat totuși 
să i se dea găinii numele de Ethel 
Rosenberg, celebra americancă 
arestată și executată pentru spi-
onaj în favoarea Uniunii Sovietice 
în anii ‚50.

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

O găină, prinsă în timp ce încerca să 
intre în sediul Pentagonului
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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. 

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

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.

Agerpres
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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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C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 


