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Ascensiunea 
radicalilor

Crizele economice și sociale majore 
sunt marile ocazii ale radicalilor, extre-
miștilor și populiștilor. Primul Război 
Mondial a bolșevizat Rusia. Devalorizarea 
banilor în Republica de la Weimar i-a pof-
tit în marea politică pe „bruni“, iar crahul 
de la New York, combinat cu reacțiile nein-
spirate la Marea Depresie ale guvernelor și 
băncilor din Occident, a contribuit decisiv 
la victoria naziștilor. Gestiunea proastă a 
banilor și resurselor, laolaltă cu corupția, 
a radicalizat cam toate societățile postco-
loniale. Răspunsul inadecvat și, cel mai 
adesea, incompetent al guvernanților la 
provocările economiei moderne, la pră-
bușirile financiare, de altfel, firești pentru 
un model de dezvoltare bazat pe creștere, 
consum etc., a popularizat aproape de 
fiecare dată modelele alternative.

Adrian CIUBOTARU
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P u n c t e  d e  r e p e r

„Ce, nu vedeți 
cât sunt de 
ager?! Mă țin, 
am planuri 
grozave!”

Profesorul Ion Mărgineanu, deputat în 
primul Parlament al Republicii Moldova, 
despre viața sa și despre sensul călătoriei 
Bălți – Alba Iulia la un veac de la Unire 

Ion Mărgineanu avea în anul 2018 vârsta de 
77 de ani. În acel an, pe data de 1 noiembrie, a 
pornit pe jos de la Bălți spre Alba Iulia pentru 
a participa, pe 1 decembrie,  la manifestările 
consacrate Centenarului Marii Uniri.

O b s e r v a t o r

Cu ce s-a încheiat greva 
transportatorilor?  

5 

Transportatorii auto au ieșit la muncă după trei zile 
de grevă. Tarifele la călătoriile în transportul public 
ar putea crește cu 80 de bani pentru un kilometru la 
rutele raionale și cu 70 de bani per kilometru la cele 
interurbane. Am aflat răspunsul de la Oleg Alexa, 
președintele Asociației Patronale a Operatorilor 
de Transport Auto (APOTA), care s-a întâlnit 
joi, 10 februarie, cu reprezentanții Ministerului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Sala cu Orgă – proiect în derulare
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Președintele Republicii Moldo-
va, Maia Sandu, a anunțat luni că 
la 11 februarie va avea loc ședința 
comună a guvernelor Republicii 
Moldova și României. În cadrul 
ședinței vor fi semnate mai multe 
acorduri și protocoale de cola-
borare în mai multe domenii de 
interes pentru cetățenii ambelor 
state. 

„Avem o șansă unică să imple-
mentăm proiecte de importanță 
majoră pentru țara noastră. Mul-

țumim României, care dovedește 
încă o dată solidaritate și genero-
zitate față de cetățenii Republicii 
Moldova”, spune Maia Sandu în 
video-ul publicat pe pagina de 
Facebook. 

Contactat de „Gazeta de 
Chișinău”, comentatorul politic 
Anatol Țăranu a menționat că 
„aceste ședințe sunt reluate după 
un anumit interval. Ele ar însem-
na o intensificare a cooperării 
moldo-române pe diverse pali-
ere, dar în primul rând pe plan 
economic. Republica Moldova are 
nevoie stringentă de o asistență 
economică substanțială pe care 
poate să o obțină din exterior, 
iar România este cea mai versa-
tă țară care ar putea să acorde 
acest ajutor Republicii Moldova. 
Reluarea acestor ședințe comune 
ale guvernelor este salutară și 
așteptată”, a specificat Țăranu. 

Și Nicolae Negru a spus pentru 
„Gazeta de Chișinău” că așteptă-
rile sale „sunt legate de acea foaie 
de parcurs privind prioritățile în 
relațiile dintre Republica Mol-
dova și România, cea care a fost 
semnată în perioada vizitei Maiei 
Sandu la București”. În acea foaie 
de parcurs se conțin toate dome-
niile importante. 

„Din punctul meu de vedere, 
rămâne să se lucreze asupra ace-
lei foi de parcurs, să se determine 
ce este nevoie de făcut pentru a 
realiza proiectele înscrise în acea 
foaie de parcurs și, desigur, să se 
stabilească anumite termene ca 
să vedem când vor fi realizate, 
deoarece de 30 de ani se vorbește 
despre proiectele prevăzute în 
acea foaie de parcurs, dar se bate 
pasul pe loc. A venit vremea să 
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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.

11
FEBRUARIE 
VINERI 
2022

www.gazetadechisinau.md

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

Comentatorii politici solicitați de GAZETA 
de Chișinău apreciază pozitiv reluarea 
ședințelor comune ale guvernelor de 
la București și Chișinău. Astfel, Dionis 

Cenușă spune că „ședințele comune semnalează că 
relațiile bilaterale sunt într-o fază activă”. Anatol 
Țăranu consideră că reuniunea de astăzi este 
„salutară și așteptată”, iar Nicolae Negru crede că 
„a venit vremea să se treacă de la vorbe la fapte”.

„Ședințele comune ar trebui 
să aibă un caracter permanent”

Diana BOTNARU 

În R. Moldova sunt peste 8.400 
de locuri de muncă vacante 

În Republica Moldova sunt peste 8.400 de locuri de 
muncă vacante, cele mai multe la Chișinău, transmite 
Moldpres.

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă /ANOFM/, la data de 8 februarie, în baza 
de date a Agenției erau înregistrate 8433 de locuri de 
muncă vacante. Cele mai multe există în municipiul 
Chișinău – 3822, cele mai puține sunt înregistrate la 
Dubăsari – 13, notează sursa citată.

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior și 
mediu de specialitate sunt disponibile 1210 locuri de 
muncă, pentru cele cu nivel de instruire secundar profe-
sional și pentru muncitorii necalificați sunt înregistrate 
7223 de locuri de muncă, ceea ce constituie 86% din 
numărul total de locuri vacante.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt vacante 
104 locuri de muncă în domeniul financiar, economic 
sau comercial, 253 de locuri în domeniul sănătății, 69 
în domeniul învățământului, iar în domeniul justiției 
patru locuri de grefier, trei locuri de declarant vamal și 
două locuri de consilier de probațiune.
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se treacă de la vorbe la fapte”, a 
conchis Nicolae Negru. 

Contactat de „Gazeta de Chi-
șinău”, analistul politic Dionis 
Cenușă a menționat că „Româ-
nia are un rol considerabil în 
unul din aspectele principale ale 
integrării europene și anume 
cel al participării în comerțul cu 
UE. Totodată, asemenea ședințe 
ar trebui să aibă un caracter per-
manent pentru a permite insti-
tuirea unui mecanism de moni-
torizare a procesului. Mai mult 
ca atât, ca și în cazul asistenței 
venite de la UE, orice ajutor 
financiar acordat de România, 
chiar și cel nerambursabil, 
trebuie condiționat de progresul 
concret în implementarea unui 
set de reforme. În acest fel, au-
toritățile vor putea fi disciplinate 

și mai mult în domeniul refor-
melor”, a conchis Cenușă. 

Amintim că miercuri, în cadrul 
ședinței guvernului, a fost apro-
bată semnarea Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova și 
cel al României privind imple-
mentarea programului de asis-
tență tehnică și financiară în baza 
unui ajutor financiar nerambur-
sabil în valoare de 100 de milioa-
ne de euro acordat de România 
Republicii Moldova.

Documentul are drept scop 
consolidarea relațiilor de co-
laborare dintre cele două state 
prin intensificarea cooperării în 
sectorul energetic, transport și in-
frastructură de transport, protec-
ția mediului și combaterea schim-
bărilor climatice, lucrări publice 
și de infrastructură, întreprinderi 
mici și mijlocii, independența 
mass-mediei, reforma adminis-
trației publice, afaceri interne, 
sănătate, educație, cultură și 
patrimoniu, cercetare și turism.

Acordul urmează să fie sem-
nat în cadrul ședinței comune a 
Guvernului Republicii Moldova și 
cel al României, care se desfășoa-
ră astăzi la Chișinău.

Amintim că ședințe comu-
ne între Guvernele Republicii 
Moldova și României au fost 
organizate și în 2012, la Iași și 
București, în 2015 – la Neptun și 
în 2017 – la Piatra Neamț.
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Peste 33% dintre moldoveni cred că 
România este țara care ajută cel mai 
mult Republica Moldova, este și țara de 
la care aproape 20% dintre respondenți 

așteaptă ajutor militar în cazul unei agresiuni 
ruse, dar le este indiferentă viața politică din 
România. Totuși, basarabenii au cea mai mare 
încredere în sistemul de învățământ de peste 
Prut, în biserică și în președinție. 

Basarabenii mizează pe ajutorul 
României, dar se țin departe de NATO

Moldovenii aproape că n-au 
auzit de partidele politice din 
România, dar nici despre liderii 
politici de la București, mai pu-
țin în cazul actualului președinte 
Klaus Iohannis și al ex-președin-
telui României, Traian Băsescu, 
în care au oarecum încredere.

Rezultatele se conțin în Ba-
rometrul „Republica Moldova 
și România în tumultul crizelor 
regionale”, realizat de Institutul 
de Științe Politice și Relații In-
ternaționale „Ion I. C. Brătianu” 
al Academiei Române (ISPRI) și 
Institutul pentru Dezvoltare și 
Inițiative Sociale (IDIS) „Viito-
rul”, în baza sondajului național 
realizat de CBS-AXA, prezentat 
pe 8 februarie la Casa Oamenilor 
de Știință din București. Sondajul 
nu acoperă diaspora și regiunea 
transnistreană. Volumul eșanti-
onului a fost de 1134 de persoane 
cu vârsta de 18 ani și mai mult, 
din 13 regiuni geografice, care 
coincid cu unitățile administra-
tiv-teritoriale de până la reve-

nirea la raioane. Interviurile cu 
cetățenii au fost realizate față în 
față, în perioada 24 ianuarie – 5 
februarie 2022. 

Același sondaj arată că 34,4 
la sută din cetățenii Republicii 
Moldova și-ar dori unirea cu Ro-
mânia, iar 80% dintre respon-
denți nu au cetățenie română. 
Însă 30,6% dintre respondenți 
au declarat că ar dori să obțină 
cetățenia română, în timp ce 
69,4% dintre aceștia nu doresc 
să facă acest lucru. În eventua-
litatea unui referendum privind 
unirea cu România, respondenții 
care nu dețin cetățenia română 
ar vota împotrivă în proporție de 
56,6%, în timp ce 27,6% ar vota 
pentru. În rândul respondenți-
lor care dețin cetățenia română, 
62,5% ar vota pentru, iar 20,5% 
ar vota împotrivă.

Unirea și relațiile 
comerciale cu România 

La întrebarea cum apreciază pe 
moment relațiile dintre România 
și RM, 8,6% dintre basarabeni au 
răspuns că foarte bine, 39,3% – 
destul de bine, iar 36,1% dintre cei 
chestionați consideră că avem rela-
ții nici bune, nici rele cu România. 

Întrebați în ce direcție ar tre-
bui să evolueze relațiile dintre 
Republica Moldova și România, 
15,6% au răspuns că spre uni-
re sub o singură administrație; 
32,6% – spre o cooperare inten-

sificată, dar cu păstrarea inde-
pendenței Republicii Moldova; 
21% au spus că spre relații fră-
țești, dar orientate și spre alte 
țări prietene; 15,8% sunt pentru 
relații pragmatice în care fiecare 
dintre cele două state are grijă de 
propriii cetățeni.

Cetățenii moldoveni și-ar mai 
dori relații mai bune cu Româ-
nia pe dimensiunea comerțului 
(38,9%), educației și învățămân-
tului (36,9%), infrastructurii 
(16,9%), investițiilor românești 
(13,8%), interconectării energeti-
ce (12,3%). România este văzută 
în același sondaj ca țara care ajută 
cel mai mult Republica Moldova, 
cu 33,2%, urmată de UE – 17,6%, 
Rusia – 15,3% și SUA – 3,1%.

Paradoxal, deși România este 
principalul partener comercial al 
Republicii Moldova, 38,7% dintre 
basarabeni au spus că cele mai 
multe produse moldovenești se 
vând în Rusia, iar 17,2% dintre 
respondenți cred că în România, 
și 5,1% – în UE. Însă datele Biro-
ului Național de Statistică arată 

că 61% din exporturile Republicii 
Moldova merg în UE; 27% dintre 
produsele autohtone se vând în 
România și 9% în Rusia. 

Moldovenii și conflictul 
din Ucraina

Aproape jumătate dintre mol-
doveni (46,8%) consideră că este 
puțin sau deloc probabil să izbuc-
nească războiul în Ucraina; 43,1% 
spun că Republica Moldova ar 
trebui să rămână neutră în cazul 
unui conflict militar în țara veci-
nă, 22,6% cred că ar trebui ca R. 
Moldova să se alieze cu Federația 
Rusă, 12,5% – cu România, iar 
alți 8% consideră că integrarea în 
NATO ar fi cea mai bună opțiune 
pentru R. Moldova în cazul unui 
război dintre Rusia și Ucraina. 

Aproape 20% dintre moldoveni 
consideră că, dacă Republica Mol-
dova s-ar afla în situația Ucrainei, ar 
primi cel mai mult ajutor militar în 
mod prioritar din România, urmată 
de Uniunea Europeană (11,6%) și 
NATO (10,4%).

Problemele moldovenilor

Referitor la problemele majore 
cu care se confruntă cetățenii R. 
Moldova, cei mai mulți au răspuns 
că se ciocnesc de prețurile majora-
te (73,8%); salariile mici (60,5%); 
șomaj (28,9%); sărăcie (27%) și 
corupție (15,7%). Față de acum doi 
ani, moldovenii susțin că oamenii în 
R. Moldova trăiesc mai rău (38,6%); 
alte 41,5% spun că mult mai rău, iar 
13,1% spun că o duc mai bine. 

La capitolul siguranță, 32% 
dintre moldoveni se simt în si-
guranță împotriva infracționa-
lității de stradă, a furturilor și 
jafurilor; 28% – împotriva unei 
posibile invazii a Rusiei și co-
tropirea RM de o forță militară 
străină; 18% – împotriva șoma-
jului, lipsei locurilor de muncă și 
imposibilității de a găsi o muncă 
bine remunerată; 15% – împo-
triva abuzurilor organelor de 
stat și corupției frecvente; 14% 
– împotriva sărăciei, salariilor 
și pensiilor mici, inflației și pre-
țurilor mari. 

„A ocupat practic Donbassul. Fără Putin n-ar exista separatiști. A 
îmbucătățit Ucraina. Toți vorbesc acum despre o criză. Ce criză? 
E de mult război în Ucraina! De opt ani!... Putin… nu cunoaște 
alte metode decât să mintă, să fure, să șantajeze. Și e vorba de 
crime. Anna Politkovskaia și Boris Nemțov. Aceste asasinate 

nu s-au elucidat. Ce poate oferi altceva decât o dictatură? Asta 
e problema dictatorilor. Comit atâtea crime, că știu că, odată ce 
încetează să fie dictatori, pune mâna justiția pe ei.”

Herta Müller, laureată a Premiului Nobel 
pentru Literatură, dw.com/ro
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În ședința de miercuri, Cabinetul de mi-
niștri a aprobat Conceptul unei Platforme 
electronice cu ajutorul căreia persoanele 
fizice vor putea să cumpere fără intermediari, 
Valori Mobiliare de Stat (VMS) emise de 
Ministerul Finanțelor, împrumutând astfel 
statul la o dobândă convenabilă. Persoanele 
fizice, inclusiv Diaspora, vor obține astfel 
posibilitatea de a credita Guvernul, obținând 
și venituri stabile din dobânzile pe care le 
oferă VMS. 

Programul de vânzare directă a valorilor 
mobiliare de stat persoanelor fizice în Repu-
blica Moldova reprezintă o platformă online.

Odată obținut accesul, utilizatorii vor pu-
tea cumpăra direct, intrând în sistem, hârtii 
de valoare ale statului emise de Ministerul 
Finanțelor. Cumpărarea de VMS este un 
împrumut acordat statului la o dobândă 
avantajoasă. Banii acumulați din vânzarea 
VMS-urilor ajung în buget, acoperind defi-
citul bugetar.

Platforma electronică pentru vânzarea 
VMS va fi gestionată de Centrul de Tehno-
logii Informaționale în Finanțe (CTIF) în 
comun cu Ministerul Finanțelor. La elabo-
rarea conceptului, Ministerul Finanțelor a 
beneficiat de suportul Proiectului USAID 

„Transparența Sectorului Financiar în Mol-
dova” (FSTA), scrie în comunicatul emis de 
Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor emite pe piața internă 
două tipuri de valori mobiliare de stat. Este 
vorba despre bonurile de trezorerie, care au 
termenul de circulație de până la un an (91, 
182 și 364 de zile) și despre obligațiuni de stat 
– valori mobiliare de stat pe termen lung – de 
la un an și mai mare – emise cu o rată flotantă 
sau fixă a dobânzii. Dobânda (cupoanele) la 
obligațiunile de stat se achită periodic.

Precizăm că sistemul va începe să func-
ționeze către sfârșitul anului curent.

Natalia MUNTEANU

Persoanele fizice din Republica Moldova vor putea procura 
valori mobiliare de stat printr-un sistem informațional
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Gheorghe BÂLICI

Profesorul Ion Mărgineanu, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, 
despre viața sa și despre sensul călătoriei Bălți – Alba Iulia la un veac de la Unire

P U N C T E  D E  R E P E R

„Ce, nu vedeți cât sunt de ager?! 
Mă țin, am planuri grozave!”

Ion Mărgineanu avea în anul 2018 vârsta de 77 
de ani. În acel an, pe data de 1 noiembrie, a 
pornit pe jos de la Bălți spre Alba Iulia pentru 
a participa, pe 1 decembrie,  la manifestările 

consacrate Centenarului Marii Uniri. Copiii săi 
și cei apropiați nu au îmbrățișat ideea acestei 
aventuri peste seamăn de temerare, însă nu au 
avut încotro și, odată pornit, l-au susținut pe tot 
traseul.  Fiind deputat în primul Parlament al 

Republicii Moldova, a făcut parte în anul 1993 din 
delegația oficială a Chișinăului la manifestările 
prilejuite de cea de-a 75-a aniversare a Marii 
Uniri. Atunci i-a venit ideea de a merge pe jos 
până la Alba Iulia și și-a zis: „Dacă trăiesc până în 
2018, voi veni pe jos la sărbătorile Centenarului, 
purtând omagiul celor 20 de deputați ai Zemstvei 
de la Bălți care au dat startul Unirii Moldovei de 
Est cu Patria-Mamă România”.

La cei optzeci de ani „bătuți 
pe muchie”, vorba domniei sale, 
Ion Mărgineanu continuă să mun-
cească și să facă ceea ce nici unii 
tineri nu se încumetă să realizeze. 
Recent, a lansat la Biblioteca „B.P. 
Hasdeu” din centrul capitalei două 
cărți: „Traseul Centenarului Marii 
Uniri”, o reflectare veridică a unui 
drum făcut la pas de protagonist, 
și „O mireasă pentru tata”, dra-
mă optimistă, aproape adevărată, 
conținând, pe lângă elementele 
de ficțiune artistică, momente 
autobiografice.

Întrebat la începutul discuției 
noastre dacă are și alte planuri 
și idei, mi-a răspuns că mai are 
încă multe de făcut, dar cel mai 
important e să vadă Unirea, să 
contribuie cu ce poate la realizarea 
acestui vis al vieții sale.

Am discutat cu acest minunat 
om și am pus țara la cale, de parcă 
ne cunoșteam de o viață. Povestea 
vieții sale este una adevărată, de-
osebit de interesantă, iar felul în 
care își deapănă Ion Mărgineanu 
amintirile te cucerește cu desă-
vârșire.

Munca și visul de o viață

„Am fost profesor de franceză 
și germană, director de școală la 
Fundurii Vechi, Glodeni, 28 de 
ani. Timp de cinci ani, cât am fost 
director, am construit școala, care 
era mai avansată decât multe școli 
de la oraș. Șefii mari de la raion 
întâi mă certau, apoi îmi făceau 
din ochi, îmi dădeau bani pentru 
construcție și mă trimiteau să lu-
crez mai departe. Erau oameni 
cumsecade și mai înainte... Din 
sat, am ajuns în Parlament, iar 
după ce am fost patru ani depu-
tat, unde am votat și am semnat 
Declarația de Independență, am 
lucrat la ULIM, încă 18 ani”, ne 
povestește Ion Mărgineanu, pe 
scurt, despre cele cinci decenii 
de muncă ale sale.

Despre călătoria sa neobișnu-
ită, pe jos până la Alba Iulia, ne 

spune că a fost ca un vis, chiar 
dacă, la vârsta lui de atunci, de 77 
de ani, i-a fost greu să măsoare cu 
pasul tot drumul parcurs. Îi amin-
tesc că Grigore Vieru zicea că unii 
doresc să ajungă în cosmos, iar 
poetul visa să poată trece Prutul. 
Vorbim de badea Cârțan, românul 
transilvănean, cu mult mai tânăr, 
care a mers pe jos două mii de ki-
lometri până la Roma despre care 
italienii, când l-au văzut, ziceau 
că „e un dac coborât de pe Colum-
na lui Traian”. Îl asigur pe Ion 
Mărgineanu că distanța pe care 
a parcurs-o domnia sa, peste 520 
de kilometri, până la Alba Iulia, 
raportată la vârstă, este cam tot 
același lucru, iar el îmi răspunde 
că nu a mers pe jos până la Alba 
Iulia dintr-un anumit orgoliu, că 
se consideră un om ca toți oamenii 
și, dacă a făcut ceva neobișnuit, 
lasă lumea să-l aprecieze...

„O mulțime de oameni 
m-a ajutat...”

„Înainte de a porni la drum, 
copiii nu-mi dădeau voie. Nu 
căuta pe naiba, îmi ziceau. Dacă 
au văzut că totuși m-am pornit și 
m-am încăpățânat să merg până 
la urmă, m-au ajutat, mi-au orga-
nizat totul. Că trebuie să te speli, 
să te odihnești undeva. Violeta, 
fiica mea, m-a luat în primire 
de la Iași și a avut grijă până la 
Lacul Roșu; la fel și Virgil, fiul, 
mi-a fost alături și m-a susținut. 
O mulțime de oameni m-a ajutat 
și, drept recunoștință, aș vrea să 
merg încă o dată, de data aceasta 
cu o mașină, pe tot traseul, să las 
prietenilor pe care mi i-am făcut 
câte o carte, să văd, pentru a treia 
oară, Alba Iulia. Îndeosebi, mai 
vreau să revăd oamenii cu care 
m-am întâlnit. Oameni răi n-am 
întâlnit deloc, am întâlnit numai 
oameni buni, indiferent de națio-
nalitate”, menționează profesorul 
Mărgineanu.

„Eu muncesc 
foarte mult fizic”

Îl întreb de viața sa de la țară, 
despre cum se mai descurcă cu 
gospodăria pe care o îngrijește 
mai mult singur și îmi vorbește 
cu drag despre casă, despre moș-
tenirea care i-a rămas de la pă-
rinți. „De la părinți am moștenit 
un „petec de pământ”... de vreo 
60 de ari pe lângă casă. Am fost 
cinci copii la părinți, dar niciunul 

n-a dorit să rămână în sat. Ce era 
să fac? Am rămas eu, mi-am făcut 
casa mea lângă casa părintească 
și am să lucrez pământul cât voi 
trăi. Nu vreau să-l las în paragină 
că mi-i rușine de oameni. M-au 
ales deputat, au crezut în mine... 
Vreau să vă spun însă că nu gă-
sești pe cineva să te ajute la lucru, 
nici cu bani. Nu ai  nici cui da 
pământul în arendă. Gratis l-aș 
da, dar nu am cui. Eu muncesc 
foarte mult fizic. Dimineața, pe 
la cinci, deja prășesc în grădină, 

iar când se ridică soarele mă dau 
la umbră. Mai iau câte un păhărel 
de vin, câte un pic de țuică, dar 
nu întrec măsura. Ce, nu vedeți 
cât sunt de ager?! Foiesc, mă țin, 
am planuri grozave!”, ne spune 
râzând octogenarul Mărgineanu.

Primul traducător 
în germană al poeziilor 
lui Grigore Vieru

Readuc discuția pe făgașul cre-
ației, îl întreb pe profesorul Măr-

gineanu despre ce a mai tradus, a 
scris sau are de gând să scrie și, 
zâmbind, îmi zice că nu are atâta 
timp liber cât ar vrea să scrie și 
nici atâția bani cât ar vrea să edi-
teze. Este fericit că a făcut prima 
traducere în germană a poeziilor 
lui Grigore Vieru, mi se destăinuie 
că a făcut traducerea în germană 
a unui roman de aproape patru 
sute de pagini, al unui scriitor de 
la noi, pentru care nu a fost plă-
tit, fiind servit odată cu un ceai. 
Lucrează la o nuvelă, „Leila”, pe 
care o va edita în curând în ediție 
româno-turcă. Îmi mai spune că 
nu are veleități de mare scriitor, 
dar ține mult la ceea ce scrie. 
„Dacă scrii din suflet, scrii bine, 
dacă scrii de dragul scrisului, te 
faci de râs. Personal, scriu pentru 
un cititor mediu. Eugenia Papuc, 
redactor de carte, verișoară a mea, 
îmi spunea că trebuie să public 
doar atunci când voi scrie ca Da-
bija, ca Cimpoi. I-am răspuns că 
ceea ce fac eu nu face nimeni. Să 
nu credeți însă că nu-mi fac griji. 
Deunăzi l-am întâlnit pe academi-
cianul Cimpoi și mă întrebam cu 
frică: oare nu cumva m-a citit? Că 
tare om de treabă mai este, cult, 
educat. Mi-ar părea rău să-l deza-
măgesc”, afirmă Ion Mărgineanu.

