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Invazia 
în Ucraina: 
o nebunie cu 
premeditare?

Trupele ruse au început opera-
țiunea militară în Ucraina. Este 
vorba, în mod clar, de un război 
de agresiune pe care americanii 
l-au anunțat de mult, rușii îl neagă 
chiar și după ce l-au declarat, și în 
care rațiunea noastră, a tuturor, 
chiar și a celor mai pesimiști, nu 
a vrut să creadă până în ultimul 
moment.

Totuși, nu ar trebui să cedăm 
tentației de a considera invazia 
doar ca pe o faptă irațională a unui 
descreierat. Ar fi prea simplu. Și 
periculos. 

Adrian CIUBOTARU
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R e a l i t a t e a 

Mircea Snegur 
și Mihai Ghimpu 
comentează 
pentru „Gazeta 
de Chișinău” 
evenimentele 
din țara vecină

„Greșeala care-i costă pe ucraineni și ar 
putea să ne coste și pe noi e că Ucraina a avut 
posibilitatea să adere la NATO, dar n-a făcut-o. 
Iar noi dacă ne-am fi reunit, acum n-am fi 
avut probleme și eram liniștiți ca cetățenii din 
România, care sunt sub scutul NATO.”

2  m a r t i e  1 9 2 2

„Și azi aș merge 
să-mi apăr țara”

5 

Ion Paladi, în 1992 șofer de troleibuz la 
Chișinău, venea împreună cu alți tineri în Piața 
Marii Adunări Naționale și se interesa de tot ce 
se întâmplă pe câmpul de luptă. S-a dus la SIS 
și s-a înrolat benevol pe 9 martie într-un grup 
cu destinație specială, lăsându-și acasă soția cu 
un băiețel de câțiva anișori.
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24 februarie 2022. Soldat ucrainean, pe șoseaua de centură a orașului Odesa 
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Dulciuri cu iz de război

Pe 22 februarie, într-o postare 
pe Facebook, internautul Dragoș 
Galbur a informat publicul că a 
rămas consternat de „postarea 
celor de la Dulcinella Moldova. 
Tancuri sovietice, steluțe comu-
niste, 23 februarie – ziua armatei 
sovietice... Biscuiți cu pistoale și 
epoleți sovietici, postate în ziua 
în care Rusia a invadat Ucrai-
na... total nechibzuit, neinspirat 
și ofensator”. 

Dragoș Galbur s-a adresat 

direct Cătălinei Pojoga învinu-
ind-o că nesocotește „memoria 
colectivă a neamului românesc”: 
„Sunteți proprietara Dulcinella, 
aveți afaceri în România, v-ați 
făcut studiile la Cluj Napoca, vă 
întreb: vă vindeți și ultimul strop 
de demnitate pentru 100 de lei?! 
Chiar și dacă nu intra Putin în 
Ucraina, acest gen de marketing 
este o mizerie pentru că își bate joc 
de memoria colectivă a neamului 
românesc, mai ales din Republica 
Moldova”.

Internautul scrie că după aten-
ționarea sa pe pagina patiseriei, 
postarea a fost ștearsă, iar produ-
sele, din câte am înțeles, au fost 
scoase din vânzare. 

„Ori avem demnitate, 
ori nu o avem deloc”

Dragoș Galbur a îndemnat 
oamenii să boicoteze produsele 
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24 februarie, protest în fața Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova

Președintele ucrainean, 
Volodimir Zelenski, 
a decretat mobilizare generală 

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a 
decretat în după-amiaza zilei de joi, 24 februarie, 
mobilizarea generală a trupelor ucrainene în con-
textul războiului declanșat de Rusia împotriva ţării 
sale, scrie Agerpres.

Proiectul de lege privind aprobarea decretului 
președintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea 
generală” a fost înaintat spre adoptare Radei Supreme 
a Ucrainei (Parlamentul), a anunțat legislativul pe 
contul său oficial de Telegram, relatează Agerpres, 
cu referire la EFE.

Volodimir Zelenski a introdus anterior legea marți-
ală în întreaga ţară şi a anunțat, întreruperea relațiilor 
diplomatice dintre Ucraina şi Rusia, ca urmare a 
agresiunii militare împotriva teritoriului ucrainean.