„Am ținut să fiu un om 
la locul meu”

Fiindcă am citit în una din căr-
țile sale că nu crede în înviere, 
ci doar, într-un mod aparte, în 
viața veșnică, aduc vorba și des-
pre această credință omenească. 
„Nu are cum să se întâmple aici 
pe pământ învierea atâtor mili-
arde de oameni. În altă parte, în 
Univers, se poate întâmpla... Cât 
privește viața veșnică, fiecare om 
trăiește prin urmașii săi. Fiecare 
om răspunde sau va răspunde nu 
atât pentru religia, credința sau 
necredința sa, cât pentru faptele 
sale. Chiar dacă am fost 21 de ani 
comunist, am ținut să fiu un om 
la locul meu, să ascult de sfatul 
tatei care îmi zicea: „Ia sama!”. 
Nici nu trebuia să-mi spună mai 
mult, că era clar...”, subliniază 
fostul parlamentar.

La finalul discuției noastre, 
până a ne lua rămas bun, mi-a 
mai povestit despre război, atât 
cât a apucat să țină minte, despre 
foamete și deportări. Și-a amintit 
cum au venit activiștii satului „să-i 
scuture”, dar nu au găsit nimic în 
pod, că „urcase un țigan care s-a 
prefăcut că nu a găsit nimic, dar 
venea pe urmă și lua știuleți în 
sân”, așa scăpând și familia sa de 
la moarte. Mi-a vorbit cu dragoste 
despre foștii săi elevi și studenți, 
despre faptul că o grupă de stu-
denți de la ULIM, timp de cinci 
ani, îi zicea „tată”. Mi-a zis că Țara 
se va reface, iar despre neamul 
nostru românesc a spus că mai 
are de învățat din lecțiile istoriei, 
că un neam care are rădăcini nu 
se lasă răsturnat ușor.
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O B S E R V A T O R

Transportatorii auto au ieșit la muncă 
după trei zile de grevă. Tarifele la 
călătoriile în transportul public ar putea 
crește cu 80 de bani pentru un kilometru 

la rutele raionale și cu 70 de bani per kilometru 
la cele interurbane. Am aflat răspunsul de la 
Oleg Alexa, președintele Asociației Patronale a 
Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care 
s-a întâlnit joi, 10 februarie, cu reprezentanții 
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale (MIDR).

„Autoritățile ne propun 80 de 
bani/1 kilometru la rutele raionale 
și 70 de bani la cele interurbane. 
Noi dorim ca rutele interurbane, 
cel puțin cele care sunt până la 
50 de kilometri, să fie tot la 80 de 
bani pentru un kilometru. Urmea-
ză să mai avem o discuție tehnică 
pe proiectul de ordin al Ministe-
rului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale”, a declarat Oleg Alexa, 
președintele APOTA, pentru GA-
ZETA de Chișinău, după întâlnirea 
cu reprezentanții MIDR. 

Alexa speră că ceea ce s-a dis-
cutat se va regăsi în documentele 
oficiale. „Asta înseamnă că ne-
mulțumirea dispare, iar protestele 
nu le mai reluăm. Discuția a fost 
calmă și constructivă, iar toate 
părțile au arătat disponibilitatea 
de a găsi un numitor comun”, 
a spus Oleg Alexa, președintele 
APOTA. 

La rândul său, Alina Merlici, 
consiliera vicepremierului Andrei 
Spînu, a declarat că Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regi-
onale va publica marți, 15 februa-
rie, ordinul privind revendicările 
transportatorilor auto.  

Discutând cu șoferi și 
călători

A șuierat vântul timp de trei 
zile prin autogările din Chișinău. 
În Republica Moldova, transpor-
tatorii de pasageri de pe rutele 
naționale au fost luni, marți și 
miercuri în grevă. O revendicare 
a grevei e ajustarea tarifelor de 
călătorie după scumpirile la mo-
torină. Pasagerii au fost nevoiți 
să facă autostopul. 

Pustiu era marți, 8 februarie, 
la autogările din capitală. Doar 
câteva microbuze pe ici-colo. Am 
încercat să discut cu puținii șoferi 
care au ieșit totuși la muncă, dar, 
când aflau că sunt reporteră, îmi 
întorceau spatele spunând că nu 
sunt transportatori. Cei câțiva 
șoferi care au vorbit mi-au spus 
că, de fapt, majorarea prețului 
pentru biletele de călătorie ar fi o 
povară pusă pe umerii pasagerilor 
care și așa trăiesc tot mai greu. 

În autogara de sud-vest am 
discutat cu șoferul Valeriu de pe 
ruta Chișinău-Cârpești. „Sunt la 
pensie. Lucrez în compania de 
transport cu mașina personală. 

Călători nu-s. Am lucrat o săptă-
mână: trebuie să plătesc în total 
3100 de lei, dar am doar 2500 de 
lei. Am ieșit la lucru că trebuie să 
adun banii. În fiecare zi, plătesc 
200 de lei pentru arendă, 707 lei e 
motorina la un tur-retur, 10% din 
prețul biletelor le reține autogara. 
Dacă s-au vândut bilete în valoare 
de 1000 de lei – 100 de lei mi-i 
ia. Nu-mi rămâne nimic. Mașina 
trebuie întreținută. Piesele sunt 
scumpe”, explică Valeriu. 

Șoferul susține că, pentru a fi 
rentabilă cursa, e nevoie de 10-15 
pasageri într-o direcție și de tot 
atâția călători înapoi. „Azi am 15 
pasageri, uite nu-i nimeni (n. r. 
– nicio rută). Azi îs baron aici, îs 
tartarul pe autogară. Sper că mai 
vine cineva până mă pornesc de 
pe peron. Am, n-am, am plecat. 
Asta e situația. Biletul nu trebuie 
să-l scumpească, deoarece oame-
nii n-au bani. Oamenii trăiesc tot 
mai greu. Dacă scumpesc biletul 
– nici ăștia pe care-i avem nu vor 
mai merge”, se arată sigur șoferul 
Valeriu. 

Impact și soluții

Dar ce soluții are șoferul? „Pot 
lăsa motorina mai jos, să reducă 
din rute, să fie distanța de timp 
mai lungă între microbuzele de 
rută. Au deschis foarte multe rute. 
Și acum ce se întâmplă: oamenii 
au plecat, oamenii îs săraci, dar 
hoți îs mulți. Cineva care are 100 
de mașini ar vrea să aibă și mai 
mult, dar de unde să iei pasageri 
– că nu-s?”, conchide șoferul de 
pe ruta Chișinău-Cârpești, sat din 
raionul Cantemir. 

În autogara centrală, casie-
ra cu care am putut să vorbesc 
mi-a spus că au ieșit pe traseu 
doar maxi-taxiurile care circulă 
spre regiunea transnistreană și 
câteva rute naționale: Selemet din 
r-l Cimișlia, Malcoci din r-l Ialo-
veni și Țibirica din r-l Călărași. 
Am mai văzut pe peron autocare 
și maxi-taxiuri care pleacă în Ro-
mânia și Ucraina. Un șofer de pe 
ruta Tiraspol mi-a spus că „prețul 
unui bilet ar trebui să fie de trei 
ori mai mare decât costă acum, 
iar cam într-o lună vom intra și 
noi în grevă”. 

Unii administratori de firme 
auto și-au trimis șoferii pe tra-

Pe un peron pustiu 
de autogară…

seu. „Dacă vreți, lucrați, eu nu 
vă opresc”, li s-ar fi spus con-
ducătorilor auto de pe ruta Chi-
șinău-Malcoci. „Dar cum să nu 
lucrăm? Mai mult de 100 de lei 
pe zi nu câștigăm, dar măcar de 
pâine să avem. Tot ce câștigăm 
turnăm în bac. Tot la motorină 
se duce. Piesele trebuie schimba-
te”, susține șoferul Vasile pe care 
l-am întâlnit pe peronul autogării 
centrale. 

Referitor la majorarea tarifelor, 
conducătorul auto ne-a spus: „De 
unde să mai ridice biletul dacă 
lumea și așa-i săracă și n-are de 
unde plăti? Omul vine la lucru, 
iar jumătate din salariu îl cheltuie 
pentru transport. Apoi ce-i asta? 
Se duce la muncă să câștige ceva. 

Prin sate lucrează pământul, dar 
nu dobândești nimic din el”. 

Călătorii fac autostopul

Pasagerii au fost nevoiți să gă-
sească transport de ocazie pentru 
a ajunge acasă. O femeie din satul 
Ciuciuleni, r-l Hâncești, a venit la 
Chișinău în vizită la fiica sa, însă 
n-avea cu ce ajunge acasă. „Nu 
știam că e grevă. Merg la autoga-
ra de sud-vest, poate găsesc vreo 
mașină care mă duce măcar până la 
Hâncești”, zice femeia. Altă femeie 
aștepta trenul Chișinău-Tighina, 
deoarece pentru maxi-taxi n-are 
bani. Și ca să nu stea în drum a 
venit în sala de așteptare a auto-
gării centrale. 

Cu ce s-a încheiat greva transportatorilor? 

Aceeași situație – și la autogara 
de nord-est. Mergeau doar câteva 
maxi-taxiuri spre Bălți, Fălești și 
Briceni. Mai mulți pasageri sperau 
să vină microbuzul care să-i ducă 
la Rezina. „Aștept să vină Rezina. 
Am sunat să vină băiatul să mă ia 
înapoi acasă. Nu știam că ei fac 
grevă. Dacă știam, nu mă porneam 
de acasă”, spune o bătrână. 

„Am venit dimineața cu rutiera 
de la Rezina. Mi-a trebuit la spi-
tal. Aștept ruta să mă duc acasă. 
Am înțeles că va fi după ora 16”, 
adaugă altă femeie. Un băiat spu-
ne că de la casa de bilete i s-ar fi 
spus că „poate are noroc și vine 
microbuzul de la Rezina”.

Ministerul le propune 
transportatorilor o 
înțelegere

APOTA a solicitat, în contex-
tul scumpirilor, inclusiv la car-
buranți, cel puțin un preț dublu 
pentru un bilet de călătorie, cerere 
catalogată ca nejustificată de că-
tre Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale. 

Explicând la Europa Liberă mo-
tivele împotrivirii autorităților de a 
majora tarifele rapid și mulțumitor 
pentru operatorii din transport, un 
secretar de stat din cadrul ministe-
rului infrastructurii și dezvoltării 
regionale, Mircea Păscăluță, spu-
nea luni, 7 februarie, că guvernul 
optează pentru un tarif diferenți-
at, mai mare pe rutele mai puțin 
solicitate și mai mic pe cele ce fac 
conexiunea cu Chișinăul. Guvernul 
vrea să le propună transportatori-
lor de pasageri un pachet de posi-
bile soluții. Acesta prevede tarife 
diferențiate în funcție de rata de 
îmbarcare, digitalizarea serviciilor 
în transportul public, proiectele 
de susținere a transportatorilor 
pentru renovarea parcului auto, 
scutirile de ordin fiscal aplicate în 
paralel cu verificări stricte.

Natalia MUNTEANU
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Ion CHIȘLEA 

Gazprom schimbă macazul 
în privința auditului 
datoriei Moldovagaz 

Rușii de la Gazprom nu mai acceptă un 
audit extern al datoriei Moldovagaz 
față de concernul rusesc, efectuat 
de partea moldovenească, așa 

cum au convenit directorul Alexei Miller și 
Vicepremierul moldovean Andrei Spînu în luna 
noiembrie a anului trecut. 

E C O N O M I E

Inflația este pe 
cale să doboare 
recordul secolului

Prețurile medii de consum au 
crescut din ianuarie 2021 până în 
ianuarie 2022 cu 16,56 la sută. 
Astfel, inflația anuală este pe cale 
să depășească recordul acestui 
secol, care a atins în luna mai 
2008 valoarea de 17,2 la sută.  
Produsele alimentare s-au scum-
pit cu 21,05 la sută, mărfurile 
nealimentare, cu 13,37 la sută, 
iar serviciile prestate populației, 
cu 14,8 la sută. Potrivit Biroului 
Național de Statistică, legumele 
s-au scumpit în medie cu 59 la 
sută, ouăle cu 36 la sută, iar uleiul 
vegetal cu 28 la sută. 

Biden promite 
să „pună capăt” 
Nord Stream 
2 dacă Rusia 
invadează Ucraina

Președintele SUA, Joe Biden, a 
declarat luni că gazoductul Nord 
Stream 2 va fi oprit dacă Rusia in-
vadează Ucraina și a subliniat că 
și-ar dori o poziție similară și din 
partea cancelarului german Olaf 
Scholz, numai că ultimul a evitat 
să dea un răspuns ferm jurnaliș-
tilor la acest subiect. La o con-
ferință de presă de la Casa Albă 
împreună cu noul lider german, 
potrivit Reuters, Biden, oponent 
vechi al proiectului conductei 
dintre Germania și Rusia, a de-
clarat că forțele rusești care trec 
în Ucraina vor declanșa oprirea 
acestuia. „Dacă Rusia invadează, 
dacă tancuri sau trupe trec din 
nou... granița cu Ucraina, nu va 
mai exista... un Nord Stream 2. 
Noi îi vom pune capăt”, a spus 
Biden. 

22 din 100 
de moldoveni 
au credite la 
bănci, 10% se 
împrumută la 
companii de 
microfinanțare

Aproape 22 la sută din ce-
tățenii Republicii Moldova au 
credite în bănci, sub 10 la sută 
se creditează la Organizațiile de 
Creditare Nebancară (OCN), iar 
peste 8 la sută obișnuiesc să se 
împrumute de la rude și prieteni. 
1,4 la sută din moldoveni încă se 
mai împrumută (la procente) de 
la cămătari. ISPRI, în parteneriat 
cu „IDIS” Viitorul, au prezentat 
marți, la București, Barometrul 
„Republica Moldova și România 
în tumultul crizelor regionale”, 
una dintre chestiuni referindu-se 
la creditare.

Deși acordul semnat de cei doi 
la finele lunii octombrie a anului 
trecut prevede clar că efectuarea 
acestuia rămâne la discreția păr-
ții moldovenești, acum șefii de 
la Gazprom zic că și Consiliul de 
observatori al Moldovagaz, unde 
aceasta deține controlul, ar trebui 
să își dea mai întâi acordul.

De unde a apărut datoria 
de 700 milioane de dolari?

În timpul negocierilor, Ga-
zprom a invocat o datorie de 
peste 700 de milioane de dolari, 
dintre care circa 280 de milioane 
ar reprezenta penalități pentru 
întârziere. Partea moldovenească 
nu a recunoscut datoria înainte de 
a efectua un audit care să arate 
cum s-a format ea. Atunci rușii 
au acceptat auditul, care ar trebui 
să fie efectuat cel târziu până la 
data de 1 mai, curent. 

Potrivit lui Veaceslav Negruța, 
consilierul pe probleme de eco-
nomie al Președinției, punctul 
cinci al Protocolului din 29 oc-
tombrie 2021 spune clar că „par-
tea moldovenească va efectua un 
audit independent al datoriilor 
Moldovagaz față de Gazprom și 
Factoring-Finance pentru gazele 
naturale furnizate consumatorilor 
din partea dreaptă a Nistrului. 
Raportul final al auditului va fi 
coordonat la nivel de Consiliu de 
observatori al SA Moldovagaz.

„Situația respectivă ar putea 
să ducă la faptul ca rezultatele 
auditului să nu fie acceptate de 
Consiliul de observatori al Mol-
dovagaz”, se mai menționează în 
comunicatul Gazprom.

Ce presupune auditul 

Imediat după ce s-a aflat des-
pre acest punct, opinia publică de 
la Chișinău a venit cu mai multe 
sugestii referitoare la acest audit, 
care nu ar trebui să se limiteze 
doar la verificarea actelor conta-
bile și a transferurilor dintre cele 
două părți. Experții au recoman-
dat insistent ca partea moldove-
nească să sape mult mai adânc, 
chiar în perioada de înainte de 

crearea Moldovagaz, când s-ar fi 
întâmplat multe fapte. 

Sfaturile au fost auzite de Agen-
ția Proprietății Publice care a fost 
împuternicită de către executiv să 
se ocupe de această procedură. La 
27 ianuarie, curent, APP a anunțat 
că a pregătit actele necesare pen-
tru procedura de achiziție publică 
a serviciilor de audit ale datoriei 
Moldovagaz față de Gazprom și 
SRL Factoring Finance pentru 
gazele naturale livrate consu-
matorilor de pe partea dreaptă a 
Nistrului.

APP anunța că auditul urmea-
ză să stabilească exact valoarea 
datoriei pentru gazele livrate con-
sumatorilor de pe malul drept, 
acumulată în perioada 1994–2021.

Compania selectată pentru a 
efectua auditul urmează să exami-
neze documentele și informațiile 
publice despre mai multe aspecte, 
inclusiv despre datoria formată 
înainte de 1995, și să constate cum 
a evoluat datoria Moldovagaz față 
de Gazprom și Factoring Finance, 
precum și cum a fost repartizată 
aceasta între malul drept și cel 
stâng al Nistrului.  

Auditorul va investiga cum au 
fost înregistrate conductele de 
transport de gaze după formarea în 
1995 a companiei GazSnabTranzit 
și impactul asupra datoriilor către 
Gazprom, inclusiv datoria malului 
drept și datoria malului stâng.

De asemenea, va fi analizată 
rambursarea datoriilor aferente 
consumului de gaze pe malul drept 
și malul stâng prin emiterea de bo-
nuri de trezorerie de către Guvernul 
Republicii Moldova în 1997 în va-
loare de 140 de milioane de dolari.

Auditul va lua în calcul și ram-
bursarea datoriei malului drept 
cu banii plătiți de consumatori și 
prin livrarea de bunuri și servicii 
în cadrul tranzacțiilor de barter, 
precum și prin furnizarea de ser-
vicii de tranzit de gaze, precum și 
datoria la gaze acumulată de Mol-
dovagaz în perioada 1998–2005.

Va fi examinată corectitudinea 
evaluării activelor, cu care autori-
tățile moldovenești au participat la 
crearea Moldovagaz prin schimbul 
de datorii în capital propriu și co-
rectitudinea rambursării datoriilor 
în schimbul participației de 50% în 
Moldovagaz, transmisă Gazprom.

De asemenea, va fi analizată 
rambursarea datoriilor aferen-
te consumului de gaze pe malul 
drept și malul stâng prin emiterea 
de bonuri de trezorerie de către 
Guvernul Republicii Moldova în 
2000 în valoare de 90 milioane 
de dolari, dar și legalitatea și co-

rectitudinea cesiunii datoriei de 
gaze de la Gazprom către Factoring 
Finance în 2005.

„Moldovagaz vs Gazprom, 
cine de fapt are datorii?”

Așa se numește un studiu al 
experților în energetică, Sergiu 
Tofilat și Tudor Șoitu, care arată 
cum au evoluat relațiile dintre Re-
publica Moldova și Gazprom de la 
independență încoace. 

Potrivit studiului, în 1997, Re-
publica Moldova, care trecea prin 
cea mai neagră sărăcie, a trans-
mis în contul datoriei către Ga-
zprom în regim de barter mărfuri 
în valoare de 87 de milioane de 
dolari. În acest mod a fost stinsă 
integral datoria pentru anii 1994-
1995. Cu toate acestea, în martie 
1997 Guvernul a emis obligațiuni 
de împrumut extern în valoare de 
140 de milioane de dolari pentru 
rambursarea parțială a datoriei la 
gaz față de Gazprom, acumulată în 
perioada 1994-1996. 

Potrivit actelor de verificare cu 
Gazprom, obligațiunile emise de 
Guvern au fost utilizate la rambur-
sarea datoriei pentru anul 1995, 
130,2 milioane de dolari pentru 
1995 și 9,8 milioane pentru 1996. 
Însă, în realitate, datoria malului 
drept pentru anul 1995 fusese deja 
achitată prin barter, iar Gazprom a 
utilizat 130,2 milioane, transferate 
de partea moldovenească pentru a 
stinge datoria malului stâng. 

Și astfel de cazuri ar fi conti-
nuat. La fondarea Moldovagaz în 
1999 Gazprom s-a obligat să redu-
că datoria Moldovei cu 59,9 mili-
oane de dolari în schimbul cotei 
de 50 la sută de acțiuni obținute 
în societate. 

Însă, potrivit actului de verifica-
re din 1 iulie 2001, datoria malului 
drept pentru anii 1999 – 2000 nu 
era stinsă și constituia 64,4 mili-
oane de dolari. Experții au consta-
tat că Gazprom a stins cu această 
sumă datoria anului 1997, care era, 
de fapt, a regiunii transnistrene. 

Alte momente ce ridică mari 
semne de întrebare țin de plata 
pentru tranzitul de gaze. 

La încheierea acordului cu Ga-

zprom din 2006 de către Zinaida 
Greceanîi, a fost stabilit că pla-
ta efectuată de Gazprom pentru 
tranzitul gazelor pe teritoriul Re-
publicii Moldova urmează să fie 
transferată în proporție de 50 la 
sută Republicii Moldova și 50 la 
sută regiunii transnistrene. Și asta 
deși, în conformitate cu lungimea 
conductelor de tranzit, proporția ar 
trebui să fie de 72 la 28 în favoarea 
malului drept. 

Din cauza repartizării abuzive, 
malul drept rata anual circa 22 la 
sută din veniturile pentru tranzi-
tul gazelor. Ținând cont de faptul 
că Gazprom a tranzitat prin ga-
zoductele din Republica Moldova 
cel puțin câte 19 miliarde cubi de 
gaze anual pe parcursul ultimilor 
20 de ani, iar tariful de tranzit este 
de 3 dolari pentru mia de metri 
cubi, Moldovagaz a ratat venituri 
de circa 250 de milioane pentru 
tranzitul gazelor.

 APP a ținut cont de momentele 
respective și a specificat în mod ex-
pres în actele aferente anunțului de 
selectare a companiei de audit, că 
acestea trebuie investigate detaliat. 

Rușii, nemulțumiți

Toate aceste momente i-au 
pus în gardă pe ruși. Deși inițial 
acceptase un audit independent, 
Gazprom a declarat într-un comu-
nicat făcut public zilele trecute că 
Consiliul de observatori al Moldo-
vagaz ar trebui să își dea acordul 
pentru unele abordări legate de 
efectuarea auditului. Compania 
reclamă că partea moldovenească 
nu a ținut cont de propunerile sale 
în ce privește auditul.  

„Situația respectivă ar putea 
să ducă la faptul ca rezultatele 
auditului să nu fie acceptate de 
Consiliul de observatori al Mol-
dovagaz”, se mai menționează în 
comunicatul Gazprom.

Schimbarea de macaz a rușilor 
a determinat partea moldoveneas-
că să nu participe la ultima ședință 
a Consiliului Societății. Guvernul 
moldovean are acolo doar 35% 
de acțiuni și nu se poate opune 
acestei schimbări a regulilor de 
joc din partea rușilor.  
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Proiecte concrete între 
România și Republica Moldova Berlinul ezită între Washington 

și Moscova

Pentru cancelarul Olaf Scholz, proiectul gazoductului 
Nord Stream rămâne un cuvânt tabu, pe care persoana în 
cauză a avut grijă să nu-l pronunțe luni seară la Washing-
ton, alături de Joe Biden. La 48 de ore de la vizita noului 
șef al guvernului german la Casa Albă, scrie lefigaro.fr, 
această omisiune lingvistică, care nu are nimic de-a face 
cu un act eșuat, continuă să monopolizeze dezbaterile 
politice în Germania. Ar fi simptomul unei diplomații 
germane șovăielnice, blocată între aliatul său american 
și vecinul său rus, căutându-și drumul în mijlocul unei 
crize care îl ia prin surprindere.

În Ucraina, civilii se antrenează 
în fața amenințării ruse 

Îngrijorați de escaladarea relațiilor cu Moscova, care 
a adunat trupe la granițe, un număr tot mai mare de 
ucraineni se află în curs de pregătire militară în weekend 
și spun că sunt gata să-și apere țara cu arma în mână, 
relatează lemonde.fr într-un reportaj. Bărbați și femei de 
toate vârstele formează grupuri eterogene pentru a pur-
cede la instruirea militară. Autoritățile nu au comunicat 
o cifră la nivel național, dar în toată țara se înmulțesc 
panouri publicitare pentru a încuraja populația să se 
alăture acestei brigăzi de voluntari ai armatei.

În Belarus au început 
manevrele comune cu Rusia

Armatele rusă și belarusă au dat startul joi unor ma-
nevre militare pe teritoriul Belarus, sub numele de cod 
„Hotărârea aliată – 2022”, preconizate să dureze zece 
zile, a indicat Moscova, aceste exerciții intervenind pe 
fondul tensiunilor dintre Rusia și Occident legate de 
Ucraina, potrivit AFP, Interfax și EFE, citate de agerpres.
ro. „La 10 februarie, exercițiile militare comune Hotă-
rârea aliată – 2022 au început în poligoane ale forțelor 
armate belaruse în cadrul inspecției forțelor de reacție ale 
Uniunii statale Rusia-Belarus”, se menționează într-un 
comunicat al Ministerului Apărării rus.

Ucraina dă startul unor 
exerciții militare, „în oglindă” 

Ucraina a început joi exerciții militare anunțate anteri-
or ca răspuns la exercițiile Rusiei în Belarus, interpretate 
de Kiev și Occident ca parte a escaladării militare a Rusiei 
în regiune, relatează Reuters, citată de agerpres.ro. Rusia 
a lansat mai devreme faza activă a amplelor sale exerciții 
militare în Belarus într-o demonstrație de forță care arată 
cum înăsprirea strânsorii Moscovei asupra Minskului 
i-a crescut capacitățile în confruntarea cu Occidentul 
față de Ucraina, comentează agenția de presă britanică.

Londra, pregătită să trimită 
încă 1.000 de militari 

Marea Britanie este pregătită să desfășoare 1.000 
de soldați suplimentari în cazul unei „crize umanitare” 
legată de tensiunile din Ucraina, a anunțat miercuri seară 
premierul britanic Boris Johnson, care s-a deplasat joi la 
Bruxelles și Varșovia, notează AFP, potrivit agerpres.ro. 
„Alianța trebuie să traseze linii în zăpadă și să fie clară 
asupra faptului că există anumite principii asupra cărora 
nu vom face compromisuri”, a declarat liderul britanic 
într-un comunicat, citând „securitatea fiecărui aliat (în 
cadrul) NATO și dreptul oricărei democrații europene 
să aspire la aderarea la NATO”.