Totodată, Volodimir Zelenski a subliniat că armata 
ucraineană este angajată în „lupte grele” în întreaga 
ţară, din Donbas până în alte regiuni din est, nord 
şi sud, şi a ordonat armatei ucrainene să provoace 
„cele mai mari pierderi posibile invadatorului rus”, 
transmite sursa citată.

Totodată, Ministrul ucrainean de externe, Dmi-
tro Kuleba, a cerut aliaților săi să rupă legăturile 
diplomatice cu Rusia, după ce forțele ruse au invadat 
Ucraina, a relatat joi agenția de presă RIA, preluată 
de Reuters.

Kremlinul însă, a avertizat Occidentul împotri-
va ruperii relațiile diplomatice cu Rusia, relatează 
Agerpres, cu referire la DPA.

Agerpres

Marți, 22 februarie, Compania 
„Dulcinella” a scos în vânzare, în 
toate patiseriile sale din republică 
și din România biscuiți sub formă 

de tancuri, steluțe, pistoale și epoleți sovietici, cu 
prilejul Zilei armatei sovietice, sărbătorită cu fast 
pe 23 februarie în Federația Rusă, dar și de o parte 
considerabilă de cetățeni moldoveni. Acțiunea 
patiseriei vizate i-a tulburat pe unii cetățeni. 
Reacțiile internauților i-au făcut pe patroni să 
retragă din vânzare, în aceeași zi, dulciurile 
impregnate de simbolistica militaristă sovietică.

Victoria POPA

Dulcinella atât în Republica Mol-
dova, cât și în România. „Ori avem 
demnitate, ori nu o avem deloc. 
Nu există cale de mijloc!”, a con-
chis internautul.

Postarea lui Galbur a adunat 
sute de comentarii și distribuiri. 
Unii au rămas stupefiați de acți-
unea neinspirată a managerilor 
patiseriei.  

Zina Izbaș: „Offf, câtă demago-
gie politică în niște dulciuri. Nu 
ai cum să scapi de ea când li se 
dă copiilor s-o mănânce.”

Dima Iacovlev: „Dragoș Gal-
bur, de-acord! Înțeleg ca e o dată 
cunoscută de toate popoarele 
post-sovietice și se folosesc pentru 
a vinde… însă, când la 500 de km 
de noi e război, și tu promovezi 
cultura agresorilor…”

„Aici trebuie coloană 
viguroasă, nu aluat...”

Mai mulți internauți au scris 
că vor boicota produsele patise-
riei vizate.

Reacția proprietarei patiseri-
ei nu a întârziat să apară printre 
sutele de comentarii:

„Dragoș Galbur, nu ne impli-
cați pe noi în politică! Noi suntem 
producători de dulciuri! Eu, de 
exemplu, sunt împotriva Hallowe-
en-ului și Sf. Valentin. Dar voi ce 
comentați atât de aprig biscuiții 
cu steluță cu siguranța ați serbat 
aceste sărbători, iar noi v-am fost 
alături. Până la urmă Moldova e o 
țară multinațională! Te rog să nu 
ne atribui nouă conotații politice! 
Sănătate!”, a scris proprietara de 
la „Dulcinella”, Cătălina Pojoga.

Internauta Olesea Roibu a scris 

drept reacție că „n-are treabă cu 
drama noastră... Aici trebuie co-
loană viguroasă, nu aluat”.

Interpretul de  muzică populară, 
Ion Paladi, cel care promovează 
produsele „Dulcinella” în Româ-
nia, a scris în comentarii că-i pare 
rău. „Nici eu nu m-am bucurat să 
văd o astfel de postare din partea 
„Dulcinellei”. Îi cunosc foarte bine 
pe proprietarii acestei patiserii, ei 
sunt promotorii altor valori. Din 
discuția avută cu ei, am înțeles că 
astăzi vor fi scoase din vânzare 
toate produsele cu tematica 23 
februarie și înlocuite cu produse 
dedicate sărbătorii Dragobete. Va 
rog, nu-i criticați dur, se întâmplă, 
mai greșesc oamenii. Pace în lume 
și sănătate tuturor!”.

Am fost pe 23 februarie în două 
patiserii „Dulcinella” din capitală. 
În una dintre acestea, situată pe 
strada Bănulescu-Bodoni, vânză-
toarea ne-a spus că produsele cu 
tematica zilei de 23 februarie au 
fost scoase din vânzare, iar în cea 
de-a doua, situată pe bulevardul 
Renașterii Naționale, vânzătoa-
rea ne-a comunicat că „dulciurile 
pentru 23 februarie s-au vândut. 
Nu mai sunt”. 