I.G.
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Guvernele Republicii Moldova și României, 
în cadrul ședinței comune organizată pe 11 
februarie la Chișinău, vor semna o serie de 
acorduri deosebit de importante pentru cetățenii 

moldoveni. Este vorba mai întâi de acordarea unui grant de 
100 de milioane de euro, de reducerea tarifelor la roaming 
și a celor de apeluri internaționale între cele două state și 
despre repararea și construcția unor poduri pe Prut.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltă-
rii Regionale, Andrei Spînu, a anunțat 
pe pagina sa de Telegram că, odată cu 
semnarea acestui acord, în câteva luni, 
vor scădea de cel puțin zece ori tarifele 
pentru apelurile efectuate în roaming 
din România în Republica Moldova.

De asemenea, a precizat oficialul, nu 
va fi perceput niciun tarif pentru ape-
lurile primite în roaming în România 
din Republica Moldova. În același timp, 
vor scădea de cel puțin cinci ori tarifele 
pentru serviciile de internet utilizat în 
roaming în România.

Ministrul a mai oferit niște date sta-
tistice despre utilizarea roaming-ului 
cu România pentru 2019: numărul de 
minute de apeluri efectuate de utilizatori 
în România – 1.012.534; numărul de mi-
nute de apeluri primite de utilizatori în 
România – 1.307.964, iar internetul con-
sumat în roaming în România 1.397.177.

El a indicat că 25–33% din întregul 
trafic de roaming utilizat de cetățenii 
Republicii Moldova este cu România.

Reduceri substanțiale ale 
tarifelor de roaming

Prim-ministra Natalia Gavrilița a 
explicat miercuri poziția Guvernului 
față de utilizarea grantului de 100 de 
milioane de euro pe care urmează să îl 
ofere România.

„În primul rând, ne dorim ca cea mai 
mare parte din această sumă să supli-
nească fondurile alocate Fondului de 
Dezvoltare Regională și Locală, pornit 
de Guvern acum câteva luni. Aceste in-
vestiții vor genera dezvoltare economică, 
noi locuri de muncă, pentru că, pe lângă 
fondurile suplimentare pentru drumuri, 
pe care primarii le-au primit în noul bu-
get, vor exista fonduri mult mai mari [...] 
spre beneficiul locuitorilor”, a declarat 
Natalia Gavrilița în cadrul unui briefing.

Alte proiecte care ar urma să fie fi-
nanțate din acest grant ar putea fi lucrări 
de restaurare a Teatrului Național „Mi-
hai Eminescu” și a Sălii cu Orgă, precum 
și a altor edificii de cultură, proiecte în 
domeniul mass-media.

Cum a ratat R. Moldova 
grantul de 100 de milioane 
de euro

Povestea acestui grant a început în 
2010, când România a decis să acorde 
Republicii Moldova asistență financiară 
în valoare de 100 de milioane de euro. 

Numai că autoritățile moldovenești 
au ratat posibilitatea să valorifice acești 
bani, rămânând 68 de milioane de euro 
neaccesați. Termenul pentru acordarea 
acestui ajutor nerambursabil a expirat 
în martie 2021.

Președinta Republicii Moldova, Maia 
Sandu, a dezvăluit atunci că banii au 
rămas nevalorificați din cauza că „Gu-
vernul de la Chișinău a refuzat să sem-
neze cel de-al Șaselea Protocol Adițional, 
necesar pentru extinderea Acordului”.

„Mai întâi, Guvernul Chicu a refu-
zat să semneze Protocolul 6 propus de 
partea română încă la începutul lunii 
noiembrie 2020 pentru extinderea ter-
menului de valabilitate a Acordului. Nici 
actualul Guvern în exercițiu [Aureliu 
Ciocoi] nu a întreprins suficiente măsuri 
pentru a păstra Acordul, invocând lipsa 
de sprijin în Parlament”, a argumentat 
șefa statului în primăvara lui 2021.

În septembrie 2021, după instalarea 
PAS la guvernare, în cadrul unei vizi-
te a ministrului Afacerilor Externe și 
Integrării, Nicu Popescu, la București, 
oficialii celor două state au discutat 
despre proiectele strategice de inter-
conectare – atât cele de gaz, cât și cele de 
electricitate, construcția și reabilitarea 
podurilor de peste Prut, multiplicarea 
proiectelor de asistență în beneficiul 
direct al cetățenilor Republicii Moldova. 

„Va înlocui acordul din 2010, pri-
vind grantul de 100 de milioane de euro, 
care, din păcate, a ieșit din vigoare în 
martie, deși noi am depus eforturi, de 
la București, pentru ca el să fie păstrat. 
Nu-i nimic, în orice fel de criză există și 
o oportunitate. Vom face un acord și mai 
bun, și mai cuprinzător, cu mai multe 
domenii și care să fie și mai eficient. 
Să nu uităm că acest acord a permis 
proiecte de impact la nivelul societății 
din Republica Moldova. Mă refer aici 
doar la renovarea celor peste 1000 de 

grădinițe, instituții școlare sau asigu-
rarea de contribuții pentru gazoduct”, 
a menționat Aurescu.

Poduri peste Prut

În cadrul ședinței comune a guver-
nelor Republicii Moldova și României 
urmează să mai fie încheiat un acord pri-
vind reparația podului Giurgiulești-Ga-
lați și construcția altuia la Ungheni.

Despre construcția unui pod care va 
lega localitatea Ungheni din România 
și municipiul Ungheni din Republica 
Moldova s-a vorbit de asemenea în sep-
tembrie 2021.

Conform proiectului, acest pod ur-
mează să asigure conexiunea rețelei de 
drumuri prin partea de vest a Moldo-
vei, care va facilita comerțul pe piețele 
interne ale Părților Contractante și pe 
cea internațională. 

Totodată, podul va spori rolul pe care 
Republica Moldova îl are în calitate de 
legătură între statele Uniunii Europene 
și Comunitatea Statelor Independente.

Finanțarea pentru proiectul tehnic al 
obiectivului va fi asigurată de Guvernul 
României, inclusiv evaluarea impactului 
de mediu, precum și construcția podului 
propriu-zis și construcția infrastructu-
rii conexe pe teritoriul său. Republica 
Moldova urmează să asigure evaluarea 
impactului de mediu pe teritoriul său, 
precum și finanțarea pentru construcția 
infrastructurii rutiere conexe.

Costul total al lucrărilor este de 
aproximativ 40 de milioane de euro. 
Republica Moldova ar urma să aloce 
circa 7 milioane de euro, inclusiv pentru 
lucrările la punctul de trecere.

Și Compania Națională de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere din 
România a anunțat în iulie 2021 că are 
în derulare cinci proiecte pentru reabi-
litarea podurilor de peste Prut și pentru 
construirea unui pod la Ungheni.

Unul dintre proiecte este Podul de la 
Galați–Giurgiulești, pe DN 2B, construit 
în 1949, cu o lungime de 125 de metri. 
Celelalte poduri ce vor fi reabilitate sunt 
Podul de la Albița–Leușeni, pe DN 24B, 
Podul de la Sculeni, pe DN 24, Podul de 
la Oancea–Cahul, pe DN 26A.

În ceea ce privește Podul de la Un-
gheni, de pe Autostrada Unirii A8 Tg. 
Mureș-Iași-Ungheni, proiectarea este 
deja în derulare.

Ilie GULCA

După ratarea celor 68 de milioane de euro oferiți de România conform 
unui acord din 2010, Republica Moldova are șansa să valorifice un nou 
grant de 100 de milioane
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Ascensiunea 
radicalilor

H a r t a  l u m i i

Răspunsul inadecvat și, cel mai 
adesea, incompetent al guvernan-
ților la provocările economiei mo-
derne, la prăbușirile financiare, de 
altfel, firești pentru un model de 
dezvoltare bazat pe creștere, con-
sum etc., a popularizat aproape de 
fiecare dată modelele alternative. 
Marxisme, maoisme și junte de 
tot felul au împânzit lumea post-
belică, instaurând dictaturi, gâtu-
ind libertatea și creând regimuri 
bazate pe clientelism, corupție, 
birocrație politizată, opresiune, 
cenzură, control economic etc. 

Recesiunea declanșată în 
2008 a constituit o nouă șansă 
pentru radicali și populiști, care 
au exploatat propagandistic toate 
erorile și gafele sistemului. Partide 
de extremă dreaptă și stângă au 
ajuns în parlamentele țărilor UE. 
Marea Britanie a fost scoasă din 
Uniune de efemerul UKIP. Câteva 
țări din estul civilizat al Europei 
au căzut în plasa unor populiști 
cu apucături autoritare. Cele din 
estul necivilizat nici nu au mai 
apucat să iasă de sub dominația 
acestora. Spre sfârșitul tumultu-
osului deceniu trecut, se părea 
totuși că situația se echilibrează 
și moderația triumfă, dar pande-
mia a curmat din nou, pentru o 
perioadă nedeterminată de timp, 
speranțele de revenire la bu-
nul-simț și la o conviețuire politică 
și socială normală, fără excese.

România a fost scutită, o 
vreme, de radicalisme. O creștere 
economică neașteptat de rapidă, 
datorată în primul rând afluxului 
de capital și de investiții, dar și de 
fonduri europene, i-a oferit socie-
tății românești rațiunea suficientă 
pentru distanțarea de puseurile 
antidemocratice și antiliberale 
ale unor lideri sau partide. După 
moartea lui Corneliu Vadim 
Tudor (mai curând un Jirinovski 
decât un Le Pen român), se părea 
că Bucureștiul s-a golit de extre-
me. În pânza freatică a politicului 
mișunau doar niște formațiuni 
semiobscure, care glosau mantre 
comunist-naționaliste, mai vechi 
sau mai noi: autarhie economică, 
antiglobalism, lupta cu conspira-
ția mondială (a bancherilor evrei, 
a masonilor, a corporațiilor etc.), 
naționalizare, iredentism, euros-
cepticism ș.a., toate, sub sloganele 
generice „nu ne vindem țara“ sau 
„ne luăm țara înapoi“. 

Pandemia a răsturnat însă 
raportul de forțe. Alianța pen-
tru Unirea Românilor (AUR) a 
obținut, în 2020, peste 9% din 
voturi. Dacă s-ar organiza azi 
alegeri, acest partid antisistem ar 
putea fi votat deja de 20% dintre 

Am mai descris cândva acest 
tablou, vizibil cu ochiul liber, 
când, prezenți în câteva rânduri 
– la invitația organizatorilor, nu 
cu un stand finanțat de statul 
nostru – la Târgul de Carte de 
la Frankfurt, urmăream pre-
stanța unor țări în devenire și 
afirmare. În asaltul lor impe-
tuos de accedere în Uniunea 
Europeană, țări vechi, precum 
România, Ungaria, Polonia 

sau state de o vârstă fragedă – și nu doar post-sovieticele Geor-
gia, Estonia, Letonia, Lituania, ci și cele „noi” din Balcani, precum 
Slovenia, Croația, Macedonia etc., își construiau intens un parcurs 
european, într-o ofensivă pe toate domeniile, inclusiv, pe cel cul-
tural. Standurile lor, tot mai relevante și mai moderne cu fiecare 
ediție, erau demonstrative expoziții de performanțe intelectuale, 
creative, culturale – dovadă a dreptului lor de a se încadra în albia 
unei civilizații performante. Simplu spus, fiecare demonstra lumii 
că este o țară de cititori de carte.

Noi, având cea mai modestă producție de carte pe cap de locuitor 
(mi-i rușine să spun cifrele, vedeți-le pe blogul lui Erizanu), expli-
cativ, suntem și țara cea mai săracă din Europa (chiar dacă afișăm 
„aspirații europene”). Zic, explicativ, deoarece alunecarea în sărăcie 
începe cu deficiența educațională/ culturală. Iar starea culturii și a 
educației națiunii poate fi măsurată prin lungimea rafturilor de carte 
ale bibliotecilor personale. Dacă un nu știu ce cataclism ne-ar impu-
ne, într-un drastic exercițiu reducționist, să renunțăm la obiectele 
din recuzita școlară, cartea ar trebui să fie ultima. Sigur că azi mizăm 
și pe alți purtători de informație, dar cu cât mai performante tehno-
logic, cu atât mai simplu e să fim, într-un moment, deconectați de la 
aceste alternative, mereu înnoite, lăsând uitate în fișiere deja neac-
cesibile multe arhive, niciodată revendicate, astfel încât, în ultimă 
instanță, tot cartea va rămâne suportul sigur și la îndemână.

M-am bucurat că Ministerul Educației și Cercetării s-a arătat 
deschis pentru apropierea școlii de ceea ce am numi cultura scrisă. 
Vorbesc de relansarea programului care presupune acordarea unui 
suport financiar anual fiecărui profesor pentru procurarea de carte. 
Pentru înnoirea bibliotecii, a parcului de informare. Ideea e simplă, 
nici măcar foarte originală. Un model similar a fost emis câțiva ani în 
România, cu titlul de voucher pentru carte, oferit profesorilor (acum 
vreo doi ani a fost pus în discuție și voucherul pentru lectură dedicat 
elevilor). În RM există o hotărâre de guvern similară, privind acorda-
rea unui supliment anual pentru procurarea „suporturilor didactice”, 
de la cărți la calculatoare (sic!), plus produse software, platforme 
educaționale etc. Toate intrând în suma simbolică de 2000 de lei. 
Fără niciun voucher, fără prezentarea bonurilor de casă. Hotărârea, 
adoptată în toamna lui 2018, în ajunul alegerilor parlamentare, era o 
formă discretă de mită electorală. 

Proiectul actual adaugă (logic!) obligativitatea prezentării 
bonului – dovada utilizării banilor conform destinației. În schimb, 
destinația s-a lărgit și mai mult, incluzând și toată birotica (de 
care trebuie să mai aibă grijă și fiecare școală!). Având de ales între 
birotică și cărți, e limpede cărei cumpărături i se va da preferință 
(deși toată papetăria e materie efemeră și mai puțin eficientă). Or 
proiectul nu trebuie să fie un adaos la salariu, pentru nevoi cu-
rente (în acest sens, mai bine mărim salariul profesorilor), cât un 
suport pentru menținerea formei intelectuale, pentru instruirea 
culturală continuă. Un suport pentru carte, fără alte specificații! 
Altfel ne vom pomeni cu programul „realizat” și bonurile prezenta-
te, dar fără nicio carte citită!

Cărțile sunt vehiculele performanței. Nu poți fi mai bun decât 
ești, dacă nu le ai la îndemână. Și nu poți folosi doar parcul vechi 
de vehicule. Suportul pentru lectură trebuie oferit (profesorilor, iar 
în perspectivă, și elevilor) nu doar pentru a-i apropia de producția 
intelectuală și creativă la zi, ci și pentru susținerea domeniului 
editorial, azi afectat de pandemie (dar și de boala proverbială a 
moldovenilor de care se întrista Cantemir), domeniu foarte modest 
susținut, din lipsă de cititori și din lipsă și mai mare de cumpără-
tori de carte. Azi, cu densitatea intelectualilor în structurile admi-
nistrative mai mare decât oricând, vom fi auziți?

Un om deplin al culturii, cum era regretata Valentina 
Tăzlăuanu, fondatoarea revistei „Sud-est cultural”, spunea că 
educație și cultură nu înseamnă atât o „activitate de creare de 
produse artistice”, cât „crearea nevoii de aceste valori”. Ca să 
creezi această situație a „nevoii de cultură”, pentru un elev, 
trebuie, mai întâi, să aibă această nevoie profesorul. Pe care nu 
trebuie să-l pui în fața alternativei (false!): pâinea sau cartea, ci 
să-i oferi această... pâinea noastră cea din toate filele, după vorba 
inspirată a poetului Vasile Romanciuc.

Cartagena indiferenței și ignoranței noastre trebuie distrusă.

Nevoia 
de cultură

români, potrivit unui sondaj. Un 
spor impresionant, aproape egal 
cu rezultatul obținut de PRM-ul 
lui Vadim Tudor în 2000: 21,01% 
în Senat și 19,48% în Camera 
Deputaților. 

E greu de prognozat ce se va 
întâmpla peste doi ani în politica 
românească, dar cert este că, în 
cazul unui scor atât de bun pentru 
AUR, alianța temporară PSD-
PNL-UDMR riscă să devină o uni-
une de durată, un USL 2 cu toate 
actele în regulă. Căci nimeni nu 
va vrea să se asocieze cu o forma-
țiune care mizează pe provocări 
și revolte de stradă, pe pălmuială, 
trolling și circ în parlament. Dacă 
social-democrații și (ce a mai 
rămas din) național-liberalii de 
altădată s-au aliat acum de dragul 
PNRR, un ciolan prea mare ca să 
fie lăsat în seama primului-venit 
(USR-PLUS), a unor jucători 
imprevizibili (AUR) sau, mai rău, 
abandonat cu totul de dragul 
unor principii etice sau – ferească 
Sfântul! – doctrinare, atunci peste 
doi ani, „înfrățirea“ de durată ar 
putea fi singura lor salvare.

Vreau să cred că radicalismul 
AUR este unul de fațadă, că e 
vorba de niște politicieni abili 
care știu să speculeze frustrările 
unei populații nemulțumite de 
reacția întârziată și iresponsabilă 
a guvernării la criza energetică și 
la inflație, de cei doi ani de pan-
demie, de izolare și de restricții, 
de măsuri contradictorii și chiar 
greșite, care au adâncit și mai tare 
falia dintre alegători și partide. 
Judecând după componența 
alianței, după tacticile adopta-
te, după gesturile și atitudinile 
afișate, AUR se înrudește, prin 
agresivitatea lui ușor funambu-
lescă, mai curând cu Mișcarea 
„Cinci Stele“ a lui Beppe Grillo, 
decât cu extremele de dreapta sau 
de stânga din Germania, Austria, 
Franța etc. 

Teamă îmi e că scopul ultim 
al alianței nu este atât preluarea 
puterii (aproape imposibil de 
imaginat o victorie confortabilă 
AUR în 2024, și nici scenarii 
violente sau pașnic-democratice 
de accedere la guvernare ca în 
1917 sau 1940, respectiv, 1933), 
cât discreditarea totală a clasei 
politice tradiționale și mai ales a 
valorilor sau tendințelor euro-
pene cu care aceasta se asociază, 
chiar dacă o face din oportunism. 
Zdruncinarea încrederii româ-
nilor în partidele sistemice care, 
cu toată corupția, comoditatea, 
prostia și incompetența lor, 
sunt nevoite să promoveze fie și 
numai formal politici și valori 
comunitare, ar putea destabiliza 
societatea și tulbura apele în 
afacerile interne și externe. Iar 
noi știm cine pescuiește mai bine 
în apele tulburi.

Dacă nu aș constata parale-
lisme izbitoare între cele două 
viziuni asupra lumii pe care le 
promovează AUR la noi și RT sau 
Sputnik în afara Rusiei, aș crede 
că alianța condusă de George Si-
mion și Claudiu Târziu nu e decât 
un accident firesc și iute trecător 
al vieții politice, caracteristic 
oricărei democrații, atunci când 
aceasta ajunge în impas. Parale-
lismele ar putea fi întâmplătoare 
– la urma urmei, există o stare 
de spirit antioccidentală în toată 
lumea, pe care o pot reflecta, fără 
să se intersecteze, atât antigloba-
liștii, „conservatorii“ și eurasia-
niștii ruși, cât și niște partide din 
spațiul UE, de pildă, AUR. 

Gravă este întrebarea dacă 
aceste paralelisme sunt sau nu 
întâmplătoare. Dar și mai grav e 
că nu se știe care răspuns ar fi mai 
bun pentru România, căci retorica 
dezbinării și polarizării sociale 
poate face uneori mai bine jocul 
dușmanului decât alierea explicită 
și conștientă cu acesta.

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Crizele economice și sociale majore sunt 
marile ocazii ale radicalilor, extremiștilor 
și populiștilor. Primul Război Mondial a 
bolșevizat Rusia. Devalorizarea banilor 

în Republica de la Weimar i-a poftit în marea 
politică pe „bruni“, iar crahul de la New York, 
combinat cu reacțiile neinspirate la Marea 
Depresie ale guvernelor și băncilor din Occident, 
a contribuit decisiv la victoria naziștilor. 
Gestiunea proastă a banilor și resurselor, laolaltă 
cu corupția, a radicalizat cam toate societățile 
postcoloniale. 

S e x t i n ă

Mircea V. CIOBANU

Vova și frumoasa fără anticorp

Doarme mândra-n pat de fier,
Vova ‘nalță-un Iskander;
Vova face, mândra tace
Și se roagă pentru pace.
«Нравится, не нравится — 
терпи, моя красавица.»

Ciubăr PUTINĂ
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La mine, la Cricova, singurele pos-
turi de radio care „cântă curat” sunt 
InterFM și Radio Tiraspol – ambele 
din regiunea transnistreană. Cele de 
dincoace de Nistru abia bâzâie, iar 
frecvența KissFM este încălecată de 
un alt post de radio din Tiraspol care 
cântă în rusă. (de sabotajul cu iz pe-
nal de la Radiocomunicații și anume 
al unui șefuț-Știrletz de acolo o să 
povestesc altă dată)...

Dar la TV vedeți mai puțină 
propagandă (internă și exter-
nă) sau mai multă decât până la 
schimbarea componenței CA? Eu 
am impresia că e mai multă și 
mai scârboasă. Urmăriți analitic 
mesajele sincronizate transmise 
de mașinăriile mediatice ale lui 
Dodon, Plaha, Șor, pârtia pe care 
și-o creează Platon și jocul pe care 
îl fac unele portaluri atribuite lui 
Usatîi. Urmăriți și trageți conclu-
zii. Și încercați să mă convingeți 
că „tare s-o mai complicat” eco-
nomic viața acestor holdinguri 
după MAREA SCHIMBARE și fuga 
hoților. Încercați!

Iar în privința CA – repet ce am 
mai zis: această instituție trebuie 
lichidată. Ea niciodată nu a fost 
eficientă, iar cei de acolo niciodată 
nu și-au înțeles menirea.

George DAMIAN

Vitalie CĂLUGĂREANU

MREAJA REȚELELOR

Cu timpul, moartea se furișează 
în viața noastră ca un controlor de 
tren. Mai mereu vine pe neașteptate 
și ne cântărește din priviri, încer-
când să simtă cine azi e fără bilet. 
Cu vârsta, „controlorul” vine tot 
mai des și ne dă prietenii afară din 
„tren”, semn că stația lor terminus a 
fost mai aproape decât am nădăj-
duit noi. Și de fiecare dată te uiți 
lung și gânditor, întrebându-te cine 
va fi următorul după care vor bate 
clopotele.

Pe an ce trece, doliul pentru pri-
etenii pierduți devine tot mai mut, 
mai dureros și mai cronic – dar 
încă e prematur să îl numești obiș-
nuință. Oricum, ne șoptim mai des 
unul altuia... condoleanțe, de parcă 
durerea pierderii nu mai este doar 
privilegiul rudelor, dar și povara 
noastră. Și această povară e grea, 
pentru că te lasă singur în fața pro-
priului proces de conștiință. Moar-
tea tot are umbre – vina, reproșuri-
le, neîmpăcarea, pe care încă le vom 
purta o perioadă în cazierul nostru 
moral, chiar și dacă nimeni nu ne-a 
dat dreptul să o facem... nici măcar 
cel plecat la ceruri.

**
Sunt în viața asta oameni care 

nu își pot găsi locul, care se simt 
străini oriunde și cu orișicine, de 
parcă s-au născut din greșeală 
într-o altă vreme. Această stare de 
spirit îi transformă rapid în hoinari, 
care mereu sunt în drum, în căutare 
permanentă de sens. Și așa din 
gară în gară, din gașcă în gașcă, din 
prăvălie în prăvălie, devin hoinari 
talentați și autentici, ducând cu ei 
poveștile oamenilor pe care i-au 
întâlnit și amintirile locurilor lăsate 
în urmă. Ai tuturor și-ai nimănui.

Paradoxal, dar acești oameni 
străini sie și lumii îți pot deveni 
peste noapte cei mai apropiați prie-
teni de drum.

Așa a fost și Vulcan, un hoinar 
talentat care a bătut toate cărările 

posibile în căutarea locului unde 
o să-i fie mai bine. A trăit sincer 
și cu poftă vremurile zbuciumate 
pe care i le-a scris destinul. Nu s-a 
împăcat niciodată cu jumătăți de 
măsură – patriot, înseamnă că până 
la bătături, profesionist, înseamnă 
că 24 din 24, omănos, înseamnă că 
trup și suflet pentru cei care stau la 
o întindere de mână, chiar și dacă 
sunt străini.  

Și când credeai că nimic nu te 
mai poate uimi la acest om... el, 
hop! și sărea la bătaie la un bădăran 
care insulta o domnișoară străină. 
Sau te prindeai că înjură un tânăr 
jurnalist pentru că trata cu nese-
riozitate limba română. De atitu-
dinea lui pentru proști și prostie 
am să tac... avea alergie. De fiecare 
dată îmi spunea, „Solea, a fost un 
evreu creștinat în pușcărie (Nicolae 
Steinhardt), care a definit teologic 
prostia ca pe al 11-lea păcat capital. 
Așa că ferește-te de proști, mai ales 
de proștii harnici”.

Și eu ascultam cu gura căscată ce 
îmi spunea, îmi primeam cu supă-
rare lecțiile de omenie și română, 
răspunzând din când în când cu 
ironie tăioasă la remarcile lui. Ca 
mine au fost mulți, câteva generații 
care au trecut prin sita lui Vulcan... 
și după ce ne-am cernut, a rămas 
o gașcă cu care puteai să te duci 
măcar și în разведкэ.

A fost o perioadă frumoasă pen-
tru toți... atunci încă nu știam că de 
fapt stăm într-o gară unde fiecare 
își așteaptă trenul. Și trenul a venit, 
fiecare și-a ales destinația... doar 
Vulcan din nou a schimbat gara.

În „trenul” meu am luat multe 
cărți pe care le-am primit în dar de 
la Vulcan, cum zicea el... за проста 
так. Am luat și port cu mine în 
fiecare zi lecțiile primite... și de 
omenie și de română, astea toate 
de ochi frumoși (vorba poetului, 
flacăra veșnic vie). Dar cel mai 
important, de la el am învățat să 
cred... ajută Doamne necredinței 
mele! Restul amintirilor o să le 
păstrez doar pentru mine, de frică 
să nu intre cineva încălțat, cu pan-
tofii murdari de glod, acolo unde îs 
așternute covoare.