Ieri, 24 februarie, Rusia a de-
clanșat, în zorii zilei, o invazie pe 
scară largă împotriva Ucrainei: 
terestră, aeriană şi navală, cel mai 
mare atac al unui stat împotriva 
altui stat în Europa de după cel 
de-al Doilea Război Mondial, scrie 
Agerpres.
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Armata rusă a invadat Ucraina în 
dimineața zilei de 24 februarie, 
începând cu ora 4:45, la ordinul 
președintelui Federației Ruse, Vladimir 

Putin. La Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa, 
Podilsk, Tulcin și în alte orașe ucrainene au fost 
raportate explozii și focuri de armă. Președintele 
ucrainean Volodimir Zelenski a introdus legea 
marțială în toată țara. 

Doi foști președinți 
moldoveni despre 
războiul din Ucraina

Am discutat cu ex-președintele 
Republicii Moldova, Mircea Sne-
gur, și ex-președintele interimar 
al R. Moldova, Mihai Ghimpu, 
despre ultimele evenimente din 
țara vecină. I-am întrebat cum 
comentează situația din Ucraina. 

Mihai Ghimpu, 
ex-președinte interimar 
al R. Moldova:  

„Cine uită istoria are șanse 
să i-o amintească alții”

„Greșeala care-i costă pe ucrai-

neni și ar putea să ne coste și pe 
noi e că Ucraina a avut posibili-
tatea să adere la NATO, dar n-a 
făcut-o în acea perioadă. S-au 
jucat. S-au ocupat de bani, ca și 
la noi unii. Au trecut 30 de ani, 
iar noi n-am vrut să înțelegem că 
Rusia niciodată n-a renunțat la 
acest teritoriu și n-am făcut Uni-
rea. Dacă ne-am fi reunit, acum 
n-am fi avut probleme și eram li-
niștiți ca cetățenii din România, 
care sunt sub scutul NATO. Rusia 
nu poate rezista să intre în război 
cu NATO. Ei cunosc foarte bine 
puterea NATO, financiară, eco-
nomică și militară.

 Acum chiar dacă ar vrea Ro-
mânia să ne ajute, nu se poate 
întâmpla fără ca președintele R. 
Moldova să facă un apel către Ro-
mânia. Aici depinde iarăși de noi, 
de curajul și caracterul pe care nu 
l-am avut până acum. Dar cine 

„Preşedinte Putin, în numele umanităţii, retrageţi-vă trupele 
din Rusia! … În numele umanităţii, nu permiteţi declanşarea în 
Europa a ceea ce ar putea fi cel mai mare război de la începu-
tul secolului. … În cazul în care conflictul conduce la un război 
generalizat, este dificil de prevăzut cât de dramatic va fi, în 

privinţa numărului de persoane care ar muri, a numărului de 
persoane strămutate, a numărului de persoane care ar pierde 
speranţa în viitor.” 

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres
www.agerpres.ro/politica-externa/2022/02/23
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Prim-ministra Natalia Gavri-
lița și ministrul Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene, Nicu 
Popescu, au susținut un briefing 
după ședința Guvernului Republi-
cii Moldova de joi, 24 februarie. 
Cei doi oficiali au făcut declarații 
despre agresiunea militară din 
Ucraina.

„Azi la CSE am decis recoman-
darea de stare de urgență pentru 
60 de zile din 24 februarie. Voi 
merge azi în Parlament pentru a 
înainta această propunere pentru 
stabilirea unui regim special de 
folosire a spațiului aerian, dar și 
măsuri pentru refugiați”, anunță 
premierul Natalia Gavrilița.

Totodată, Natalia Gavrilița 
menționează că „Ultimele informa-
ții au arătat că până la ora 13:00, 
3000 de cetățeni ucraineni au tre-
cut vama. Numărul de solicitanți 
crește în fiecare oră. În funcție de 
fluxurile pe care le vom vedea, pu-
tem crește capacitatea locurilor 
unde să putem adăposti migranții”.

Natalia Gavrilița a făcut și un 
apel către cetățenii Republicii Mol-
dova în care îi îndeamnă să păstre-
ze calmul. „Deocamdată nu avem 
pericole iminente pentru cetățenii 
Republicii Moldova. De asemenea, 
reiterez mesajul Băncii Naționa-
le, aceasta a anunțat că sistemul 
bancar este într-o stare sănătoasă, 

Banca Națională are rezerve, nu 
e nevoie de panică. La fel sunt și 
stocuri alimentare, precum și po-
sibilitatea de a suplini stocurile”.  