**
„Cât de frumoasă e limba româ-

nă... orice bucureștean va spune „eu 
voi plânge”, pe când un moldovean 
– „eu am să plâng”.

În acest „eu am” e o întreagă 
istorie. Eu am pe cine, eu am cum, 
eu am când, eu am de ce, eu am... 
pentru că-s oameni alături.

„Eu voi” parcă-i la viitor, e ca o 
promisiune.”

Mulți ani în urmă ne-am înțeles 
cu Vulcan că eu nu am să îl bâzâi la 
cap pentru alegerile lui, iar el nu o 
să mă dojenească pentru alegerile 
mele. Chiar dacă foarte des nu am 
fost de acord cu „drumurile” pe care 
alegea să pășească, mi-am respectat 
promisiunea, până în ultimele clipe 
din viața lui nu i-am cerut să îmi 
promită – „Eu voi”.

Vulcan a ales să trăiască cum 
a vrut... și a trăit din plin într-o 
bucățică de viață cât alții nu reușesc 
în mai multe vieți. Uneori e dureros 
să îți respecți promisiunile, dar mai 
știu că în fața împăcării unui om, 
orice armă e inutilă... mai ales dacă 
omul se împacă cu gândul morții... 
nu cu gândul vieții.

„Există în limba noastră – ro-
mână, o vorbă: Dumnezeu să-l 
odihnească! Nu să-l ierte, pentru că 
n-are de ce. Nici să-l păzească, nici 
să-l țină, nici să-l oprească.”

***
Petrecându-l pe ultimul drum 

pe Vulcan, mi-am dat seama cât de 
mult ne-a mâncat viețile online-ul. 
Ne-am obișnuit să trăim online, 
să murim online... și să pomenim 
morții... tot online. În fața gropii 
s-au adunat o mână de oameni, 
care altă dată puteau liber să încapă 
la o masă de la terasă. Sau poate că 
oamenii sunt prea ocupați cu viața 
lor, ca să vină la cineva, care și așa 
deja a murit.

**
Da, viața e nedreaptă... la fel ca 

și moartea. Aici sigur îs pe picior de 
egalitate.

„Trenul” o să își continue dru-
mul, dar deja fără Vulcan. Viața o 
să își urmeze mersul firesc. Florile 
din palisadnikul mamei sale vor 
înflori la primăvară, iar noi după o 
perioadă de doliu o să ne căutăm 
fiecare de viața sa... pentru că așa 
suntem construiți…

Și doar Valeriu Cațer de sus va 
privi împăcat asupra noastră. E 
timpul să te lăsăm să pleci, sper că 
în sfârșit ți-ai găsit alinarea și locul 
pentru oamenii care nu-și pot găsi 
locul.

Adio, Vulcan.

Am rămas fără Vulcan

Ion STURZACristian SAULEA

Văd fețe triste/(fericite) 
la Chișinău – PAS cade în 
sondaje. În topul prefe-
rințelor alegătorilor au 
revenit socio-comuniștii – 
25,2%. PAS a scăzut până 
la 22,7%.

E oare o tragedie/(tri-
umf) a/(al) cuiva?

Categoric, nu!
BCS este o epavă 

spartă, aflată în derivă, fără căpitan, idei și bani, în aștepta-
rea corsarilor care le vor duce epava cu tot cu „kulioace” spre 
insulele Bahamas.

PAS, risc să afirm că sunt deocamdată bine, chiar nesperat 
de bine. Să guvernezi astăzi, când ești copleșit de atâtea crize, e 
o mare încercare.

Criză energetică, când prețurile la gazele naturale pe piețele 
internaționale au crescut și de 10 (!) ori, iar prețurile la petrol 
s-au dublat.

Criză pandemică devastatoare ca eveniment sanitar, econo-
mic și psihologic.

Inflație de două cifre, în mare parte importată din exterior.
Criză de securitate regională.
Lipsă de personal calificat în administrația centrală și 

locală.
Putem continua. Sincer, unii și-ar lua lumea-n cap și ar 

pleca cum a făcut-o guvernul Chicu. Copiii de la PAS – nu. Da, 
improvizează, șchioapătă, comunică precum niște roboței cu 
algoritmul stricat. Unii habar nu au, alții imită că au. E firesc. 
Să nu credeți că alții care se consideră mari „oameni de stat” 
s-ar fi descurcat mult mai bine. În așa condiții, unica strategie 
câștigătoare este autopilotul și – înainte.

Nici de nivelul de încredere al doamnei Sandu nu-mi fac 
mare griji. Să lupți cu „sistemul” și să fii iubită e o misiune 
imposibilă. Pentru că „sistemul” suntem cam noi toți.

Și totuși, chiar și în aceste condiții, cotele de încredere în 
guvernare rămân nesperat de ridicate. Lucru care denotă că 
moldovenii nu sunt oportuniști, acceptă intemperiile în spe-
ranța vremurilor mai bune. Cu o singură condiție – guvernarea 
trebuie să continue să fie onestă.

Pronosticul meu este că mai avem de răbdat 3-5 luni. Pre-
țurile la resursele energetice vor scădea mult, celelalte se vor 
stabiliza. Pandemia bate în retragere. Regiunea se deescala-
dează. Soarele este tot mai fierbinte, ziua mai lungă, lunca mai 
verde. Ies urzicile, se coc cireșele...

Totul va fi bine!

P.S. Nu pun la îndoială corectitudinea celor care fac sondaje! 
Ca și măiestria pianiștilor, fiecare cântă cum poate. 

Dar...
cel puțin una din componente, cea din RO, s-a poziționat 

de-a lungul timpului vădit dușmănos împotriva doamnei 
Sandu. A „prezis” până în ultimul moment o înfrângere „catas-
trofală” a dumneaei și a PAS-ului. A făcut mai multe declarații 
de-a dreptul scandaloase că rușii nu au intervenit în procesul 
electoral. Și cireașa de pe tort – a promovat insistent la Chiși-
nău AUR-ul, care a luat în final un scor „fabulos” – 0,7%. Ce să 
zic? Bună „expertiză”!

P.P.S. Ce e trist cu adevărat, Platforma DA a devenit total 
irelevantă – 1,7%...

E rău, e bine?

Azi vă voi spune minunata poveste a lui 
Kolea, un băiat de la Chișinău, nu-l știți 
voi. Sau poate îl știți. Dacă îl știți atunci 
ați observat că Kolea a fost binecuvântat 
cu o ditamai căpățâna, un țăst de cel fălos, 
își găsește căciulă doar la Moscova. Unii 
l-au invidiat pentru dovleacul lui – însă 
puțini știu că are coaja groasă mai bine de 
o palmă, astfel că înăuntru locul e foarte 
strâmt. Greu de crezut pentru știința mo-
dernă, dar o radiografie a dezvăluit faptul 
că deși locul este strâmt în căpălăul lui Ko-
lea totuși creierele stă foarte confortabil, 
cu mult spațiu locativ de jur împrejur.

Și Kolea al nostru zbiera anii trecuți 
ca posedatul prin Chișinău că el nu mai 
vrea geopolitică. Își rotea ochii-n cap și 
îndrepta degetul spre trecători: „Tu! Tu 
faci geopolitică! Nu mai face geopolitică!”. 
Precum Ionică Activul al lui Caragiale, 
Kolea din Chișinău a lămurit în scurtă 
vreme pe locuitorii orașului să nu mai vrea 
geopolitică. Impresionant este faptul că i-a 
convins și pe analiștii politici de la Bucu-
rești să nu mai vrea geopolitică. În scurtă 
vreme nimeni nu mai voia geopolitică, cel 
mult un baton Franzeluța și un iaurt. „Faci 
geopolitică!” a devenit cea mai aprigă înju-
rătură la Chișinău.

Dar toamna trecută a venit geopolitica 
la Chișinău. Lui Kolea i-a amorțit creierele 
de la frigul provocat de geopolitică și s-a 
făcut liniște o vreme. Locuitorii Chișină-
ului își suflau în palme de frig prin case, 
parlamentarii stăteau cu capetele între 
urechi. Kolea și-a luat chitara și a început 
să miorlăie ca un cotoi rebegit de frig: 
„Cri-cri geopolitică gri/ Nu credeam c-ai 
să mai vii...”

Cri-cri geopolitică gri… Simțiți schimbarea 
de la Consiliul Audiovizualului?
Eu NU!
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După un 
simpozion al 
tinerilor sau 
relativ tineri-
lor cercetători 
științifici, când 
se bea cafeaua 
sau ceva mai 
tărișor adus de 
cineva în ge-
antă de acasă, 
cei prezenți au 
început a depăna istorii adevărate despre cum 
se susține în prezent o teză de doctor în științe. 
Aproape toți vorbeau fără menajamente despre 
taxele neoficiale achitate celor de care depinde 
susținerea cu succes a unei asemenea lucrări, 
câte mese trebuie să întinzi pentru cei care au 
grijă ca succesul tău să fie unul garantat etc. Se 
vorbea deschis despre cui și cât a dat fiecare, 
despre faptul că „poți tu să înveți și să scrii 
singur, fără ajutorul cuiva, dar dacă nu mulțu-
mești celor cu pâinea și cuțitul, nu treci”. 

Cercetătorul științific Negrescu, fiind mai 
tinerel, mai avea timp până la susținerea tezei 
și a povestit o istorioară care i-a făcut pe toți 
să râdă cu poftă, finalul ei fiind neașteptat 
și deosebit de amuzant. „Mai pe scurt, zise 
el, eram în primul an de cercetare și tocmai 
scrisesem un studiu pe care voiam să-l văd 
publicat într-o revistă de profil, importantă. 
Am încercat să mă descurc singur, dar studiul 
mi-a fost, desigur, respins. Am apelat la aju-
torul profesorului X, doctor habilitat, căruia 
i-a plăcut lucrarea, dar mi-a spus că, pentru a 
fi publicată, trebuie să o semnăm amândoi, el 
fiind primul autor, iar eu al doilea. Am căzut 
de acord, dar, peste câteva zile, m-a sunat din 
nou profesorul și mi-a spus că studiul nostru 
a impresionat consiliul științific responsabil 
de materialele ce apar în revistă, dar, pentru 
a fi mai convingător și a ne asigura publicarea 
lui, ar trebui să fie semnat încă de un doctor 
habilitat, Y, la care, vreau eu sau nu vreau, în 
virtutea funcției pe care o deține, voi ajunge la 
susținerea tezei. Nu am avut încotro și am în-
cuviințat „afacerea”, numai că, peste vreo săp-
tămână, iarăși m-a sunat profesorul. De data 
aceasta m-a informat că ar trebui să accept ca 
articolul nostru colectiv să fie semnat de un al 
treilea doctor habilitat, Z, angajat al ministe-
rului de resort, responsabil de tot ce mișcă în 
știința autohtonă. 

Am dat a lehamite din mână, căci eram la 
telefon și nu mă vedea nimeni, și mi-am zis că, 
pentru dezvoltarea științei, principalul era să 
apară articolul. Am acceptat și această cerință, 
după care am așteptat să apară revista.

Când a apărut, am căutat cu emoție artico-
lul la care lucrasem și îmi luase timp pentru 
scriere și efort pentru a-l publica. L-am parcurs 
dintr-o răsuflare, m-am bucurat ca un copil de 
orice cuvânt tipărit, dar, spre surprinderea mea, 
ajungând la final, am descoperit că... numele 
meu lipsea. Cei trei doctori habilitați semnau 
articolul, iar numele meu nu se vedea nicăieri.

L-am sunat pe profesorul X care mi-a răs-
puns cu multă amabilitate. Era la curent cu 
cele întâmplate. S-a grăbit să-și ceară scuze, 
spunându-mi că nimeni nu are nicio vină. Pur 
și simplu, nu știa nici el că un articol științific 
nu poate fi semnat de mai mult de trei autori, 
eu fiind, bineînțeles, al patrulea. Nu avusesem 
nicio șansă în fața a trei doctori habilitați, fie-
care dintre ei fiind o somitate și având merite 
deosebite în domeniu...

„Dar las’ că ești tânăr, ai tot timpul să te 
afirmi și să demonstrezi că ești un cercetător 
științific adevărat, harnic și perseverent. Și nu 
uita că vom ajunge și la susținerea tezei, pregă-
tește-te serios”, a mai adăugat profesorul X.

Gheorghe BÂLICI

Cercetătorul 
științific 
adevărat

S a l t i m - b a n c

Avertizare în loc de amendă

Andrei Spînu răspunde acuzațiilor 
„Gazprom” cu privire la auditul 
datoriei S.A. „Moldovagaz”

A fost ridicat pragul încălcărilor fiscale 
nesemnificative de la 1000 la 5000 de lei pentru 
antreprenori și de la 100 la 500 de lei pentru 
cetățeni. Le vor fi aplicate doar avertizări, nu și 

amenzi. Serviciul Fiscal de Stat își va focusa activitatea 
spre depistarea încălcărilor fiscale majore. 

A fost mărit plafonul încălcărilor fiscale pentru antreprenori și cetățeni

Încălcarea fiscală reprezintă impo-
zitul pe venit, taxa, primele de asigura-
re obligatorie de asistență medicală și  
contribuțiile obligatorii de asigurări so-
ciale de stat, a precizat deputatul Radu 
Marian. Parlamentul a votat unanim 
proiectul de modificare a articolului 
231 din Codul fiscal, care are drept scop 
diminuarea poverii administrative asu-
pra agenților economici și a cetățenilor. 

E vorba despre tot ce înseamnă in-
teracțiunea cu autoritățile fiscale. „Este 
un proiect binevenit, deoarece aborda-
rea autorităților de control, inclusiv a 

celor fiscale, trebuie să fie transformată 
de la abordarea de jandarm la aborda-
rea de consultanță. Acest proiect de 
lege contribuie la reducerea presiunii 
pe companii. Riscuri nu-s multe pen-
tru că se va merge pe avertisment în 
plafonul de sumă. Dacă greșelile se vor 
repeta atunci vor urma, bineînțeles, și 
sancțiuni. Este o măsură echilibrată”, 
afirmă Stas Madan, directorul progra-
mului „Mediu de afaceri și IMM” din 
cadrul Centrului Analitic Independent 
„Expert-Grup”, pentru GAZETA de 
Chișinău. 

Uneori mai greșești...

Actualul prag pentru care sunt apli-
cate avertismentele este învechit și nu 
corespunde realității de azi. Acest prag 
n-a mai fost ajustat din anul 2015. Un 
alt efect pozitiv este eliminarea unui 
focar cu risc sporit de mită și corupție 
pentru încălcările de până la 5000 de 
lei. Instituțiile statului se vor concentra 
pe marii evazioniști, nu pe micii antre-
prenori, chiar dacă, aparent, implemen-
tarea acestui proiect ar putea afecta 
încasările la bugetul de stat pentru că 
vor fi aplicate mai multe avertismente 
decât amenzi. „Foarte des instituțiile de 
stat persecută antreprenorii și folosesc 
forța uneori pentru a-i nimici. Dacă 
asta și-a pus ca scop un inspector. Să 
creștem pragul pentru a da un spațiu 
și o relaxare veritabilă antreprenorilor 
mici să-și poată face afaceri. Nicio gre-
șeală nu trebuie să te coste afacerea”, 
declară deputatul PAS, Dumitru Alaiba. 

Potrivit documentului, prin imple-
mentarea acestor modificări se mizează 
pe favorizarea și încurajarea climatului 
investițional. Pentru cetățeni impac-
tul acestui proiect va fi să determine 
organele fiscale să identifice și să pe-
nalizeze marii evazioniști, iar pentru 
ceilalți cetățeni – să ofere îndrumare 
și consultare. 

Potrivit legislației fiscale, există o 
distincție între încălcarea fiscală sem-
nificativă și cea nesemnificativă, iar 
sancțiunea sub formă de avertizare se 
aplică exclusiv pentru încălcarea fiscală 
nesemnificativă. Actualul prag pentru 
care sunt aplicate avertismentele con-
stituie 1000 de lei pentru antreprenori 
și 100 de lei pentru cetățeni.

Natalia MUNTEANU

După ce compania rusească 
„Gazprom” a acuzat autoritățile de la 
Chișinău de abordare unilaterală în 
ceea ce privește organizarea auditului 
datoriei „Moldovagaz”, specificând că 
acest fapt contravine acordurilor în-
cheiate în octombrie 2021, ministrul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
Andrei Spînu, vine cu o reacție. 

Miercuri, viceprim-ministrul Andrei 
Spînu a scris pe pagina sa de Facebook 
că rezultatele auditului ar putea să 
nu fie aprobate de către Consiliul de 
Observatori.

„Partea moldovenească înseamnă 
acționarul minoritar Republica Moldo-
va. Așa am discutat la Sankt Petersburg 
și așa este menționat în punctul 5 din 
Protocolul negocierilor semnat de că-
tre părți în ziua de 29.10.2021, privind 
organizarea auditului independent al 
datoriilor SA „Moldovagaz” față de SAP 
„Gazprom” și SRL Factoring-Finance.

Respectiv, în baza Legii 1134/1997 
privind societățile pe acțiuni, Guvernul 
Republicii Moldova a aprobat Hotărâ-
rea Guvernului din 29 decembrie 2021 
privind efectuarea auditului indepen-
dent al datoriilor. Agenția Proprietății 
Publice a fost împuternicită să efectueze 
procedurile necesare de selectare și 
organizare a procesului.

Informațiile respective au fost aduse 
la cunoștință acționarului majoritar 
SAP „Gazprom”, care, contrar înțele-
gerilor, a convocat unilateral o ședință 
a Consiliului de Observatori pentru 
aprobarea documentației de organizare 
a auditului datoriilor.

Voi continua discuțiile cu SAP „Ga-
zprom” pentru a depăși orice neînțele-
geri în acest sens”, scrie Spînu.

Și Veaceslav Negruța, consilier eco-
nomic al președintei Republicii Moldo-
va, a notat pe pagina sa de Facebook: 
„Pentru a evita aprobarea unilaterală de 
către acționarul majoritar a unor deci-
zii contrare unor înțelegeri anterioare 

între acționari, precum și pentru a nu 
admite contradicții cu cadrul legal și 
normativ de care se conduce „partea 
moldovenească”/Guvernul Republi-
cii Moldova în efectuarea unui audit 
independent, s-a decis neprezentarea 
în ședință, respectiv neadmiterea cvo-
rumului necesar acționarului majoritar 
pentru astfel de decizii”. 

Amintim că marți compania rusească 
„Gazprom” anunța că ședința Consiliului 
de Supraveghere al SA „Moldovagaz”, 
programată pentru 2 februarie 2022, 
în care ar fi trebuit să fie coordonate 
abordările de auditare a datoriei „Mol-
dovagaz” pentru gazele naturale furni-
zate consumatorilor de pe malul drept 
al Nistrului către grupul „Gazprom”, nu 
a avut loc din cauza absenței reprezen-
tanților Guvernului R. Moldova. 

„La sfârșitul lui octombrie 2021, 
după încheierea acordului de livrare 
a gazelor naturale dintre Republica 
Moldova și Gazprom, ministrul In-
frastructurii și Dezvoltării Regionale, 
Andrei Spînu, a declarat că cele două 
părți au convenit să se efectueze un 
audit independent al datoriilor acumu-
late la Moldovagaz, pentru malul drept 
al Nistrului – de 700 de milioane de 
dolari”, scrie anticoruptie.md. 

Diana BOTNARU
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Cea mai rea conspirație: 
cea a tăcerii
M-a impresionat volumul unei 

monografii, Istoria formării 
intelectualității românești din 
Transilvania și Banat în epoca 

modernă, semnată de prof. univ. dr. Cornel 
Sigmirean (foto), directorul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” 
din Târgu Mureș. Nu există lucrări de 
asemenea anvergură în Basarabia. 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Căutând, mi-a atras atenția 
cartea Intelighenția MSSR (1940 
–1975) de Z.A. Fedco și N.B. Pe-
trovskaia. Dacă punem față în față 
aceste două cărți, vom înțelege 
mecanismele formării grupurilor 
intelectuale de prestigiu și felul în 
care acestea acționează în provin-
cia noastră.

De ce m-aţi dus de lângă 
voi?  (O. Goga)

În perioada 1867-1918, românii 
de peste munți credeau în șan-
sele de emancipare prin cultură, 
trimițându-și copiii la școli. Re-
țeaua universitară de formare a 
intelectualității românești din 
Transilvania și Banat, potrivit 
reconstrucțiilor lui C. Sigmirean, 
cuprindea peste 122 de facultăți 
de la 92 de academii și univer-
sități din aproape întreaga Eu-
ropă. După profilul facultăților 
frecventate, ponderea cea mai 
mare o dețineau studenții de la 
drept și științe politice (inițial, 
59,35%, iar în 1912 – 42%), me-
dicină și farmacie (initial, 16,69%, 
iar spre sfârșitul perioadei – 34%). 
Cei mai mulți studenți proveneau 
din comitatele Caraș-Severin, Bi-
hor, Alba, Sibiu, Bistrița-Năsăud, 
Satu-Mare, Cojocna, și din totalul 
de 7778 de studenți doar 39 erau 
persoane de gen feminin. După 
ocupația părinților, 38% prove-
neau din familii de intelectuali 
(profesori, învățători și clerici, 
ultimii formând cea mai nume-
roasă categorie a intelectualității) 
și 26% – de țărani. Vom înțelege 
opțiunile pentru a studia drep-
tul, dacă vom afla că 100% din 
posturile de procurori și 88% din 
cele de judecători erau ocupate 
de maghiari. 

Versul lui Goga rămâne anto-
logic, dar trebuie să constatăm și 
efectele imediate ale plecării de 
acasă: în 1892, un grup de 237 de 
lideri ai românilor din Transilva-
nia, mulți dintre ei juriști, se pre-
zentau la împăratul Austro-Unga-

riei cu un Memorandum, prin 
care solicitau drepturi 
etnice și politice 
pentru români 
și încetarea 
persecuțiilor 
și a maghiari-
zării. Mișca-
rea unionistă 
a clerului și a 
presei în acea 
provincie is-
torică impre-
sionează prin 
abila adapta-
re la situații 
n e p r e v ă -
zute, ca și 
prin ca-
pacitatea 
de jertfă a 
memoran-
diștilor, care 
au refuzat să se 
agațe de inițiati-
vele politicienilor 
din Regatul Româ-
niei de a-i scoate din 
pușcăriile Imperiului 
Austro-Ungar. Doreau să 
rămână acolo închiși, „pen-
tru a demonstra cum trebuie 
purtată lupta pentru drept”.

Lupta pentru drept în 
Basarabia

Spectrul elitei din provincia 
basarabeană este întrucâtva ase-
menea celui transilvan la răscru-
cea secolelor XIX și XX, dar fără 
prea mare participare la grup, fără 
căpetenii – de frica decapitării. 
Conform legislației ruse, cel care 
comitea un furt în valoare mai 
mare de 20 de ruble (i se putea în-
scena oricui) urma să fie deportat 
în Siberia sau recrutat în arma-
tă. Basarabenii i-au avut în acea 
epocă pe juriști ca Leon Casso, 
ajuns ministru al instrucțiunii la 
Peterburg, pe Vasile Stroescu, dar 
nu pe mulți alții, ca să declanșeze 
lupta pentru drept în Basarabia. 
Puțini basarabeni se formaseră la 
universitățile din Berlin, Peter-
burg, Moscova, Dorpat sau Kiev. 

Și într-o provincie, și în cealal-
tă, clerul a stat la baza formării 
noilor categorii de intelectuali, 
dar este un miracol că în Semi-
narul Teologic din gubernia ba-
sarabă s-au copt artizanii unirii 
politice și bisericești de la 1918. 
Surpriza cea mare au fost și osta-
șii, adică țăranii de pe fronturile 
Primului Război Mondial: Marea 
unire a început cu Basarabia și 

Nina NEGRU

datorită lor, care se trezi-
seră în masă pe front, intrând 

în contact cu românii din țară. 
De ce donațiile marelui mecena 

V. Stroescu dădeau rod în Arde-
al și erau aproape fără efect în 
Basarabia? Pentru că aici a fost 
mereu blocat accesul la carte: eli-
tele nobilimii au fost deportate, 
iar ierarhii ruși făceau focul în 
sobe cu carte veche românească. 
Unde nu a fost un mitropolit ca 
A. Șaguna, nu a apărut nici un 
țăran ca badea Cârțan. În 1904, 
bibliotecile școlilor parohiale 
din Basarabia conțineau în total 
26 000 de cărți. În 1903, orga-
nele polițienești austro-ungare 
confiscau din locuința lui badea 
Cârțan 77 000 de cărți. 

Elită intelectuală versus 
intelighenție

Refugiul din 1940 și 1944 și 
deportările ce au urmat au lă-
sat iarăși populația dintre Prut 
și Nistru fără niciun sprijin in-
telectual. Să vedem cum crește 
intelighenția după război, în in-
stituții de învățământ superior cu 
specialiști trimiși de la Moscova. 
În cartea apărută la editura Ști-
ința în 1979 autoarele sovietice 
Z. Fedco și N. Petrovskaia con-

stată că în 1959 cei mai mulți 
specialiști cu studii superioare 
erau printre juriști (73,8%), 
urmați de jurnaliști și lite-
rați. Să nu vi-i imaginați pe 
acești juriști înregimentați 

partinic umblând pe dru-
muri spre Moscova cu petiții 

pentru dreptul nostru. Nici pe 
ierarhii din RSSM luptând să 

nu se închidă bisericile (asta o 
făceau mirenii porecliți hodoki). 
Nici pe medici preocupați de să-
nătatea acestui popor. Da, sunt 
și azi puternici, solidari – toa-

tă ființa lor respiră aerul 
apartenenței la grup. 
Dar ei nu suferă ca 
m e m o r a n d i ș t i i . 
Aceste categorii de 
intelighenție îngroa-
pă R. Moldova: jude-
cătorii cu procesele 
pierdute la CEDO, 
ierarhia bisericeas-

că prin jurisdicția 
moscovită, me-

dicii – „îngeri 
în halate 

albe” – prin se-
cretizarea unor realități 

dramatice.
Fedco și Petrovskaia constată 

că după război fiii de țărani ba-
sarabeni nu puteau susține exa-
menele de admitere la facultăți 
(de fapt, li se impuneau taxe și 
nu știau rusește), astfel că s-a 
apelat la „ajutorul frățesc” al al-
tor republici, care în anii 1946-
50 trimit vagoane de tineri din 
diferite orașe ale URSS, deveniți 
studenți fără examene de admi-
tere, iar apoi specialiști rămași 
aici (peste 50% – femei). 

Fiii de țărani basarabeni învă-
țau în timpul serviciului militar, 
datorită felului în care erau tra-
tați de ceilalți ostași în armată. 
Aceștia trimiteau scrisori acasă 
din diferite colțuri ale imensei și 
incertei „patrii”, povestind că „noi 
în armată suntem cei mai proști: 
ne cheamă toți cu «hei, române!» 
– rușii în bătaie de joc, balticii sau 
gruzinii cu simpatie, încercând să 
ne lămurească de ce ne numim 
români și cine au fost dacii”. 

Tăceri vinovate

Ceea ce se ascunde după 1990 
este informația că, în perioada 
sovietică, între cele 16 republici 
ale URSS, Moldova, cea mai oc-
cidentală ca poziție geografică, 
ocupa ultimul loc după numărul 

de persoane cu studii superioa-
re la mia de locuitori. În schimb, 
a ajuns în frunte după numărul 
celor infectați cu hepatită B. Am 
încercat să caut o explicație după 
aceste două constatări șocante, 
foarte logic legate una de alta: ți-
nerea basarabenilor în întunericul 
neștiinței și îmbolnăvirea lor în 
masă. N-am auzit nici după 1990 
ca cineva să-și facă mea culpa din 
acest motiv. 

Ciroza hepatică rămâne un 
subiect tabu; unul din medici 
mărturisea că tema aceasta nu 
i-a fost acceptată la doctorat. Mi-
nistrul Sănătății – Nicolae Tes-
temițanu sau Constantin Țâbâr-
nă – specialist în bolile ficatului, 
erau oamenii care înțelegeau 
dimensiunile acestui genocid. 
Când Comitetul Central și secu-
ritatea au prins a-i interoga pe 
medici înainte de a-l debarca pe 
Testemițanu pentru manualele în 
limba română, cine l-a apărat? 
Marii chirurgi Natalia Gheorghiu 
și Constantin Țâbârnă. Mulți alții 
i-au întins un picior de ajutor ori 
au tăcut. Ca și tragedia naționa-
lă a deportărilor și a foametei 
organizate, vina pentru situația 
legată de hepatită B s-a aruncat 
asupra victimelor. Deduc asta 
din răspunsurile medicilor pe 

care i-am întrebat deseori, 
supărându-i foarte tare, mai 
ales pe stomatologi. Și aceștia, 
ținuți într-o situație privile-

giată, respiră încrezuți aerul 
apartenenței la grup. Sunt siguri 
că nu vor pierde vreun proces 
cu judecători ca cei din RM și 
cu un minister de resort care-i 
obligă pe pacienți să semneze 
acordul informat, precum că au 
fost preveniți că se pot îmbolnăvi 
grav și muri. Sigur, nu vor muri 
imediat după ce le vei introduce 
virusul hepatic. 

În R. Moldova merge și așa

După 1990, ca și după 1918, 
avem șansa de a lecui rănile 
acestei provincii cu ajutorul Ro-
mâniei, care oferă anual burse 
pentru elevi, studenți și docto-
ranzi din R. Moldova. În 2000, 
apărea deja o carte care punea în 
discuție efectele acestei strategii 
privitor la creșterea intelectualilor 
basarabeni: Tzara mea de Tamara 
Carauș, doctorandă în România. 
Autoarea semnala o dihotomie: 
pe de o parte, studenții cei mai 
buni, care aleg să rămână în Ro-
mânia, și pe de alta, ceilalți, care, 
întorcându-se în această provin-
cie, vor continua pe vechi, ca și 
generațiile sovietice: „În pofida 
logicii, în realitatea empirică și 
la limita ineligibilului, studenții 
basarabeni din România care nu 
au zăbovit în dileme sau sfâșieri, 
care și-au raționalizat imediat 
comportamentul, atitudinile și 
scopurile, pornind de la realitatea 
politică a două state românești, 
au produs discursul „În Republica 
Moldova merge și așa!”.
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Interviu cu Augustina Visan, poetă, 20 de ani

C U L T U R Ă

„Toate întâmplările descrise în 
cartea mea de debut sunt reale”

– Dragă Augustina Visan, 
felicitări pentru debutul tău 
spectaculos cu volumul „Fă 
ceva tată”. Cum crezi, care 
este rolul poeziei în viața 
noastră? 
Citind și scriind poezie, trăim 

emoții pe care nu le încercăm în 
viața reală. Bineînțeles că părerile 
sunt împărțite. Important este să 
fim conștienți, ce fel de poezie citim, 
și cât de bine a putut scriitorul să 
ne transmită starea lui.

  
– După apariția cărții tale 
de debut, te simți mai pu-
ternică, mai entuziastă, mai 
încrezătoare? 
Nu mi-am pus niciodată în-

trebarea asta. Dacă aș răspunde 
afirmativ, m-aș minți pe mine în 
primul rând. După apariția cărții 
mă simt un copil liber spiritual și cu 
o altă responsabilitate decât aceea 
de a mulge vaca sau a adăpa vițeii. 

– Poezia te ajută să trăiești? 
Pe plan financiar, nu. Dar mă 

ajută să mă dezvolt spiritual și 
mental. Datorită poeziei eu astăzi 
le mai zâmbesc părinților. 

– Părinții tăi au văzut 
cartea? 
Numai în poze. Mama este ple-

cată peste hotare și din acest motiv 
nu a avut posibilitate să o răsfoiască. 
Iar în ceea ce îl privește pe tata, el 
știe că există în casă această carte, 
cu asta a și rămas. Niciodată nu mi-a 
cerut-o. Mama mi-a citit poeziile 
publicate în revista „Timpul” din 
România. Și m-a întrebat: ,,Chiar 
sunt atât de rea?”. Tata nu a citit 
nimic. Câteodată îmi zice: ,,Ce-ai 
scris în carte despre mine, că mă 
vorbește tot satul? Ceea ce se petre-
ce în familie, aici trebuie să moară”. 

– Mai ai frați, surori? 
Da, am trei frați: Laurențiu (18 

ani), Vasile (6 ani), Stelian (4 ani), 
și două surori: Iuliana (23 de ani) 
și Maria-Elena sau Marinela (12 
ani). Familia mea locuiește în sa-
tul Florițoaia-Nouă, din raionul 
Ungheni. Iulia este căsătorită, are 
trei copii și trăiește în satul soțului 
ei, la Florițoaia-Veche. Mama este 
plecată în Italia. 

– Cine are grijă de frații și 
sora ta cea mică atâta timp 
cât mama e în Italia?
Tata.

– Pe cine din poeți cunoș-
teai în copilărie? 
În primul rând, pe Dumitru Cru-

du. E poetul meu preferat, suntem 
rude. Îl așteptam mereu să vină la 
noi, să mergem pe biciclete sau să 
descoperim pădurile dimprejur. În 
al doilea rând, îi cunoșteam pe acei 
poeți care se predau în manualele 
școlare: Otilia Cazimir, Elena Fara-
go, Grigorie Vieru, Mihai Eminescu, 
Vasile Alecsandri, George Bacovia. 

– Cum se împletește viața 
urbană cu cea rurală în R. 
Moldova? 
Nicicum. Copiii de la sate sunt 

foarte obosiți, plictisiți de grădi-
nărit, de muncile din gospodărie. 
Când merg la oraș, până și niște 
uși banale de la supermarket care 
se deschid când nu te aștepți, îi ui-
mesc. Iar pentru copiii de la orașe, 
problema cea mai mare este cum 
să-și mai amăgească părinții ca să 
lipsească de la școală.

– Cât de greu este să te des-
prinzi de muncile din sat și 
să începi să scrii poezie? 
Eu am scris poeziile despre sat 

trăind la oraș. Le-am scris pentru 
că îmi era dor de părinți. Dar aveam 
și amintiri grele despre ei.

– În unul dintre poeme de-
scrii ziua în care mama ta a 
vrut să se sinucidă. Nu mai 
putea face față greutăților. 
Iată un fragment din acest 
poem: „Tu plângeai și ea 
plângea/ cu cuțitul în mână/ 
Tu nici nu știi când am s-o 
fac/ O să mă găsești cu be-
regata tăiată sub nuc/ când 
ai să dormi/ Îți spunea/ Îți 
smulgeai părul din cap/ și 
îi pupai tălpile mâinile/ I-ai 
spus că o iubești cum nu i-ai 
spus o viață întreagă”. Po-
emele tale din carte redau 
întâmplări reale sau ai fo-
losit imaginația? 
Din păcate sau din fericire, toa-

te poemele mele din carte descriu 
întâmplări reale.

– A stârnit multe reacții 
poemul tău despre un bou 
negru: „În ziua aia era însă 
foarte cald/ și tu nu reușise-
și încă să-i dai apă/ și el te 
târa/ pe pământ/ până s-a 
repezit spre tine/ și tu te-ai 
culcat în iarbă/ iar el a sărit 

cu copitele și coarnele lui 
fioroase/ peste tine/ dis-
părând cine știe unde”. Ce 
mai face boul acela negru?
În vara despre care scriu în po-

ezie am avut în grija mea trei boi 
mari. I-am crescut timp de doi ani. 
Iar într-o toamnă, tata i-a vândut 
la o măcelărie. Din banii ăia, părin-
ții au făcut cumătria surorii mele 
mai mici. Boul negru despre care 
scriu, nu mai trăiește. Dar părin-
ții au avut grijă să fie înlocuit cu 
altul, mai mic. Până în ziua de azi 
creștem boi. 

– După ce ai terminat școa-
la din satul tău Florițoa-
ia-Nouă, ai studiat la Lice-
ul-Internat Republican cu 
profil Sportiv din Chișinău. 
Ce sport făceai în liceu?
Atletism. A fost o perioadă 

dificilă. După antrenamente nu 
puteam să mă așez pe scaun, iar 
noaptea nu puteam să adorm pen-
tru că mă dureau toți mușchii. Fie-
care nouă zi o începeam dimineața 

A demarat programul „Chișinăul citește”
Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu” a lansat Pro-
gramul de lectură „Chișină-
ul citește”, ediția a XIX-a. 
La eveniment au participat 
autorii celor trei lucrări selec-
tate pentru trei categorii de 
cititori (copii, tineri, adulți), 
precum și critici literari, ac-
tori, bibliotecari.

Lansarea Programului de 
lectură a fost consacrată Zilei Internaționale a Cititului 
Împreună. Cărțile selectate în programul „Chișinăul 
citește” sunt: „Toate anotimpurile se prefac în cuvinte” 
de Vasile Romanciuc, ilustrații de Ivanka Costru, Ed. 

„Cartier”, 2021; „Fraierul” de 
Claudia Partole, Ed. „Lumi-
na”, 2021; „Hotel California” 
de Constantin Cheianu, Ed. 
„Cartier”, 2021.

Ca și la edițiile precedente, 
pe parcursul anului, în toate 
bibliotecile din rețeaua „B.P. 
Hasdeu” vor fi organizate di-
verse evenimente publice: în-
tâlniri cu scriitorii, discuții/ 

dezbateri, prezentări de carte, conferințe etc. Din 
2004, Programul „Chișinăul citește” se desfășoară 
anual, în perioada februarie-noiembrie.

I. N.

Augustina Visan, 20 de ani, autoare a volumului de poezie „Fă ceva tată”, 
Ed. Prut International

Cartea Augustinei Visan „Fă ceva 
tată”, apărută în 2021 la Editura Prut 
International, în colecția de Debut 
(pulsar), tulbură prin sinceritate, 

vitalitate, prin intensitatea trăirilor. La lansarea 
cărții desfășurată la Biblioteca Municipală „B.P. 
Hasdeu”, poeta și criticul literar Maria Pilchin a 
remarcat: „Augustina Visan face o poezie care te 
copleșește prin directețea ei. Imaginea marială 
a mamei este înlocuită aici de drame de familie 
în care copilul cunoaște lumea prin durere. Sunt 
sechelele provocate, în primul rând, de părinți. O 
poezie despre vulnerabilitatea minorilor, despre 
nevrozele celor mari și despre poezia ca devenire”. 

devreme, cu alergatul pe stadionul 
Dinamo. Seara, după lecții, aler-
gam într-un alt colț al Chișinăului.

– Când ai început să scrii 
poezie?
Înainte să mă fi apucat de scris, 

trei ani am frecventat atelierul 
„Vlad Ioviță”, condus de Dumi-
tru Crudu, fără să fi scris vreoda-
tă vreo poezie. Într-o zi de atelier 
m-a tentat tema propusă. Prima 
mea poezie am scris-o pe 6 martie 
2020. În seara aceea am scris opt 
poezii care, de altfel, sunt incluse 
în cartea mea de debut. Bineînțeles 
că, ulterior, le-am citit prietenilor 
mei de la atelier, dar și lui Dudu. 
El mereu a fost și este alături de 
tinerii poeți. Manuscrisul l-am ter-
minat la sfârșitul lui martie 2021. 
Iar editura Prut International din 
Chișinău, unde redactor-șef e Moni 
Stănilă, i-a dat viață. Mă consider 
o norocoasă, și nu o scriitoare ade-
vărată. Am încă multe de învățat, 
de citit, de explorat în lumea nouă 
în care am pășit.

– La ce facultate înveți în 
prezent? 
Învăț la Universitatea de Stat din 

Tiraspol (cu sediul la Chișinău), fa-
cultatea Pedagogie, specialitatea 
Pedagogie în învățământul primar 
și Psihopedagogie. 

– Ce loc de muncă îți do-
rești, după facultate? 
Îmi doresc din tot sufletul să 

lucrez ca învățătoare de clasele 
primare în satul meu natal, Flori-
țoaia-Nouă. 

– De ce vrei să lucrezi în-
vățătoare anume în satul 
natal? 
Pentru că doar acest post mă va 

mai ține în sat. 

– Cum să-i apropiem pe 
elevii din clasele primare 
de poezie? 
Simplu: citind poezie bună. Po-

ezia este o lume fascinantă pe care 
o vom descoperi împreună.

– Ce crezi despre plecarea 
tinerilor din Republica 
Moldova? 
Mă întristează faptul acesta. 

Mă gândesc că mulți dintre ei s-au 
simțit singuri în copilărie pentru că 
părinții le plecaseră peste hotare. 

– Poezia îi poate ține pe ti-
neri acasă în Moldova? 
Sincer vorbind, nu. Poezia însă 

le poate răscoli dorul de casă.

– Ce poeți citești în momen-
tul de față? 
Voi numi trei poeți care m-au cu-

cerit: Nicolae Popa, Ronin Terente, 
Victoria Tatarin. Recent am desco-
perit cărțile scriitoarei Parinoush 
Saniee, sunt fenomenale. Le-am 
citit dintr-o răsuflare. Am plâns. 
Am suferit împreună cu personaje-
le. M-am bucurat. Când terminam 
cărțile, îmi părea rău că le citisem 
atât de repede. 

– Vor mai fi organizate lan-
sări ale cărții „Fă ceva tată”?
Sper să mai fie lansări. Important 

e ca volumul să fie citit.

– Mulțumesc, Augustina, 
mult succes!

Interviu de Irina NECHIT
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De ce aleg tinerii să-și continue studiile în Republica Moldova

E D U C A Ț I E

„Îmi doresc să aduc o 
schimbare acasă și să fiu 
un sprijin pentru părinți”

Victoria CERNEA

Primul loc îl ocupă Universita-
tea de Stat din Moldova (USM), 
cu poziția 3610 pe plan mondial. 
Pe al doilea loc se plasează Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei 
(UTM), cu poziția 3760. Aceasta 
este urmată de Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „N. 
Testemițanu” (USMF) cu poziția 
6570. Următoarele trei instituții 
nominalizate sunt Academia de 
Studii Economice din Moldova 
(ASEM), Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți (USARB) 
și Universitatea Liberă Internați-
onală din Moldova (ULIM).

Am discutat cu studenți ai uni-
versităților intrate în acest clasa-
ment pentru a afla motivul ce i-a 
făcut să aleagă una din instituțiile 
de învățământ superior din repu-
blică. Am dorit să cunoaștem și 
părerea unor reprezentanți ai or-

ganelor administrative universita-
re care au acceptat să-și exprime 
poziția față de această clasificare.

Studentă la Facultatea de Drept 
a USM, Raluca-Rusanda Donțu 
este satisfăcută de posibilitățile de 
învățare de la noi. „Avem profe-
sori buni, accesibilitate la diverse 
surse de informare, la fel ca și în 
alte țări, suficiente ore practice și 
teoretice. De asemenea, putem găsi 
oportunități de a aplica în practică 
cunoștințele la diferite barouri de 
avocatură”, mărturisește tânăra. A 
rămas în Republica Moldova pentru 
că își dorește să aducă o schimbare 
și să fie un sprijin pentru părinți.

Evelina Melnic este studentă 
în anul doi la Facultatea de Stoma-
tologie a USMF și crede că această 
universitate are un potențial enorm 
și îi poate oferi tot de ce are nevoie 
pentru a deveni un bun specialist. 
Tânăra susține că: „USMF-ul este 
universitatea de elecție nr. 1 a me-
diciniștilor veniți din străinătate. 
Nu văd de ce nu ar fi destul de bună 
pentru noi, studenții băștinași. 
Republica noastră are specialiști 
extraordinari, cunoscuți la nivel 
internațional, de la care poți învăța 
și care te pot ajuta să devii un medic 
de excepție”.

Eugenia Cotelea studiază 
pentru cea de-a doua licență în ca-

drul ASEM. Crede că este cea mai 
dotată universitate la nivel de in-
frastructură și proiecte dezvoltate. 
În discuțiile cu prietenii, studenți 
în alte țări, a realizat că la noi nu 
este cu nimic mai prost predată 
materia. Crede că aici are suficiente 
oportunități de dezvoltare, dar, 
mai ales, trăiește sentimentul de 
apartenență care zice că i-ar lipsi 
într-o țară străină. 

Victor Grigor este tânărul care 
a devenit profesor după absolvirea 
USARB. Universitatea din Bălți a 
ales-o pentru că este aproape de 
casă. L-au atras impresiile foștilor 
studenți: „Povesteau despre această 
universitate de parcă erau undeva 
prin marile metropole ale lumii, 
despre bibliotecă, renumitul stejar 
de aproape 100 de ani, havuz și, cel 
mai captivant, despre experiența 
vieții de student la Bălți”. 

Spune că la universitate „stu-
denții pot veni cu idei, inițiative 
ce sunt primite cu receptivitate. 
Astfel, se fac cunoscute necesitățile 
actuale ale tinerilor”.   

Șase instituții de învățământ superior din 
Republica Moldova au ajuns să fie recunoscute 
în topul celor mai bune universități din 
lume în anul 2022, potrivit Organizației de 

cercetare Ranking Web of Universities. În top au fost 
analizate peste 24000 de universități din întreaga 
lume, inclusiv 24 de instituții din Republica Moldova, 
conform infoprut.ro.

A aplicat la Universitatea „Ba-
beș-Bolyai” din România, unde 
dorea să urmeze Facultatea de Re-
lații Internaționale, dar a decis să 
rămână acasă. Pentru a se convinge 
de calitatea studiilor și problema 
educației la noi Stanislav Țibari a 
zis că trebuie să trăiască această ex-
periență. Acum este student la ULIM 
în anul II de studii. „Pot să zic cu 
certitudine că universitatea aceasta 
oferă foarte multe posibilități pentru 
formarea profesională, dar și pentru 
încadrarea ulterioară în domeniu. 
Oferă studenților exemple practice, 
nu doar teorii goale”.

Aurelia Hanganu este pro-
rector al USM și spune că pozi-
ționarea în Top vorbește despre 
calitatea activității didactice și 
de cercetare. „Studentul tinde 
să aleagă ce e mai bun. Noi fi-
ind numărul unu de mult timp, 
ne vorbește despre faptul că în 
Universitatea de Stat lucrurile se 
întâmplă la un nivel foarte înalt”.

Rectorul UTM, Viorel 
Bostan: „Noi deja de mai mulți 
ani suntem printre lideri în acest 
clasament. Alternativ, ba noi, ba 
USM. Sunt două categorii la care 
ne plasăm pe numărul unu: in-
dicatorul ce măsoară calitatea 
cercetărilor făcute la universi-
tate și indicatorul de vizibilitate 
a cercetărilor noastre pe plan 
mondial. Astfel de clasamente 
sunt importante, ele indică locul 
nostru comparativ cu alte univer-
sități. Încercăm să fim vizibili. 
Prezența în topul internațional 
mai contribuie și la atragerea 
studenților de peste hotare”.

Topul Ranking Web of Uni-
versities (Webometrics) este 
realizat o dată la șase luni de 
Consiliul Superior pentru Cer-
cetări Științifice din cadrul Mi-
nisterului Științei și Inovării al 
Spaniei.
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Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana anunță 
licitația nr. 3 pentru 01.02.2022, ora 10.00, la sediul 
biroului său pe adresa mun. Chisinau, str. Calea 
Ieșilor 10 B, et. 5, bir. 3, tel. contact 068401074, li-
citația publică de vânzare a automobilului DAEWOO 
NEXIA, a.f. 2008, n/î DGD269, VIN_COD XWB3L-
32BD8A007893, tip combustibil benzină, culoa-
re albă, proprietar cet. VICOL SERGIU VASILE 
a.n. 1980 IDNP 098****** 9964. Prețul inițial al 
bunului expus la vânzare prin licitație constituie 
5644,80 lei. Bunul se află în posesia reprezentan-
tului creditorului, iar doritorii de a vizualiza bunul 
urmează să contacteze reprezentantul Creditorului 
la 060492592. Pentru participare trebuie depusă 
cerere de înscriere la licitație, trebuie achitată taxa 
de participare la licitație 60,00 lei, trebuie achitat 
acountul de 5% din prețul inițial al bunului scos la 
licitație la contul Executorului Judecătoresc Guțu 
Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, 
IBAN MD43ML000000000225113080 BC ,,Mol-
dindconbank” SA, suc. Zorile. Termenul limită de 
înregistrare a prezenței și de primire a biletului de 
participare la licitație  28.02.2022, ora 16.00. Cu 
cel puțin 5 zile înainte de licitație proprietarul poate 
vinde bunul în condițiile art. 125 Cod Executare RM.

Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana, anunță 
pentru 01.02.2022, ora 09.00, la sediul biroului său 
pe adresa mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 B, et. 
5, bir. 3, tel. contact 068401074, licitația publică de 
vânzare a automobilului IVECO 35C12, a.f. 2003, 
n/î OKE130, VIN_COD ZCFC3582005431660, 
tip combustibil motorină, culoare albă, proprie-
tar cet. Cheptine Veaceslav Vasile a.n. 1989 IDNP 
200******6059. Prețul inițial al bunului expus la 
vânzare prin licitație constituie 44288,00 lei. Bunul 
se află în posesia reprezentantului creditorului, iar 
doritorii de a vizualiza bunul urmează să contacteze 
reprezentantul Creditorului la 079870011. Pentru 
participare trebuie depusă cerere de înscriere la lici-
tație,  achitată taxa de participare la licitație 60,00 
lei, trebuie achitat acountul de 5% din prețul inițial 
al bunului scos la licitație la contul Executorului Ju-
decătoresc Guțu Svetlana, c/f 43276019, BIC MOL-
DMD2X330, IBAN MD43ML000000000225113080 
BC ,,Moldindconbank” SA, suc. Zorile. Termenul 
limită de înregistrare a prezenței și de primire a 
biletului de participare la licitație – 28.02.2022 
ora 16.00. Cu cel puțin 5 zile înainte de licitație 
proprietarul poate vinde bunul în condițiile art. 
125 Cod Executare RM.

A V I Z  P U B L I C I TA R
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Confiscarea proprietății de stat a României 
de către autoritățile URSS (1945) și 
comportamentul ocupanților sovietici (II)

Majoritatea fondurilor arhivistice aflate 
în arhivele din Republica Moldova, 
care cuprind perioadele 1918-
1940 și 1941-1944, nu sunt altceva 

decât dosare de arhive românești confiscate 
de autoritățile sovietice de ocupație și luate 
în evidența arhivistică de către funcționarii 
arhivelor din R.S.S. Moldovenească, o făcătură 
sovietică pe teritoriul fostei Basarabii.  

Un alt document de arhivă 
confirmă fărădelegea și crima, 
care triumfa în Basarabia în 1945, 
adică în primul an după a doua 
ocupație sovietică:

STRICT SECRET[3]  

„- 8 noiembrie 1945. La ora 24, 
pe strada Pavlovskaia, militarii 
sovietici Vasilenko și Kudreav-
țev din Regimentul tancuri, care 
păzeau un depozit de alimente 
și se aflau la post, l-au oprit din 
drum pe colaboratorul inspecției 
rutiere, locotenent major Barîșev 
Alexandr Grigorievici, și, cu forța 
armelor, l-au dezbrăcat de palton, 
i-au luat arma și l-au bătut. 

La solicitarea colaboratorilor 
N.K.V.D. și reprezentanților co-
menduirii de a-i preda pe infrac-
tori, ofițerul de gardă al unității, 
locotenentul major Sinițin, fiind 
în stare de ebrietate, a refuzat 
categoric să-i predea pe infrac-
tori și a promis că aceștia vor fi 
pedepsiți în cadrul unității.

- 15 noiembrie 1945. În piața 
centrală, militarul sovietic din 
Brigada nr. 51, Șuvalov N.S., fiind 
în stare de ebrietate, a deschis 
foc din automat. Incidentul s-a 
soldat cu rănirea a două cetățene: 
Gvintulina P.I. și Poleacova N.T. 
În cele din urmă, făptașul a fost 
reținut și predat procurorului 
garnizoanei Chișinău.

- 25 noiembrie 1945. În casa 
nr. 34 din strada Meșceanska-
ia, locotenentul din Regimentul 
229 al Diviziei 49, din motiv de 
gelozie, a împușcat-o pe cetățea-
na Krivulean V.L. Dosarul a fost 
transmis procurorului Corpului 
de Armată.

- 1 decembrie 1945. La ora 19, 
pe strada Prunculovscaia (așa au 
tradus și redenumit noii funcți-
onari strada Pruncului – n.a.), 
militarii sovietici Juravliov și ser-
gentul Ivanov din unitatea 84414 
au săvârșit un furt de la cetățeanul 
Șușkov, sustrăgându-i armonica. 
Dosarul a fost transmis procuroru-
lui militar al Corpului de Armată.

- 4 decembrie 1945. Militarii 
sovietici Skorobogatov S.I. și Si-

laev V.V. din unitatea militară 
nr. 190 l-au prădat pe cetățeanul 
Gheorghiță G.S. Făptașii au fost 
reținuți și predați procurorului 
militar al Garnizoanei Chișinău.

-  9 decembrie 1945. Pe strada 
Kojuharskaia (corect ar fi fost 
Cojocarilor – n.a.) militarii so-
vietici Barțev E.P. și Agafonov 
din batalionul penal nr. 51 au 
săvârșit un furt din apartament, 
deposedând proprietarii de mai 
multe obiecte. Făptașii au fost 
reținuți, obiectele furate au fost 
întoarse stăpânului, iar mate-
rialele dosarului au fost remise 
Comenduirii orașului Chișinău.

- 11 decembrie 1945. În ora-
șul Chișinău, pe strada Kiliiskaia 
(corect strada Chiliei – n.a.), casa 
nr. 25, militarii sovietici Kucinin 
și Livașov din Corpul 10 Gardă, 

fiind în stare de ebrietate, au pro-
vocat bătăi în apartament cu gră-
nicerii sovietici Tatarenko N., Mî-
citobaiev J. și Ciuvankov, în urma 
cărora Tatarenko a fost omorât, 
iar Mîcitobaiev și Ciuvankov au 
fost grav răniți. Dosarul a fost 
înaintat procurorului militar al 
unităților N.K.V.D.

- 14 decembrie 1945. În orașul 
Chișinău, pe strada Șmidt, militarii 
sovietici Oleinik N.A. și Kojnikov 
din unitatea militară 7481 l-au sno-
pit în bătăi pe milițianul de gardă 
Perjov. Dosarul a fost înaintat la 
procuratura garnizoanei Chișinău.

- 16 decembrie 1945. În orașul 
Chișinău, în sectorul Buiucani, 
la casa nr.14, în timp ce militari 
sovietici neidentificați au încer-
cat să fure un gard de lemn, în 
procesul de reținere a acestora a 
fost împușcat căpitanul serviciu-
lui medical din Regimentul 105 
Armată, Zlotin.

- 17 decembrie 1945. Pentru 
acte de huliganism au fost reți-
nuți militarii sovietici Poleakov 
G.N. și Arosov I.C., care au bătut 
mai mulți locuitori din Chișinău 
și au opus rezistență fizică în tim-
pul reținerii lor.

- 17 decembrie 1945. În sec-
torul șoselei Hâncești, pe drum, 

militari sovietici din unitatea 
militară nr. 7375 au provocat 
între dânșii o bătaie în urma 
căreia a fost omorât sergentul 
inferior Vladimirov. Dosarul a 
fost înaintat procurorului militar 
al garnizoanei Chișinău.

Un număr important de oa-
meni se adresează în fiecare zi 
cu cazuri asemănătoare la secțiile 
de miliție din orașul Chișinău.  

Asupra Basarabiei ocupate de 
sovietici s-a lăsat o noapte, era 
noaptea comunismului, care a 
durat aproape jumate de secol. 

*                     *                      *
Hotărârea Sovietului Co-

misarilor Norodnici al RSS 
Moldovenești nr. 52/23 din 
ianuarie 1945, Chișinău 
– Despre repartizarea bu-
nurilor materiale din cinci 
vagoane primite de peste 
hotare în calitate de cado-
uri[4]. Traducere din limba rusă 
(de fapt, toate aceste bunuri erau 
confiscate-furate din România și 
aduse la Chișinău – Al.M.)

„Sovietul Comisarilor Norod-
nici al RSS Moldovenești hotă-
răște:

- Să fie repartizate obiectele 
din cinci vagoane, venite de peste 
hotare în calitate de cadouri prin 
Narkomate (Comitete ale comisa-
rilor poporului, ziși „norodnici”, 
de ramură – n.a.), direcțiilor de 
pe lângă Sovnarkomul RSSM, in-
stituțiilor, executivelor de județ, 
orășenești și raionale; executive-
lor din partea stângă (a Nistru-
lui – n.a.), pentru a se împărți 
invalizilor de război, familiilor 
acestora, lucrătorilor din sfera 
tehnică și inginerească, muncito-
rilor, conform anexei nr. 1.

- Să fie obligați președinții 
de județ, ai executivelor orășe-
nești și de raion, comisariatele 
norodnice, șefii de direcții de 
pe lângă Sovnarkomul RSSM și 
conducătorii de subdiviziuni să 
creeze o comisie specială pentru 
repartizarea bunurilor aduse de 
peste hotare și să prezinte Sov-
narkomului RSSM darea de sea-
mă nu mai târziu de zece zile din 
ziua repartizării lor.

- Să se pună întreaga răspun-
dere pe seama comisariatelor 
norodnice, a șefilor de direcții, 
conducătorilor de instituții și 
președinților de județ, oraș, ra-
ion pentru repartizarea corectă 
a bunurilor materiale.

- Cheltuielile potrivit conturi-
lor, cheltuielile pentru organizare 
și transport ale Comisariatului 
norodnic pentru comerț să fie 
suportate de organizațiile și in-
stituțiile care au primit aceste 
bunuri materiale.

- Controlul asupra îndeplinirii 
acestei Hotărâri să-i revină Nar-
komatului Controlului de Stat 
al RSSM.

Locțiitor al președintelui So-
vietului Comisarilor Norodnici 
al RSSM – G. Kvasov

Șef al Direcției Organizatori-
ce a Sovnarkomului RSSM – L. 
Diacenko

*                     *                      *
Hotărârea Sovietului 

Comisarilor Norodnici al 
RSSM nr. 107/12 februarie 
1945, Chișinău – Despre 
componența comisiei pri-
vind evidența bunurilor ma-
teriale aduse pe calea apei 
din România în RSS Moldo-
venească[5]. Traducere din 
limba rusă.

Sovietul Comisarilor Norod-
nici al RSSM hotărăște:

- Pentru evidența bunurilor 
materiale, care se află pe șase 
barje venite din România, prin 
aprobarea Comisiei Unionale 
de Control, să fie formată în 
RSSM o comisie în următoarea 
componență: Tov. Kașceev S.E. 
(președinte), membri ai comisiei: 
Karasov I.I., Schiba N.A., Kobeț 
V.F., Kleaci V.M., Kozlov G.A., 
Zdobnîi A.P.

- Să se încredințeze comisiei 
(tov. Kașceev S.E.) după repar-
tizarea obiectelor să prezinte 
Actul respectiv Sovnarkomului 
RSSM.

- Să fie obligată comisia (tov. 
Kașceev S.E.) să transmită ar-
mamentul, obuzele și alt utilaj 
militar comandantului militar 
pe teritoriul sovietic;

- Bunurile materiale, pentru 
RSS Ucraineană, să fie transmise 
Sovnarkomului RSS Ucrainene în 
orașul Odesa;

- Să fie obligat tov. Popovici să 
desemneze pentru fiecare barjă 
câte un om (înarmat – n.a.) pen-
tru paza și însoțirea barjelor în 
portul Reni.

Președinte al Sovietului Comi-
sarilor Norodnici al RSSM – T. 
Constantinov

Șef al Direcției Organizatori-
ce a Sovnarkomului RSSM – L. 
Diacenko    

Bibliografie
[3] Document depistat, tradus 

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

[4] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, 
d. 36, f. 7.

[5] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, 
d. 38, f. 22.

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 R I V I R E A

În anii 70-90 ai secolului tre-
cut, în RSS Moldovenească apar 
muzicieni-interpreți, orchestre 
de muzică populară care creau și 
promovau un repertoriu auten-
tic, bazat pe tradițiile noastre 
ancestrale. Valeriu Hâncu a fost 
fidel acestor tradiții. A interpre-
tat și a înregistrat preponderent 
muzică populară sau lucrări ori-
ginale de sorginte populară, alese 
cu discernământ și prezentate cu 
expresivitatea și talentul său tre-
cut și printr-o școală violonistică 
clasică. 

Născut la Orhei într-o familie 
de oameni simpli, Valeriu Hâncu 
începe studiile de vioară în loca-
litatea de baștină, după care le 
continuă la Colegiul de Muzică 
„Ștefan Neaga” din Chișinău, cu 
profesorul Alexei Amvrosov. La 
Conservator a continuat asimila-
rea creațiilor clasice violonistice 
cu profesorul Gheorghe Neaga, 
personalitate notorie a timpului. 
Paralel cu studiul clasic, Valeriu 
Hâncu interpretează piese din 
repertoriul de aur al lăutarilor 
arealului românesc, cântă în 
Orchestra de muzică populară 
„Mărțișor” a Casei Tineretului 
din Chișinău, condusă de maes-

trul Serghei Ciuhrii, evoluează 
cu alte formații. 

Ulterior se angajează în Or-
chestra „Folclor” a Radiotele-
viziunii moldovenești, condusă 
de reputatul violonist și dirijor 
Dumitru Blajinu. În deceniile 
7-8 din secolul trecut se orga-
nizau concursuri republicane 
pentru prelucrări, aranjamente, 
piese originale în stil popular. 
Orchestra „Mărțișor” participă 
constant la concurs și devine un 
adevărat laborator de creație. Di-
rijorul Serghei Ciuhrii încuraja 
membrii orchestrei să-și încerce 
forțele la crearea repertoriului. 
Astfel, apar autori dotați, printre 
care Anatol și Valentin Golomoz, 
Emil Croitor, Constantin Rotaru, 
Valeriu Hâncu. 

Capacitatea lui Valeriu Hâncu 
de asimilare și reproducere a 
repertoriului instrumental este 
enormă. El cântă piese muzica-
le din diferite zone folclorice, 
păstrându-le autenticitatea și 
originalitatea. Interpretează cu 
aceeași forță de convingere cre-
ații ale unor violoniști ca Ion 
Drăgoi (Moldova), Florea Cioacă 
(Oltenia), Efta Botoca (Banat), 
Alexandru Țitruș (Transilvania), 

Să ne amintim de 
violonistul Valeriu Hâncu
10.02.1954 – 07.06.2010

Valeriu Hâncu a fost unul din cei mai 
străluciți violoniști din Republica 
Moldova. Artist de mare talent, 
ne-a lăsat drept moștenire mostre 

interpretative de certă valoare, care vor dăinui. 

discernământ în utilizarea melis-
maticii, încărcătură emoțională, 
tehnică subordonată exprimării 
mesajului ideatic al lucrării. 

De-a lungul anilor, Valeriu 
Hâncu a participat la multiple tur-
nee cu diverse colective artistice, 
producându-se și în calitate de 
solist instrumentist. Îmi amintesc 
de evoluările sale din vara anului 
1978, cu orchestra „Mărțișor”, în 
calitate de solist, la Festivalurile 
internaționale din Gannat, Olo-
ron-Sainte-Marie și Confolens 
(Franța), când admirația publi-
cului atingea cote maxime, el fiind 
aplaudat și ovaționat îndelung de 
mii de spectatori. 

Astăzi conștientizăm faptul că 
violonistului Valeriu Hâncu i-a 
lipsit un manager, un agent de 
impresariat, care să-l protejeze, 
să-l țină la adăpost de probleme 
existențiale, să-i ofere condiții 
pentru creativitate și promovare. 

Promovarea pieselor de pe acest 
CD (a cărui premieră a avut loc 
ieri, 10 februarie, pe youTube) va 
contribui la dezvoltarea culturii 
violonistice și la educarea unui 
gust artistic elevat al ascultătorilor. 

Valeriu Hâncu a mers pe calea 
sa, mai dificilă, mai puțin accesi-
bilă publicului larg, cea a constitu-
irii și interpretării unui repertoriu 
de calitate, prin care a exprimat 
sensibilitatea, generozitatea și 
delicatețea sufletului său.

Ion PĂCURARU, muzicolog, 
Maestru în Artă

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 
solicită prezentarea lui Borovițcaia 
Svetlana Ivan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun. Chișinău str. M. Kogăl-
niceanu 58, ap. 1A, bir. 811, bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău, în 
legătură cu examinarea cauzei civile nr.2 
– 26981/21, pornită la cererea de chemare 
în judecată depusă de avocatul Corceac 
Sorin, reprezentantul SA „Livservcom” în 
procedura falimentului, către Borovițcaia 
Svetlana privind încasarea datoriei, în 
procedură scrisă cu privire la cererile cu 
valoare redusă.

Se explică pârâtului că, din momen-
tul publicării prezentului aviz publicitar, 
ultimul are dreptul, în termen de 30 de 
zile, să primească copia de pe cererea de 
chemare în judecată și de pe înscrisurile 
anexate la ea, termen în care ultimul are 
dreptul de a prezenta instanței de judecată 
și reclamantului o referință, copii de pe 
înscrisurile necesare, precum și o cerere 
reconvențională în condițiile art. 172 și 
173 Cod de procedură civilă, doar dacă 
valoarea acțiunii reconvenționale nu de-
pășește valoarea admisibilă și condițiile 
legale de exercitare a cererii inițiale cu 
valoare redusă. Se explică pârâtului că 
neprezentarea referinței, precum și copiile 
de pe înscrisurile necesare în termen de 
30 de zile din momentul publicării pre-
zentului aviz, aduce la soluționarea cererii 
în baza materialelor anexate la dosar, fără 
convocarea părților în ședință de judecată. 

Judecător – Eugeniu Beșelea

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

Centrul Expozițional „Constantin Brân-
cuși” găzduiește expoziția de artă contem-
porană „There is Sun in Moldova” („Soa-
rele în Moldova”). Expoziția va fi deschisă 
publicului până în data de 20 februarie. 

Aceasta pune în lumină potențialul ar-
tistic autohton. La nivel conceptual, este o 
colaborare, prin succesiunea generațiilor, a 
talentelor valorificate deja, ale membrilor 
Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova 
(UAP), și ale celor necunoscute încă, ale 
tinerilor plasticieni.

Indiferența societății 
față de artiști

Proiectul este un manifest al artiștilor 
locali, curatoriat de Alexandra Mihalaș, 
director artistic al Centrului Expozițional 
„Constantin Brâncuși”. Prin acesta tânăra 
susține că a dorit să atragă atenția asupra 
unei probleme ce vizează atitudinea de 
indiferență a societății față de artiști și 
față de domeniul artelor.  

„Expoziția «There is Sun in Moldova» a 
rezultat nu dinr-un exces de patriotism, ci 
din cauza că am obosit să trăim în ignoranță. 
Ne-am propus să atragem atenția publicului, 
și nu doar a publicului, asupra artelor. Să 
demonstrăm că artele vizuale sunt un do-
meniu ce posedă un potențial deosebit care 
merită să fie susținut și promovat”.  

Alexandra Mihalaș mărturisește că ob-
servă problema ignoranței de fiecare dată 
când sunt invitați funcționari publici și se 
prezintă foarte puțini spectatori la prezen-
tări ce merită a fi văzute. Își dorește astfel 
mai multe proiecte și inițiative din partea 
tinerilor, artiștilor, dar și a funcționarilor 
experimentați pentru a crea un dialog între 
artiști și public, inclusiv factori de decizie.

Artistul plastic Victor Covalciuc nu face 
parte din UAP și recunoaște că îi este dificil 
ca tânăr artist să se promoveze. Acesta 
crede că proiectul, care oferă posibilitate 
de prezentare și tinerilor artiști, este un 
pas foarte bun și speră pe viitor la mai 
multe expoziții de acest gen.

Generația tânără vine 
cu o nouă viziune

Expoziția prezintă mai mult de 100 de 
lucrări de pictură, grafică, sculptură, insta-
lații și artă decorativă, dar și un produs de 
animație, realizate de circa 40 de autori.

Președintele UAP, Dumitru Bolboceanu, 
afirmă că  Alexandra Mihalaș, curatorul 
expoziției, a reușit să-i convingă pe mulți 
artiști, absolvenți de școli de specialita-
te sau persoane care abia încearcă să se 
manifeste în artele plastice, că merită să 
încerce participarea.

„Pentru noi a fost o surpriză. Este o 

expoziție mai deosebită decât le știm noi, 
or eu le cunosc foarte bine, cu artiști con-
sacrați ale căror lucrări le cunoști fără a le 
căuta autorul. Aici sunt lucrări proaspete, 
cu o altă viziune. Fiecare generație vine cu 
ceva nou, lucru necesar, mai ales în creație. 
UAP susține întotdeauna generația tână-
ră”, menționează Dumitru Bolboceanu.

Victoria CERNEA

Expoziția „Soarele în Moldova”, 
un manifest al artiștilor locali 

piese lăutărești autentice din re-
pertoriul lui Aurel Gore, Ignat 
Bratu, Ilie Chirea, Ion Petre 
Stoican, Ion Albeșteanu, pre-
cum și piese de tip Cafe-concert 
de Georges Boulanger-Pantazi, 
Grigoraș Dinicu, Tudor Pană. 

Valeriu Hâncu era familiari-
zat cu repertoriul violonistului 
maghiar Sandor Lakatos, violo-
nistului francez de jazz Stepha-
ne Grappelli. Avea o capacitate 
aparte de a asimila lucrări de 
diverse stiluri, epoci și culturi. 
Imprimările din fondul radio cu 

violonistul Valeriu Hâncu, din co-
lecții particulare, pun în valoare 
calitățile sale interpretative. 

„Hora de ascultare și studiul 
lăutăresc” de Constantin Rotaru, 
realizată cu Orchestra „Mărțișor”, 
„Ceasul”, variantă orchestrală rea-
lizată de Ion Dascăl și Chiril Paras-
chiv, „Doina și hora lăutărească”, 
improvizație și aranjament de sub-
semnatul, imprimată cu Orchestra 
„Folclor”, acestea și alte piese de pe 
CD, pun în valoare arta interpre-
tativă a maestrului Valeriu Hâncu. 
Atestăm precizie intonațională, 
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Nu renunța la sport iarna!

Temperaturile scăzute și zilele mai 
scurte din anotimpul rece ne pot scădea 
motivația de a mai face sport, cu atât mai 
mult dacă eram obișnuiți să ne antrenăm 
în aer liber.

Mobilizarea și perseverența de 
a face sport iarna sunt în general 
mai greu de obținut și menținut 
decât în alte perioade ale anului. 
Dacă vara scopul principal al an-
trenamentelor este să fim în formă 
și să arătăm bine, când vine iarna 
acest obiectiv își pierde din inten-
sitate. De aceea este important să 
ne stabilim noi obiective, care să 
ne motiveze mai mult.

Beneficiile activității fizice 
iarna

Beneficiile practicării sportului 
afară sunt valabile și iarna, ba mai 
mult, dacă vara umiditatea și tem-
peraturile ridicate te obosesc mai 
repede, aerul rece de iarnă aduce 
câteva avantaje în plus.

Expus la frig, organismul își 
reglează temperatura, ca să se 
încălzească și să umidifice aerul 
pe care îl respiri, procese care pre-
supun arderea câtorva calorii în 
plus comparativ cu antrenamentul 
la temperaturi obișnuite, numă-
rul acestora variind în funcție de 
masa corporală și de temperatură.

Trecerea la anotimpul rece poa-
te duce la modificări ale dispozi-
ției. Lipsa luminii naturale poate 
scădea nivelul de serotonină, ceea 
ce antrenează astfel de stări nega-
tive, iar lipsa de activitate fizică 

poate contribui la ele. Mișcarea 
în aer liber ne oferă posibilitatea 
expunerii la lumina naturală, mult 
mai limitată pe durata iernii decât 
în anotimpul cald. Pentru că or-
ganismul lucrează mai intens, și 
producția de endorfine este mai 
ridicată, ceea ce induce o stare 
de bine.

Nu în ultimul rând, activitatea 
fizică în sezonul rece ne ajută să 
ne menținem în formă în această 
perioadă în care avem tendința de 
a avea un aport caloric mai mare.

Recomandări pentru 
mișcarea în aer liber iarna

Protejează-te de frig, acordând 
atenție mai ales extremităților 
(mâinile, picioarele, nasul, ure-
chile), pentru că fluxul sanguin se 
concentrează către zona centrală a 
organismului, făcând extremitățile 
corpului mai vulnerabile la vânt, 
umiditate, temperaturi scăzute.

Nu te îmbrăca foarte gros, pen-
tru că te vei încălzi rapid, ci mai 
degrabă poartă haine în straturi, 
astfel încât să poți înlătura o parte 
din ele când începi să transpiri și 
să le pui înapoi când începe să ți 
se facă frig.

Evită să porți haine din bum-
bac, pentru că atunci când tran-
spiri, bumbacul absoarbe tran-

spirația și menține umezeala. 
Poartă, în schimb, în primul 
strat, materiale sintetice, peste 
care îmbracă haine din fleece sau 
lână, pentru efectul de izolare ter-
mică. Deasupra poartă o jachetă 
impermeabilă.

Pentru a-ți proteja căile respi-
ratorii superioare de aerul rece, 
acoperă-ți gura cu o eșarfă sau 
un fular.

Exercițiile alternative, în care 
te soliciți foarte tare, urmate de 
exerciții mai ușoare (de exemplu, 
alergare de viteză, urmată de mers 
lejer) nu sunt indicate, pentru că 

te fac mai vulnerabil în fața frigu-
lui – transpiri și apoi ți se face frig.

Folosește produse de protecție 
solară pe zonele expuse la soare 
(în special fața). Efectele nocive 
ale razelor ultraviolete se fac sim-
țite și iarna, iar zăpada amplifică 
razele solare cu până la 80%. Dacă 
practici sporturi de iarnă, expu-
nerea la razele UV crește cu 4-5% 
cu fiecare 300 de metri altitudine.

Nu uita să te hidratezi! Aportul 
de lichide este la fel de important 
ca atunci când te antrenezi vara, 
chiar dacă nu există neapărat sen-
zația de sete. În schimb, deshidra-

tarea este mai greu de observat în 
anotimpul rece.

Dacă ai posibilitatea, alear-
gă sau mergi cu fața către vânt, 
apoi încheie antrenamentul având 
vântul în spate. În acest fel eviți 
rafalele reci direct în față după ce 
ai transpirat.

Dacă suferi de afecțiuni precum 
astmul, boli cardiace, sindromul 
Raynaud, este indicat să fii pre-
caut cu expunerea la temperaturi 
scăzute și să consulți medicul îna-
inte de a începe să te antrenezi 
afară.

romedic.ro

Cum pot fi reduse leziunile 
pulmonare asociate cu COVID-19?

Tratamentul preferențial 
al părinților față 
de un copil a fost asociat 
cu consumul de droguri 
ridicat al fraților 
defavorizați

O strategie de tratament combi-
nată care vizează simptomele noului 
SARS-CoV-2 și leziunile severe ale 
țesutului pulmonar este esențială 
pentru a minimiza sechelele pulmo-
nare, considerate complicații cronice 
rezultate din infecția cu COVID-19, 
potrivit unui nou articol de revizuire.

Terapia care utilizează celule stem, 
combinată cu o terapie cu celule pro-
genitoare ale epiteliului pulmonar, 
arată rezultate promițătoare pentru 
atenuarea furtunii de citokine infla-
matorii potențial letală și extrem de 
dăunătoare indusă de virus, care poate 
apărea în cazuri severe de COVID-19. 
Ambele tipuri de celule se pot dife-
renția în celule epiteliale pulmonare, 
care acoperă suprafețele interioare 
ale plămânilor, în locul unde are loc 
schimbul de aer. Procedând astfel, pot 
repara leziunile pulmonare cauzate de 
SARS-CoV-2, inclusiv fibroza.

„Pentru a minimiza deteriorarea 
plămânului, ar trebui să promovăm 
regenerarea țesuturilor în mod efici-
ent prin activarea celulelor stem și ale 
celulelor progenitoare ale plămânilor 
sănătoși sau prin transplantarea di-
rectă a celulelor stem și a celulelor 
progenitoare din plămânii sănătoși 
în plămânii deteriorați”, a declarat 
autorul studiului, Huaiyong Chen, 
director al laboratorului de medicină 
regenerativă pulmonară de la Spitalul 
Haihe din Tianjin.

Primul pas către activarea celulelor 
regenerative este amorsarea mediului 
tisular cu celule stem mezenchimale, 
celule care nu se află în mod normal 
în plămân, dar care, atunci când sunt 
transplantate acolo, secretă factori de 
creștere care susțin creșterea și dife-
rențierea celulelor stem și progenitoare 
ale epiteliului pulmonar. Acestea, la 
rândul lor, pot repara deteriorarea.

În cazuri severe, celulele regene-
rative pot fi deteriorate de citokine, 
care sunt produse de celulele imune 
în număr excesiv în timpul inflamației 
pulmonare, împiedicând restabilirea 
completă a structurii și funcției pul-
monare. În astfel de cazuri, este posibil 
ca celulele stem și celulele progeni-

toare sănătoase să fie transplantate 
în plămânii unei persoane. Cu toate 
acestea, ca și în cazul oricărui trans-
plant, respingerea imunității probabil 
ar fi o problemă.

Pentru cazurile mai puțin severe, 
cercetătorii vor trebui să verifice com-
pușii care cresc capacitatea celulelor 
progenitoare și stem de a declanșa 
repararea și regenerarea plămânilor 
în urma acestor leziuni. Cercetările 
anterioare au arătat că anumiți com-
puși care vizează căile de semnalizare 
în celulele stem și progenitoare arată 
potențialul de a îmbunătăți regenera-
rea plămânilor la pacienții cu astm 
și fibroză pulmonară.

Science Daily
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Tratamentul preferențial acordat unui copil de către 
părinți se pare că ar fi implicat în consumul ridicat de alcool 
și droguri la ceilalți copii. Preferința părinților față de unul 
dintre copii este un subiect complex și delicat, despre care 
specialiștii în domeniu au ajuns la concluzia că percepția 
este mult mai importantă decât realitatea. Cu alte cuvinte, 
modul în care copiii înțeleg favoritismul părinților este 
cel care contează pentru ei, chiar dacă în realitate această 
imagine pe care și-au format-o ar putea fi eronată.

Studiul a evaluat 282 de familii cu adolescenți și a vizat 
impactul favoritismului părinților față de un copil asupra 
fraților săi, în funcție de dinamica familiei respective. 
Astfel, în familiile care nu erau unite, copiii care simțeau 
că unul dintre frați era favorizat aveau șanse aproape 
duble de a fuma și de a consuma alcool și droguri. Dacă 
discrepanța dintre tratamentul părinților era percepută 
ca fiind foarte mare, copiii defavorizați aveau de 3,5 ori 
mai mari șansele de a recurge la aceste comportamente 
vicioase. Când consumul de substanțe era deja prezent, 
tratamentul preferențial al unui frate nu a făcut decât 
să îl intensifice.

În cazul familiilor unite, în care membrii erau apropiați 
unii de alții și își arătau afecțiunea, nu a fost identificată 
o legătură între favoritism și comportamentul vicios al 
copiilor.

Autorii acestui studiu sfătuiesc părinții să încerce să le 
ofere tuturor copiilor mai multă afecțiune decât o fac de 
obicei, să încerce să evite situațiile conflictuale și să le ofere 
susținere, astfel încât să fie contracarate efectele negative 
ale percepției unui tratament preferențial între frați.

Medical Xpress
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Moldova la
JO de la 
Beijing 2022

Delegația Moldovei la Jo-
curile Olimpice de Iarnă (a 
XXIV-a ediție), ce se desfășoară 
în perioada 4-20 februarie la 
Beijing, include cinci sportivi. 
Cel mai bun rezultat în capi-
tala Chinei, înregistrat de un 
component al echipei noastre, 
deocamdată aparține biatlo-
nistului Pavel Magazeev, care 
s-a clasat pe locul 26 în cursa 
individuală de 20 de kilometri, 
cu doar două ratări la panoul 
de tragere (din 20 de ținte). 
Biatlonista Alina Stremous s-a 
situat pe locul 37 din 89 în cur-
sa individuală de 15 kilometri, 
iar la sanie individual feminin, 
Doina Descalui s-a poziționat 
pe locul 32 (din 34), cu rezulta-
tul 3.06.294 min. în suma celor 
trei manșe, ratând astfel finala. 

GL la fotbal 
pe plajă și-a 
desemnat 
învingătorii

„Gala Laureaților Fotbalului 
pe Plajă-2021” s-a desfășurat la 
Chișinău, în cadrul reuniunii 
făcându-se bilanțurile pentru 
anul trecut. Astfel, „superla-
tivi” ai anului au devenit Ni-
colae Ignat (Cel mai frumos 
gol),  Ruslan Istrati (portar), 
Dumitru Graur (fundaș), Vale-
riu Gurgurov (atacant). Titlul 
de golgeter i-a revenit legio-
narului din România, Marian 
Măciucă (39 de goluri). Cel mai 
bun jucător al sezonului a fost 
desemnat Grigore Cojocari, iar 
la nominalizarea Antrenorul 
anului a învins Ruslan Pernai, 
managerul selecționatei și al 
formației Nistru Chișinău, 
aceasta din urmă impunându-se 
la categoria Echipa anului 2021. 
Nominalizarea Echipa fair-play 
a fost câștigată de FC Dubăsari, 
reprezentantului acesteia trofe-
ul fiindu-i înmânat de Eduard 
Crețu, președintele Federației 
Sportive de Fotbal pe Plajă.

În orice magazin specializat, 
medalia cea mai simplă costă vreo 
35 de lei. Mai mult, distincția de 
valoare supremă decernată spor-
tivilor la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo este, de fapt, făcută din 
argint pur, placat cu aur și are o 
greutate totală de 556 de grame, 
dintre care doar 6 g sunt de aur; 
prețul metalului utilizat este de 
aproximativ 800 de dolari SUA. 
Acum însă ne propunem să vor-
bim despre un alt aspect, despre 
un alt preț, despre fața ascunsă a 
medaliei, o față pe care spectatorii 
nu o prea cunosc în detalii, nu o 
văd cu adevărat. Altfel spus, ținem 
să scoatem în evidență  eforturile 
colosale ale atletului, grație cărora 
performerul dobândește medaliile 
de-a lungul carierei sale sportive.

Abnegație și dăruire

Vom porni de la premisa că 
practic toți atleții celebri din Re-
publica Moldova, care au scos 
performanțe meritorii, și-au în-
ceput activitatea sportivă încă în 
fragedă copilărie. Și-au sacrificat 
din timpul liber în săli sportive 
sătești și orășenești modeste, în 
care antrenorii le-au cultivat ase-
menea calități precum disciplina, 
perseverența, stăruința, dragostea 
de muncă, alimentarea corectă și, 
esențialul, calitatea de a fi om în 
sensul veritabil al cuvântului. 
În vreme ce toți ceilalți copii își 
permiteau să trăiască liber cli-
pa, fără respectarea unui regim 
strict, riguros, și să savureze din 
plin plăcerile vieții, tinerii spor-
tivi, dimpotrivă, de cum veneau 
de la școală se așezau grabnic să-și 
facă lecțiile, să-și ajute părinții, 
ca, în definitiv, să plece repede la 
ședințele de antrenament, iar după 
încheierea acestora să revină direct 
acasă, pentru a îndeplini sarcinile 
pe care nu au reușit să le facă ante-

rior; după care trebuia 
să aibă grijă să se cul-
ce la timp. Din cele 
expuse am sintetizat 
care este prețul plă-
tit de sportiv: niciun 
minut, nicio clipă din 
timpul liber, util, nu-l 
irosesc pentru distracții 
ușoare.

Haideți acum să calculăm 
câte ore este angrenat sportivul 
în ședințele de antrenament, ple-
când de la criteriile elementare ale 
încărcăturilor pe care le suportă 
acesta la nivelul cerințelor men-
ționate în „Regulamentul școlilor 
sportive”. Copilul începe să prac-
tice luptele libere de la 9-10 ani, 
iar la grupa de începători sarcina 
didactică săptămânală este de 9 
ore, în total 936 de ore în doi ani. 
Apoi urmează grupele de avan-
sați și cele de măiestrie sportivă. 
Odată cu trecerea în categoria 
de măiestrie sportivă superioa-
ră, sarcinile cresc până la nivelul 
maxim posibil, ajungând la 36 de 
ore săptămânal. Timp de cinci ani, 
atletul acumulează 9 360 de ore 
de antrenament. În total, un spor-
tiv profesionist întrunește către 
vârsta de 25 de ani 18 096 de ore 
dedicate pregătirii. Acesta este 
prețul medaliei, evaluat în baza 
criteriului „timp consumat” pen-
tru dobândirea succesului sportiv.

Potrivit investigațiilor efectu-
ate de specialiști, un atlet pierde 
pe zi 3-4 kg prin transpirație, iar 
săptămânal – circa 20-25 kg (lu-
nar 80-95 kg, anual 900-1050 kg). 
Pe parcursul unei cariere sportive 
de 15 ani sportivul de performan-
ță transpiră aproximativ 13500-
15750 kg. Acum ne vom preocupa 
de evaluarea volumului total al 
distanțelor parcurse în timpul 
antrenamentelor de către luptă-
tori. Principala formă de alergare 
nu numai în lupte, dar și pentru 

adepții altor 
probe de 
sport, este 
crosul, de-
oarece astfel 
se dezvoltă în 

mod extrem 
de eficient re-

zistența. Regimul 
de pregătire a lup-

tătorului prin aplicarea 
crosului arată în linii generale ast-
fel: săptămânal aleargă 12-16 km, 
anual parcurge 624-832 km, iar 
pe durata carierei – 9360-12480 
km. Distanța Chișinău – Moscova 
este de 1314 km. Prin urmare, un 
atlet ar putea acoperi pe parcursul 
vieții sportive cam de nouă ori 
acest interval.

Fața ascunsă a medaliei

La o adică, cineva ar putea să 
spună tranșant că prea mare e 
costul unei victorii, al unei me-
dalii, și că nu prea face ca tinerii 
să se sacrifice într-o asemenea 
măsură, să suporte atâtea lipsuri, 
deplasări, rigori de tot felul, acci-
dentări, uneori destul de grave... 
Oare nu ar fi mai bine ca tânărul 
să se bucure de toate plăcerile vie-
ții, să trăiască fără griji și nevoi? 
Indubitabil, unora le-ar părea 
prea grea și prea întortocheată 
această cale. Pentru ei contează 
primordial traiul în tihnă, în liniș-
te deplină, în comoditate. În acest 
context, din experiența noastră de 
antrenorat, una consistentă, am 
dedus că tinerii care au ales calea 
sportivă, chiar dacă nu toți au în-
registrat performanțe notorii, toți 
în schimb au devenit oameni că-
liți, au dobândit asemenea calități 
precum disciplina, tenacitatea, 
rezistența, curajul, responsabili-
tatea, respectul față de persoanele 
cu care intră în contact, abnegația, 
onestitatea, disponibilitatea de a 

veni 
mereu în 
ajutorul celor mici... 

Mai mult decât atât, ținem să 
menționăm că mai toți tinerii 
care au îmbrățișat calea sportivă 
sunt de folos societății, servind 
și pentru alții drept exemplu în 
ceea ce privește stilul sănătos de 
viață. Posedând adevărate calități 
de luptător, mulți dintre ei devin 
ulterior antrenori, pedagogi, me-
dici, businessmeni, politicieni, în-
tr-un cuvânt, oameni de succes, 
dar și buni familiști. Credem că 
una dintre însușirile principale 
ale veritabililor atleți este că au 
tăria de caracter de a respinge 
categoric obiceiurile nocive pre-
cum fumatul, alcoolul, drogurile. 
Ei duc faima țării noastre în lume, 
dobândesc medalii, victorii strălu-
citoare la cele mai mari competiții 
internaționale. 

Prin rândurile scrise de noi 
am ținut neapărat să dezvăluim 
parțial truda imensă a celor mai 
buni atleți moldoveni, dar și a 
antrenorilor lor, fața ascunsă a 
distincțiilor sportive. Avem toa-
tă încrederea că părinții îi vor 
îndrepta și de acum înainte pe 
copiii lor spre sport, în vederea 
educării unor adevărați perfor-
meri, cetățeni ai țării noastre. 
Asta credem că este fața cea mai 
bună a medaliei.

Valeriu CUZNEȚOV, 
Antrenor Emerit,

prof. univ. dr. Serghei BUSUIOC, 
Antrenor Emerit

Aspectul revers 
al medaliei

Factorul esențial în procesul de cucerire 
a unei medalii sportive este, fără doar 
și poate, munca asiduă, una titanică. 
Cum însă asigurăm acest proces și 

care sunt costurile atingerii unui asemenea 
obiectiv? Am început să cercetăm acest subiect 
în 1993, pe un eșantion de sportivi practicanți 
de lupte libere din UTA Găgăuzia, de la cluburile 
sportive „Vatan” și „Boz-Curt”, precum și de 
la Liceul-internat regional cu profil sportiv din 
municipiul Comrat. Astfel, ne-am propus să 
aflăm cam cât costă o medalie sportivă. 

La Chișinău 
s-a desfășurat CN 
de box

Campionatul național de box, desfă-
șurat în perioada 1-5 februarie a.c., și-a 
stabilit laureații. În cat.51 kg s-a impus 
bălțeanul Dumitru Vieru, la 54 kg cel 
mai bun a fost Fiodor Cazanji (Comrat), 
iar Alexandru Usatenco (Tiraspol) a în-

vins în cântarul de 57 kg. De asemenea, 
campioni au devenit hânceștenii Dorin 
Bucșa (60 kg) și Ștefan Vozneacovschi 
(63,5 kg), ambii de la Centrul de Pregă-
tire a Loturilor Naționale. De remarcat 
evoluția strălucită a reprezentanților 
Școlii Sportive Specializate de box din 
Grimăncăuți, ghidați de marele antre-
nor Petru Caduc: astfel, campioni au 
devenit Vlad Gavriliuc (75 kg), Dumitru 
Coșciug (80 kg), Andrei Zaplitnîi (86 
kg), Valeriu Răzmeriță (92 kg) și Alexei 
Zavatin (+92 kg).  
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
11.02 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
12.02 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de 

Matei Vișniec, ora 18.00.
13.02 „Filumena Marturano sau divorț în stil italian” de Eduardo de 

Filippo, ora 18.00.
15.02 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
16.02 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
11.02 „Peter Pan” după J.M. Barrie, ora 18.30.
12.02 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
13/25.02 „Regele Lear” de W. Shakespeare, ora 17.30.
14/26.02 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
17.02 „Adi” de Constantin Cheianu, ora 18.30

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
13.02 „Traviata”, operă în patru acte, de Giuseppe Verdi, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L.Caragiale”
11.02 „Fără pijamale” după Mawby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.
12.02 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
13.02 „Îți vreau soțul” de Mihail Zadornov, ora 18.30.
14.02 „Nunta” de A.P. Cehov, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
11.02 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
12.02 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.
13.02 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paulo Costella, ora 19.00. 
15 – 16.02 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
11.02 „Konțărt”, premieră, ora 19.00. 
12.02 „Tata” de Gh. Urschi, ora 18.30.
13.01 „Testamentul” de Gheorghe Urschi, ora 18.30.
Spectacole pentru copii
13.02 „Cinciracvela” de Gheorghi Nahuțrișvili, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
13/16.02 „Planeta de rouă” de Grigore Vieru, ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
12.02 „Motanul încălțat” după Ch. Perrault, ora 11.00.
13.02 „Pădurea de argint” de Veronica Boldișor, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
13.02 Concert prezentat de muzicieni coreeni. Orchestra Națională 

de Cameră, dirijori – Kim Jaeha și Janghoon Cho /Coreea de Sud/, 
solistă Yoon-Hee Kim, vioară /Coreea de Sud/. În program: J. Strauss, 
J. Brahms, ora 18.00. 

17.02 Enigma violei, Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor 
– Cristian Florea, solist – Veaceslav Boghean, violă; la vioară – Eugen 
Ursu. În program: W.A. Mozart, P. Hindemith, M. Bruch, ora 18.00.

A f i ş

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

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

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

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

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

Te  c a u t !

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)

Văduvă de 54 de ani 
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș vrea să 
am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. Să nu fumeze 
și să nu bea mult alcool. Să iubească viața. Mai multe de-
talii la numărul de telefon lăsat la redacție”. (24)

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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Pare că în fiecare zi duci 
„bătălii” în raport cu pro-
priile emoții. Indiferent 
despre ce sector al vieții 
este vorba, ești reticent în 
fața unui „nou început”. 
Atunci când în joc se află 
lucruri în care crezi cu ade-
vărat, îți lipsește cu desă-
vârșire capacitatea de a 
găsi un echilibru în astfel 
de contexte.

Te simți restricționat în 
acțiuni deoarece îți lipsește 
timpul. Poate e vorba de 
un blocaj care te împiedică 
să te organizezi mai bine 
pentru a face tot ceea ce îți 
dorești. Atunci când este 
necesar, adresează între-
bările pe care le ai în minte 
pentru a fi sigur de reali-
tatea de care te înconjori.

Convingerea în raport 
cu ceea ce îți dorești te 
ajută să faci ca lucrurile 
să se întoarcă în favoarea 
ta. Dispoziția pozitivă pe 
care o resimți te ajută mult 
în schimbarea dinamicii 
de care ai parte. Deși ești 
dispus să cedezi în fața ce-
rințelor anumitor persoa-
ne, nu este cea mai bună 
alegere.

Te afli într-o tranziție 
importantă din punct de 
vedere emoțional. Totodată 
ești conștient că este ne-
voie de multă organizare 
și determinare pentru a 
schimba anumite lucruri 
din viața ta. La birou te 
simți pregătit să faci față 
unor proiecte din ce în ce 
mai complexe.

Mișcarea fizică constan-
tă te ajută să îți recapeți 
vitalitatea și tonusul psihic. 
Evenimentele care au loc în 
plan profesional te ajută să 
îți creionezi noi obiective. 
Ești mai determinat ca ni-
ciodată să atingi apogeul 
propriei cariere. Ai opor-
tunitatea de a petrece timp 
alături de cei dragi și o să 
profiți la maxim.

Este important pen-
tru starea ta emoțională 
ca tot ceea ce gândești să 
fie expus într-o manieră 
cât mai autentică. Zilele 
acestei săptămâni vor fi 
caracterizate de aventură 
și riscuri. În plan profesio-
nal, este posibil să fii mult 
prea grăbit în inițiative și 
să faci lucrurile într-o ma-
nieră dezorganizată.

Prezența Soarelui va 
induce o stare de armonie 
și calm între toți membrii 
familiei. Firea rebelă a 
unor persoane din viața 
ta te îndeamnă și pe tine 
să ieși mai mult din zona 
de confort. Alături de tine 
vor rămâne întotdeauna 
cei care te apreciază cu 
adevărat.

Ai nevoie de apreciere 
constantă din partea celor 
din jur, ceea ce e periculos 
pentru starea ta de bine. 
Este ca și cum te afli me-
reu la mâna celor din jur 
și dispoziția ta psihică este 
direct afectată de compor-
tamentele lor. În weekend 
este de preferat să te odih-
nești mai mult. 

Suprasolicitarea psihică 
din timpul săptămânii se va 
resimți profund în fiecare 
seară. Odată ce ai ajuns 
acasă de la birou, ai sen-
zația că te scufunzi într-un 
sentiment de neadecvare 
profund. Tot ceea ce se în-
tâmplă în jur te consumă 
și te face să ai așteptări în 
raport cu propria persoană. 

Oricât de pasionat ești 
de ceea ce faci în plan 
profesional, trebuie să știi 
cum să echilibrezi balanța 
pentru ca focusarea ta pe 
acest sector al vieții să nu 
îți afecteze relațiile. Te vei 
provoca din ce în ce mai des 
să ieși din zona de confort. 
Este reconfortant să îți des-
coperi noi limite.

Având în vedere că ești 
sigur pe tot ceea ce repre-
zinți ca profesionist, nu ai 
cum să dai greș cu inițiati-
vele. În plan personal însă, 
ai o personalitate destul de 
„alunecoasă”. Te plângi me-
reu de neajunsurile din via-
ța ta, chiar dacă ești conști-
ent că acest gest e deranjant 
pentru cei din jur.

Alegi să vezi partea plină 
a paharului deoarece ești 
conștient că tu ești sin-
gurul „dirijor” al propriei 
vieți. Pentru tine această 
săptămână este despre co-
nectarea cu sine. Astrele te 
însoțesc pe drumul pe care 
îl alegi, dar e important să 
fii conștient și de riscurile 
pe care ți le asumi.

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

În fața unei case arătoase băr-
bații s-au oprit. Ilie îi zise prie-
tenului: „Hai, Nicule, să intrăm 
și noi la Lisaveta. Cu ce suntem 
mai buni decât nevestele noastre 
care ne-o fi înșelând de când ne-am 
căsătorit? Sau cu ce suntem mai 
răi decât Alecu și Lavrentie, care 
ne-au spus atâtea lucruri despre 
misterul acestei case?”.

Lisaveta este proprietara unui 
bordel din orășel. (N-am crezut 
nici n-am gândit că prin orășele-
le mici ar putea exista asemenea 
stabilimente.) Îi cunoștea bine pe  
bărbații aghesmuiți și tare s-a mai 
mirat când i-a văzut în casa ei de 
rendes-vous. 

„Cum?! Voi?! Un procuror fi-
del și un notar exemplar au nevoie 
de serviciile mele? De necrezut! 
Cu ce aș putea să vă servesc la o 
oră atât de târzie?” „Păi, cu marfă 
pe potriva noastră”, au răspuns 
bucuroși bărbații. „Dar să știți că 
n-am nimic demn de voi. De ce 
n-ați venit ziua, când prin camere 
așteaptă cocote apetisante, gata să 
vă  poarte pe valurile înspumate ale 
mării, să vă ridice în cosmos? Pe 
când acum doar niște copile fără 
experiență vă pot sta la dispoziție.” 

„Și chiar nicio profesionistă nu 
a rămas pentru noi?”, s-au mirat 
prietenii. „Nu! Pentru că profesi-
onistele mele sunt toate măritate 
și nu se abat aici decât ziua, ca să 
nu le bănuiască soții lor.”

Pleacă cu gândul 
de a reveni

Ilie și Nicu au dat din mână 
a pagubă și au ieșit din local cu 
gândul că vor reveni într-o altă 
zi. Îi intrigase Alecu și Lavrentie 
cu care goliseră sticlele de votcă, 
vorbindu-le cu lux de amănunte 

Patru familii considerate model,
destrămate de un bordel (I)

despre plăcerile trăite cu amantele 
lor în acest bordel. 

„Un bărbat fără amantă e un 
ursuz, iar soția niciodată n-o să te 
ia cu friguri așa cum o face amanta 
sau prostituata”, le-au băgat în cap 
aceștia. Acum, după ce pășiseră 
pragul misteriosului local nu mai 
exista nicio îndoială că între pereții 
lui se poate trăi acel sentiment care 
te face să uiți de toate pe lume. 

Îi impresionase atmosfera de 
senzualitate din interior: mobilă 
aranjată cu gust, pereții împodobiți 
cu tablouri erotice, lumina filtrată 
prin tot felul de abajururi. Până la 
scara blocului, încântați de cele 
văzute, bărbații au vorbit numai 
despre „minuni” din lumea sexului. 
S-au despărțit, lăsând gândurile să 

zboare spre casa Lisavetei și spre 
ziua când profesionistele îi vor 
ajuta să trăiască miracolul. 

Pentru cei din jur – 
familii model, 
în realitate cu totul altfel

De zece ani Ilie și Nicu, care au 
crescut în aceeași mahala dintr-un 
colț de țară, locuiau la oraș. Amân-
doi și-au luat neveste orășence, 
aveau câte un copil și erau consi-
derați de toată lumea drept niște 
norocoși cu serviciu bun și familii 
așezate la locul lor. Dar de când 
au prins a bănui că nevestele lor îi 
înșală, căutau din vreme în vreme 
să-și găsească alinarea la bar. 

După primele pahare plămă-

Nina NECULCE

Ilie Nistor și Nicu Bandac, prieteni la 
cataramă din copilărie, mergeau veseli pe 
stradă, împleticindu-se. Se întorceau de la 
bar, unde nu de multă vreme intrau din când 

în când să-și spună durerile, golind paharele. 
Goliseră și acum cu niște prieteni din cercul lor 
câteva sticle de votcă, care le ridicase dispoziția și 
le îngreuiase mersul. Totuși încercau să pășească 
drept, chiar dacă picioarele îi trăgeau când pe o 
parte de trotuar, când pe alta.
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deau planuri cum să-și pedepseas-
că soțiile și cum să-i descopere pe 
bărbații ce le-au pus coarne. Însă 
după ce dădeau mai multe păhă-
ruțe pe gât, starea lor nervoasă se 
domolea și le pierea pofta de răz-
bunare. Alecu și Lavrentie au fost 
cei care i-au făcut să se consoleze 
cu ideea că o familie nu-i modernă 
fără ceartă și fără amanți.

Cu teoria „familiei moderne” 
au fost ademenite la casa de ren-
des-vous și soțiile eroilor noștri – 
Aurelia, soția lui Ilie și Irina, soția 
lui Nicu. Ambele cu forme perfecte, 
cu ochi strălucitori și temperament 
nestăvilit, s-au lipit de mintea Li-
savetei. 

Azi le invită femeia la o cafea, 
mâine la un ceai, și așa, încet-încet, 
a descoperit că tinerele doamne 
pe lângă corpul frumos mai au și 
un caracter vesel și o inteligență 
de invidiat. Ce mai la deal, la vale 
– marfă de nota zece pentru bor-
delul ei! 

După ce le-a tălmăcit „ABC-ul 
căsătoriei moderne”, care spune 
că în aceste vremuri femeia fide-
lă e desconsiderată de societate, 
Lisaveta le-a învățat pe tinerele 
doamne „arta adulterului” cu toată 
gama ciudățeniilor sexuale și cum 
să facă să nu fie prinse niciodată 
de soții legitimi. 

Apoi le-a găsit câte un amant 
statornic și, de la o zi la alta, de 
la un an la altul, Aurelia și Irina 
se desfătau ziua-n amiaza mare în 
„cuibul  dragostei” din casa ară-
toasă de la colțul străzii.

(va urma)
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Misterul anulatMisterul anulat

A G R I C O L A

Altoirea pomilor cu ramuri detașate se 
face spre sfârșitul perioadei de repaus 
a pomilor prin metodele în copulație și 
despicătură și la începutul vegetației, 

sub scoarță.

Orientativ, este recomandat a 
realiza altoirea cu ramuri detașate 
în perioada 15 martie – 15 mai.

Pentru a realiza aceste alto-
iri cu succes se recomandă ca 
ramurile să fie recoltate cu 3-4 
săptămâni, important a se realiza 
înainte de umflarea mugurilor.

Ramurile de altoi se taie la 
30-40 cm lungime, se tratează 
cu fungicid și se plasează în pa-
chete recomandându-se introdu-
cerea bazei în rumeguș umed și 
se depozitează pentru păstrare la 
temperatura de 2-3 grade Celsius. 
Dacă ramurile au fost colectate 
mai devreme, acestea se împara-
finează și se plasează în camere 
frigorifice la păstrare.

În continuare, povestim mai 
multe despre trei metode de alto-
ire cu ramuri detașate, ce vă pot 
oferi rezultate bune:

• Altoirea în copulație 
perfecționată,

• Altoirea în despicătură,
• Altoirea sub scoarță.

Altoirea în copulație 
perfecționată

Pentru aceasta se utilizează al-
toi și portaltoi de aceeași grosime, 
recomandate fiind 8-15 mm.

Altoirea se face realizând o sec-
țiune oblică între altoi și portaltoi, 
cu lungimea de 3-4 cm și a unei 
tăieturi de îmbinare la 1/3 din 
lungime, în partea de sus (similar 
unei limbi, de 10-12 mm adânci-
me) pentru o mai bună prindere 
a altoiului cu portaltoiul.

Tăietura de 3-4 cm este reco-
mandat a se realiza dintr-o singu-

ră dată, apoi se taie limba pentru 
o mai bună prindere.

Portaltoiul se taie la o înălțime 
de aproximativ 10 cm deasupra 
solului.

Trebuie să ne asigurăm că pe 
partea opusă locului unde realizăm 
tăietura la altoi există un mugure.

Altoiul se taie optându-se pen-
tru lungimea de 2-3 muguri.

Pentru altoire se suprapun mai 
întâi secțiunile, apoi se apasă ușor 
și continuu pentru a uni limbile 
formate mișcând foarte ușor păr-
țile până când se asigură o îmbi-
nare bună a cambiului altoiului și 
portaltoiului.

Apoi, zona altoirii se leagă 
strâns de jos în sus, după care este 
recomandat să se ungă cu mastic 
marginile punctului altoirii și par-
tea de sus a altoiului.

Mugurii altoiului trebuie să ră-
mână descoperiți la toate cele trei 
tipuri de altoiri prezentate.

Altoirea în despicătură

Se folosește în special pentru 
realtoirea portaltoiului viguros 
(de ex., mahaleb, corcoduș, pier-
sic franc) sau în livezi pe pomii 
deja formați.

Altoirea în despicătură se face 
până la pornirea circulației sevei, 
când pomul se află în stare de repaus.

Portaltoiul utilizat poate avea 
grosimi de 2-10 cm, iar altoiul de 
7-8 mm. Dacă portaltoiul este gros, 
putem utiliza și două altoaie:

Portaltoiul se taie în punctul de 
altoire cu foarfeca, secțiunea se ne-
tezește cu cosorul, emondorul și se 
despică pe o adâncime de 4-5 cm. 

Altoirea pomilor primăvara 
cu ramuri detașate

Altoiul se taie optându-se pentru 
lungimi de aproximativ 4-5 cm.

Altoirea se face deschizând des-
picătura formată și introducând 
forțat altoaiele în portaltoi. Zonele 
generatoare de calus trebuie să se 
suprapună, de aceea e recomandat 
să se plaseze altoiul spre marginea 
portaltoiului.

După aceasta despicătura por-
taltoiului (dacă locul gol dintre cele 
două altoaie este prea mare) se 
acoperă cu o bucățică de scoarță, 
iar suprafața și fisurile laterale se 
ung cu mastic.

Locul altoirii se leagă cu benzi 
de plastic, rafie sau orice alt ma-
terial recomandat. Altoiul se taie 
la 2-3 muguri.

Altoirea sub scoarță 
perfecționată

Altoirea sub scoarță perfecțio-
nată se face în lunile aprilie-mai, 
când pomul a pornit în vegetație și 
scoarța portaltoiului se desprinde 
ușor.

Pentru o prindere bună, se reco-
mandă ca altoiul să aibă grosimea 
de 7-8 mm, iar portaltoiul pe 2-6 
cm, însă se utilizează și grosimi mai 
mari ale portaltoiului.

Altoirea sub scoarță perfecționa-
tă; porțiunea utilizată ca portaltoi; 
altoii; altoirea propriu-zisă

Pentru altoire, portaltoiul se 
scurtează și se netezește tăietura, 
făcându-se o incizie longitudinală 
de 4-5 cm pe scoarță, fără a atinge 
cambiul. O zonă netedă asigură o 
prindere mai bună.

Pe trunchiul portaltoiului se lasă 
1-2 rămurele ce vor asigura hrăni-
rea, restul se înlătură.

Altoiul se taie la lungimea de 
aproximativ de 2-3 muguri, iar 
partea de jos ce va fi introdusă se 
fasonează sub formă de peniță.

Pentru o prindere mai bună (for-
marea calusului), este recomandat 
a se înlătura din părțile laterale ale 
peniței fâșii de scoarță, păstrând o 
fâșie întreagă de 3-4 mm (situată 
central pe direcția primului mugu-
re, adică cel de jos.

Atunci când desprindeți scoarța 
în locul unde urmează a fi plasat 
altoiul, asigurați-vă că nu desprin-
deți și cambiul.

Altoiul pregătit se introduce 
forțat în scoarța portaltoiului, se 
leagă cu benzi și se unge cu mastic 
suprafața secțiunii portaltoiului și 
capetele altoaielor.

Este recomandat ca mugurele al-
toiului să se afle la mijlocul tăieturii.

Îngrijirea pomilor altoiți

După altoire, în faza de mugure 
umflat, lăstarii ce pornesc din por-
taltoi în pepiniere se suprimă, astfel 
ca substanțele formate în frunze 
să fie direcționate spre punctele de 
creștere ale altoiului.

În perioada de vegetație din lăs-
tarii crescuți din altoi se aleg 3-4 
pentru a forma fie axul pomului 
(dacă altoirea a fost realizată în 
acest scop), fie viitoarele șarpante 
(dacă altoirea a fost realizată în li-
vadă pe pomi maturi).

agrobiznes.md

A fost simplificată procedura de casare a plantațiilor anuale private 
Casarea plantațiilor perene proprietate 

privată se va efectua în baza deciziei de 
casare luată de proprietar sau deținător, 
fără necesitatea aprobării actului de casare 
de către o comisie, această condiție fiind 
obligatorie doar la casarea plantațiilor pe-
rene proprietate publică.

Pe agenda ședinței secretarilor generali a 
fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern 
ce prevede modificarea Regulamentului 
cu privire la modul de casare  și defrișa-
re a plantațiilor perene, aprobat prin HG 
nr.705/1995.   

Potrivit Serviciului Fiscal, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare își 
propune simplificarea procedurilor re-
feritoare la casarea plantațiilor perene, 
documentarea casării plantațiilor perene 
proprietate publică a statului și reglemen-
tarea procedurilor transparente, simple și 
rapide de casare.

Conform normelor în vigoare, în cazul în 
care persoana fizică/juridică proprietar al 
plantației perene intenționează să o caseze, 
aceasta urmează să depună la autoritatea 
administrativ-teritorială în raza căreia se 
află plantația o cerere de casare.

În baza cererii, se creează o comisie din 
patru membri, care perfectează un act ce stă 
la baza deciziei de casare aprobată de către 
consiliul local, care, de obicei, se convoacă 
în ședințe ordinare o dată la trei luni, fie în 
ședințe extraordinare.

Prin urmare, procedura de casare poate 
dura în timp până peste trei luni, fapt inac-
ceptabil pentru proprietarul plantației, dacă 
luăm în calcul că lucrarea de casare a unei 
plantații perene bătrâne sau bolnave se face 

în contextul unui plan de afaceri de reînnoire 
a plantațiilor.

În același timp, proiectul prevede o proce-
dură specială de casare și defrișare a plantați-
ilor perene proprietate publică, aceasta fiind 
posibilă dacă se întrunește una din situațiile:

• a expirat termenul de funcționare 
utilă a plantației perene;

• s-a încheiat termenul de testare a 
soiurilor noi de plante pe loturile de 
testare;

• peste 50% din suprafața plantației 
constituie goluri;

• este vătămată de organisme dăună-
toare, viruși sau este deteriorată în 
urma calamităților naturale;

• este amplasată pe terenurile a căror 
destinație sau mod de folosință a 
fost schimbat/ă;

• în alte cazuri când exploatarea a 
devenit ineficientă din punct de 
vedere economic.

În Comisia de casare a plantației perene 
proprietate publică va fi inclus deținătorul 
plantației, un specialist în agronomie, un 
specialist în contabilitate, reprezentantul 
subdiviziunii teritoriale a Agenției Națio-
nale pentru Siguranța Alimentelor (după 
caz) și reprezentantul consiliului local.

Potrivit datelor din analiza de impact 
a proiectului, circa 40-50% din totalul 
celor aproximativ 141,7 mii ha de plantații 
perene necesită a fi casate fie în legătură 
cu expirarea utilizării utile, fie datorită 
apariției tehnologiilor noi de creștere și 
întreținere, cărora aceste plantații nu mai 
corespund.

agrobiznes.md
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
11.00 Conexiuni
11.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Carte de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.05 Bob 2 persoane mansa 1
15.15 Europa mea
15.40 Bob 2 persoane mansa 2
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 Beijing, 
2022
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 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
23.45 Discover România
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.00 Telejurnal Moldova
02.00 Referendum
03.30 România… în bucate
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.00 Schi alpin
06.25 Europa mea

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul și timpul
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung, ep. 36
11.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Telejurnal
14.04 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.05 Bob 2 persoane mansa 1
15.15 Maghiara de pe unu
15.39 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.40 Bob 2 persoane mansa 2
16.55 Vorbește corect!
17.00 Editie specială Pandemie Covid 19
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
22.50 Film: Capcanele minții
00.20 Meteo
00.30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
03.30 Film: Capcanele minții
04.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.00 Schi alpin, medalii
06.30 In grădina Danei

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°
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.04 Jocurile Olimpice de iarnă
15.00 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 iarnă
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
02.40 Film: Astă seară dansăm în familie
04.30 România… în bucate
05.00 E vremea ta!
05.15 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

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
16.05 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 Negociatorul
02.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Telerevista FIFA

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII 
Știri,  Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
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  Educatio-
nal/Cultural
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 AGRI SMART Program informa-
tiv/ educativ
21:00:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA program 
Educațional/Informativ.
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 Cincizeci de umbre descatusate
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 Секреты сада
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 Чужой билет
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 Секреты сада
01.25 Х/ф Чужой билет
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.15 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIȘI
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 122
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 53
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 884
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 54
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 887
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 124
21.00 Film: RĂZBUNAREA DRAGONILOR
23.15 Film: RUGĂCIUNEA VÂNĂTO-
RULUI
01.15 Cei 7 ani de masa
03.15 Fosta mea iubire
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 15 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
11.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022

12.00 Tableta de sănătate
12.55 Carte de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Printre cuvinte
14.58 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
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 Beijing, 
2022
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 Beijing, 
2022
14.15 Bob 2 persoane mansa 3
23.20 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.50 Bob 2 persoane mansa 4
00.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.10 Telejurnal Moldova
02.05 Tema zilei
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Discover România
04.14 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
04.15 Schi alpin slalom mansa 1
06.20 Istorii ascunse

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung, ep. 37
11.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.00 Vorbește corect!
14.14 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.15 Bob 2 persoane mansa 3
15.25 Maghiara de pe unu
15.49 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.50 Bob 2 persoane mansa 4
16.45 Discover România
17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
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 Telecinemateca Contele de Mon-
te-Cristo. Prima parte
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Telecinemateca Contele de Mon-
te-Cristo. Prima parte
03.35 Adevăruri despre trecut
04.00 Discover România
04.14 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
04.15 Schi alpin slalom mansa 1
06.25 Tezaur folcloric

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
13.57 Documentar: 360°-GEO
14.58 Jocurile Olimpice de iarnă
16.35 Serial: Mândrie şi pasiune
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarnă
20.20 Destine ca-n filme
21.15 D’ale lu’ Mitică
22.10 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: Inocenți cu mâini murdare
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 Unda bugeacului
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
21.00 Știrile
21.30 Vector european
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film: Crimă de înaltă trădare
01.25 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educati-
onal/ 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    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 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
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 educati-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:15:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Program 
de divertisment 
21:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
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 Thor: Intunericul
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 Белоснежка: месть гномов
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 Белоснежка: месть гномов
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. 124
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. 54
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 885
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 55
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 888
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 125
21.00 Film: PANICĂ PE WALL STREET
23.15 Film: CASINO JACK
01.30 Film: RUGĂCIUNEA VÂNĂTO-
RULUI
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 16 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
07.45 9, 39 - Schi alpin
12.55 Carte de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Caravana TVR3
16.30 Descălecați în Carpați
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
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
23.05 Nocturne
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.00 Tradiții
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.44 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
07.45 9, 39 - Schi alpin
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 15
19.30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
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 Bocșa - PoveȘtiri
23.00 Breaking Fake News
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Telejurnal Știri
02.50 Breaking Fake News
03.40 Istorii ascunse Bocșa - PoveȘtiri
04.10 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
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10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° Islanda - Tricota-
tul: între tradiție și modernitate
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor - 
etapa 19
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarnă
20.10 Film: Jean de Florette
22.15 Câștigă România!
23.05 Iarna amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Jean de Florette
04.50 E vremea ta!
05.05 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
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 Svitanok
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Vector european
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
00.20 Zapovednik
00.35 stil nou
01.05 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DELICIILE   Program educatio-
nal/ 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  Educatio-
nal/Cultural  
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 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/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 educati-
onal/ Informativ
18:30:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA program 
Educațional/Informativ.
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 AGRO PROFIT   talk show
20:00:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA    Program informativ/ educativ
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:00:00 BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:30:00 AGRI SMART  Program informa-
tiv/ educativ
21:45:00  DELICIILE    Program educatio-
nal/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 AGRO PROFIT   talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
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 MUZICA PENTRU TOTI 
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

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

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 Крысиные бега
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 Предчувствие
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 Крысиные бега
03.00 Вечер. Настоящее время

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 125
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. 55
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 886
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 56
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 889
20.00 Film: JOC DUBLU
22.00 Film: FORȚĂ MALEFICĂ
00.00 Film: RĂZBUNAREA DRAGONILOR
02.15 Albumul Național
04.30 Baronii

Joi, 17 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Exclusiv în România
11.35 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri

14.55 Frați de viță
15.20 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
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 Profesioniștii…
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.40 Frați de viță
02.05 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.30 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
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Prințesa Ja-Myung
19.30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
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. Partea a doua
23.15 Nocturne
00.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Cosa nostra - De la Palermo la New 
York,. Partea a doua
03.00 Nocturne
03.50 Omul şi timpul
04.15 Tema zilei
05.05 Radar geopolitic
05.55 Meteo

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
09.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Jocurile Olimpice de iarnă
15.07 Jocurile Olimpice de iarna
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 iarnă
21.10 Film: Secretul mamei
22.50 FillerSecolul 22
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 mamei
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!

Moldova 1

06.05 Svitanok
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 F/d
00.00 Revizie tehnică

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DELICIILE    Program educatio-
nal/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educati-
onal/ Informativ

08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     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 BATALIA SERELOR      Program 
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 
educational/ Informativ
18:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
18:30:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
19:00:00 ȘTIRI   Program Informativ   
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program educati-
onal/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
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 Da din pistoale!
01.30 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 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 Предчувствие
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 Параллельные миры
14.30 Dincolo de Nistru
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Начни сначала
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 Параллельные миры
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. 56
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 887
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 57
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 890
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 123
21.00 Film: TRENUL DE NOAPTE SPRE 
LISABONA
23.15 Film: FORȚĂ MALEFICĂ
01.15 Film: PANICĂ PE WALL STREET
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 18 februarie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Identitate Basarabia
11.35 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Exclusiv în România
14.42 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.00 14, 43 Bob 2 pers mansa 1
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
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 Beijing, 
2022
23.00 Garantat 100%
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.40 Ora Regelui
03.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
03.30 Bob 4 pers mansa 1
04.35 România… în bucate
05.04 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.05 Bob 4 pers mansa 2
06.10 Exclusiv în România

TVR 1

08.45 Eu pot!
09.45 Teleshopping
10.00 Istorii ascunse Bocșa - PoveȘtiri
10.35 Serial: Prințesa Ja-Myung
11.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
13.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.00 14, 43 Bob 2 pers mansa 1
14.55 Vorbește corect!
15.09 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.10 Hochei M - Semifinala 2
17.45 Fan/Fun urban O
18.20 Serial: Dong Yi, concubina regelui
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: Red Hill
23.50 Meteo
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.50 Film: Red Hill
03.25 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
03.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022

03.30 Bob 4 pers mansa 1
04.35 #creativ
05.04 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.05 Bob 4 pers mansa 2
06.15 Exclusiv în România

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360°
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Documentar: 360°
14.30 Jocurile Olimpice de iarnă
14.42 Jocurile Olimpice de iarna
16.00 SerialMândrie și pasiune
17.00 Jocurile Olimpice de iarna
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Jocurile Olimpice de iarna
20.05 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°
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 Art-club
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Știrile
21.30 Portrete în timp. Iu. Bechet
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele
00.20 La noi în sat
01.05 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  PRIETENII LUI CUCOȘ Program 
de divertisment 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program educati-
onal/ Informativ
10:00:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA program 
Educațional/Informativ.
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
11:40:00 SEZON AGRICOL     Program 
educational/ 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 STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 DESIGN HORTICOL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON 
Program de divertisment
18:00:00 Program AGRO TV România    
18:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 PRIMARUL LA COVOR    Program 
educational/ Informativ
20:30:00 ZONA VERDE   Program educatio-
nal/ 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 Program 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 PRIMARUL LA COVOR    Program 
educational/ Informativ
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      

P R O G R A M E  T V
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02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI
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 Upgrade
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 Concert
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Monster
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 Oaspetele neașteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Колдунья
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 Х/ф Колдунья
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. 123
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. 57
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 888
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 58
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 891
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 124
21.00 Film: RĂZBOIUL DRAGONILOR
22.45 Film: JOC DUBLU
00.45 Film: CASINO JACK
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 19 februarie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
11.00 Gala umorului
12.50 Discover România
13.00 Tradiții
13.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.00 Bob 2 pers mansa 3
15.00 Adevăruri despre trecut
15.30 Politică și delicatețuri
16.20 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
17.30 Documentar: Hobița; coloana și 
tractorul
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
22.00 Drag de România mea! Partea a doua
23.00 Film: UN OM ÎN LODEN
00.25 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.10 Hochei bronz
03.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
03.30 Bob 4 pers mansa 3
04.35 Documentar: Hobiţa; coloana şi 
tractorul
05.05 Discover România
05.15 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.20 Bob 4 pers mansa
06.10 Hochei aur

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş ep. 32, 33
08.50 Aria DochiţeiClip
09.00 Vorbeşte corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Telejurnal Sport Meteo
13.30 Izolați în România
13.59 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
14.00 Bob 2 pers mansa 3
14.55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
15.10 Hochei bronz
17.45 Români care au schimbat lumea 
Constantin Brâncuși
18.20 Hobița, Coloana și tractorul Docu-
mentar
18.50 Teleenciclopedia AVENTURIERII 
ARTEI MODERNE: PARIS LA MIEZUL 
NOPȚII!
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Explozia
23.00 Profesioniştii…
00.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
02.00 Teleenciclopedia
02.50 Români care au schimbat lumea 
Constantin Brâncuşi
03.29 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
03.30 Bob 4 pers mansa 3
04.35 Lumea azi
05.00 Sport
05.06 Meteo
05.19 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
05.20 Bob 4 pers mansa 4 ~61’
06.10 Hochei aur 110’/160’

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
11.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL- 
etapa 15
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
14.40 Jocurile Olimpice de iarnă
16.00 Jocurile Olimpice de iarna
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.15 Jocurile Olimpice de iarna
20.30 Film: Dincolo de prerie
22.10 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.35 Drag de România mea!
02.25 E vremea ta!
02.35 România… în bucate

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 Meseriașii
11.30 Film Cântec de leagăn
13.00 Bună seara!
14.10 Muzică
15.00 Serial Pentru fiul meu

15.45 F/d
16.00 Portrete în timp. Iu. Bechet
16.30 În ritmul dansului
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 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Ad Astra
01.35 Best of Bună dimineața!
03.00 Știri Externe
03.30 În ritmul dansului
04.00 La noi în sat
05.00 Mesager
05.20 Reporter pentru sănătate

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DELICIILE    Program educatio-
nal/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 PRIMARUL LA COVOR    Program 
educational/ Informativ 
10:30:00  AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA    Program informativ/ educativ
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 MUZICA PENTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educatio-
nal/ Informativ
15:30:00 THE HUNTER   Film artistic  
16:30:00 TELEMAGAZIN     
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN     
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Program 
de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educatio-
nal/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII 
Știri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI
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 2
13.45 Teleshopping
14.00 Film 27 de rochii
16.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Agenti aproape secreti!
23.00 Film Hai sa ne batem
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Doctor Dolittle 2
04.00 Film 27 de rochii

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 Lecții de viața
21.30 Pariu cu 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 Детали - Настоящее Время
14.30 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Total Sport
18.00 Concert
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Şase
23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Elven
01.00 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
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 Секреты сада
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 Маска
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Муз/ф Мидуэй
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Выживший
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Секреты сада
04.00 Х/ф Маска

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
13.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 889
14.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 890
15.45 Film: DRUMUL OASELOR
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 892
20.00 Cei 7 ani de masa
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: TRENUL DE NOAPTE SPRE 
LISABONA
02.00 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 20 februarie

TVR Moldova

08.50 Discover România
09.00 Film: UN OM ÎN LODEN
10.30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
13.00 Telejurnal Știri
13.30 Tezaur folcloric
13.57 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
16.40 Vorbește corect!
17.00 Rețeaua de idoli
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 Discover România
21.10 Foclor
23.00 Teatru TV
00.20 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022
01.10 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.20 Profesioniştii…
04.10 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

08.50 Pentru eaClip
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Telejurnal Sport Meteo
13.30 Tezaur folcloric
13.57 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022 Live
14.00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 

2022 Ceremonia de închidere
16.40 Vorbeşte corect!
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
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
21.10 Folclor Best of
23.00 Garantat 100%
00.10 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 
2022 Ceremonia de închidere
02.50 Meteo
03.00 Telejurnal Știri
03.50 Film: Explozia
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

08.40 Jocurile Olimpice de iarnă
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Film: Frații Jderi
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 iarnă
20.10 Film: Stefan cel Mare - Vaslui 1475
22.10 Film: Siberia, dragostea mea
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Frații Jderi
02.55 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
03.50 România… în bucate
04.15 Descălecați în Carpați
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

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
12.00 Concert
13.00 O seară în familie
14.00 Film A iubi
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 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viață
21.00 Știrile
21.30 Film Visul unei nopți de vară
23.30 Știrile (rus.)
23.45 Concert în Europa
00.30 Zapovednik
00.45 Erudit cafe
01.25 Best of Bună dimineața!
03.00 O seară în familie
04.00 Evantai folcloric
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN   
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00 ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
14:45:00 PRIETENII LUI CUCOȘ Program 
de divertisment 
15:00:00  NĂSCUT ÎN MOLDOVA program 
Educațional/Informativ.
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ  
16:00:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA     Program informativ/ 
educativ 
16:30:00 TELEMAGAZIN     
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN     
18:00:00 ZONA VERDE Program educatio-
nal/ Informativ
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII 
Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30:00 AGRICULTURA CU VALOARE 
ADAUGATA    Program informativ/ educativ

21:00:00 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ 
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 ZONA VERDE Program educatio-
nal/ 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 Aventuri calare
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 Split: Personalitati multiple
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuță

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 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Секреты сада
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 Семьянин
12.45 Dincolo de Nistru
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Reporter de Gardă
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Звездные врата
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Великолепная семерка
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Семьянин
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: DRUMUL OASELOR
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei 7 ani de masa
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 893
20.00 Film: TOTAL ÎNDRĂGOSTIT
23.30 Film: RĂZBOIUL DRAGONILOR
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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La moartea risipitorului

Ajuns în iad, îi zise-un drac
Pe-un ton nespus de elocvent:
Bre, nu-i de-ajuns c-ai fost sărac,
Azi dai cu totul faliment!... Gheorghe BÂLICI

Brit Awards 2022: 
Adele, marea câștigătoare

Cântăreața britanică Adele a 
câștigat trei dintre cele patru pre-
mii principale la gala Brit Awar-
ds, care a avut loc marți seara la 
Londra. Este prima ediție a acestei 
competiții în care categoriile de 

gen au fost eliminate, transmite 
agenția AFP.

Adele a câștigat trofeele pentru 
„cel mai bun artist”, „cel mai bun 
album” și „cel mai bun cântec al 
anului” pentru „Easy on Me”.

„Nu-mi vine să cred că o baladă 
cu pian a întrecut atât de multe 
cântece cu ritm”, a spus artista 
după primirea premiilor.

Americanii de la Silk Sonic au 
fost aleși „cel mai bun grup inter-
național”.

„Cel mai bun artist internațio-
nal” a fost desemnată Biile Eilish.

Olivia Rodrigo a câștigat pre-
miul pentru „cântecul internațio-
nal al anului” cu single-ul „Good 
4 U”.

Anul acesta, au fost nominaliza-
te mai multe femei decât oricând 
în ultimul deceniu, câștigătoarele 
depășind numărul bărbaților cu 
trei la unu – nouă artiste fiind pre-
miate, comparativ cu trei bărbați.

Ceremonia a fost prezenta-
tă pentru prima dată de actorul 
de comedie Mo Gilligan, care a 
preluat această poziție de la Jack 
Whitehall.

rfi.ro

Un crocodil imens 
a fost eliberat din ca-
uciucul care i-a rămas 
prins în jurul gâtului 
în urmă cu mai bine 
de șase ani. În tot 
acest timp, autorită-
țile locale au încercat 
să scape animalul de 
această povară, însă 
au eșuat.

Reptila de 4 metri 
lungime avea cauciucul 
în jurul gâtului cel puțin din 2016, când a fost văzută 
în râul Palu, din provincia Central Sulawesi. Cro-
codilul a supraviețuit cutremurului și tsunami-ului 
care au lovit regiunea în 2018, însă anvelopa nu s-a 
mișcat de la gâtul său.

De teamă că reptila va fi strangulată până la 
urmă, autoritățile din Central Sulawesi au lansat 
un concurs pentru a o elibera, punând la bătaie o 
recompensă pentru oricine se va dovedi suficient 
de curajos pentru a se lupta cu crocodilul și a-i în-
depărta cauciucul.

Doi ani mai târziu, a apărut și salvatorul, un bărbat 

în vârstă de 35 de ani, 
pe nume Tili, relatează 
DPA și Reuters, citate 
de Agerpres.

„M-am pregătit să 
prind crocodilul săptă-
mâni întregi”, a decla-
rat acesta citat de agen-
ția de presă Antara.

Tili a povestit că a 
folosit drept momeală 
pui de găină vii legați 
de un băț de bambus 

pentru a atrage crocodilul la mal. Luni, încercarea 
sa a avut succes.

Bărbatul a declarat că a prins crocodilul de unul 
singur, dar a fost ajutat de zeci de persoane pentru 
a-l ridica la mal.

În imaginile care circulă pe rețelele sociale se 
poate vedea crocodilul cu fălcile legate și capul în-
fășurat în cârpe în timp ce Tili îi taie cu fierăstrăul 
anvelopa din jurul gâtului.

Reptila a fost apoi eliberată înapoi în râu luni 
seara.

digi24.ro
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Un crocodil care trăia de șase ani 
cu un cauciuc pe gât a fost eliberat. 
A fost nevoie de zeci de persoane
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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.

Agerpres

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. 

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