Ministrul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene, Nicu Po-
pescu, a declarat că „R. Moldova 
este stat neutru, dar suntem atașați 
respectului pentru dreptul inter-
național. Rețeaua diplomatică 
funcționează la maxim pentru 
sistematizarea informației. Am 
făcut apel către România și UE să 
ne sprijinim în primirea și aco-
modarea fluxului de refugiați în 
țara noastră”.

Diana BOTNARU

Natalia Gavrilița: „Deocamdată nu avem pericole 
iminente pentru cetățenii Republicii Moldova”

Mircea Snegur și Mihai Ghimpu comentează pentru „Gazeta de Chișinău” evenimentele din țara vecină

uită istoria are șanse să i-o amin-
tească alții, din păcate”.

Ex-președintele 
R. Moldova, 
Mircea Snegur: 

„Nouă ne-a ajuns 
rațiune să curmăm 
conflictul la scurt 
timp după 
izbucnirea lui”

„Situația desigur este foarte 
alarmantă. Rușii nu-și schimbă 
năravul și lozinca lor că ei chi-
purile luptă pentru pământurile 
străvechi rusești. 

Această situație mă readuce 
la evenimentele de la Nistru de 
acum 30 de ani, când separatiș-
tii, având îndemnul și întreaga 
susținere politică, logistică, mi-
litară din partea reprezentanți-
lor ostili ai Federației Ruse, au 
provocat un război sângeros. Mă 
miră faptul că unii au uitat de 
acest lucru și chiar ne îndeam-

nă să nu mai facem referire la 
implicarea Rusiei în Războiul 
de la Nistru. 

În legătură cu aceasta, eu le-aș 
aminti celor cu memoria scurtă 
că rușii au fost implicați din pri-
mele zile: mai întâi înarmându-i 
pe separatiști și ulterior ieșind 
cu dânșii sub formă de instruc-
tori pe poziții. Situația aceasta 
fiind legiferată, dacă putem spu-
ne așa, la 19 mai 1992, printr-o 
dispoziție a fostului ministru rus 
Pavel Graciov, care le-a ordonat 
celor din conducerea armatei a 
14-a să apere pământul Transnis-
triei pentru că acesta e pământ 
rusesc. După care timp de două 
ore raioanele din stânga Nistru-
lui au fost ocupate.

Au trecut 30 de ani, au avut 
loc mari schimbări politice pe 
glob, din păcate însă cercurile 
oficiale din Federația Rusă nu 
țin cont de acestea și în 2014 
au provocat mișcări separatiste 
în Donbas. Au ocupat Crimeea, 
parte componentă a țării vecine. 
Și tot timpul aici în zonele de 
est ale Ucrainei a mocnit acest 
conflict ca astăzi să ne trezim cu 
război în Ucraina. 

Ca și toată lumea rațională, 
condamn, bineînțeles, această 
invazie și ocupare a Ucrainei 
de către Federația Rusă. Nu-mi 

închipui cum un politician ca Pu-
tin să poată degrada în așa un 
mod: să nu țină cont de opinia 
mondială. 

Ne apropiem de 2 martie, 
când a început războiul în stânga 
Nistrului. Diferența e că nouă 
ne-a ajuns rațiune să curmăm 
conflictul la scurt timp după iz-
bucnirea lui. Comparativ cu alte 
conflicte, a fost cel mai scurt, ți-
nând seama de condițiile inegale 
de luptă, de cele necesare care 
ne lipseau în acel moment. De 
atunci au trecut 30 de ani – tre-
buia ca responsabilii de menține-
rea unui echilibru pașnic în lume 
să se dezmeticească. Dar vedem 
că rușii nu se mai schimbă”. 

În anii 90, Mircea Snegur, 
fiind întrebat despre eventu-
alitatea unirii R. Moldova cu 
România, a spus că nu există 
deocamdată condițiile necesa-
re și că ne va spune el  „când 
se va coace unirea”. La aceeași 
întrebare adresată astăzi, Mircea 
Snegur a răspuns: „Întrebarea 
are drept de existență. Dar tre-
buie de consultat voința popo-
rului. Eu personal sunt pentru. 
Și dacă se pune întrebarea, votez 
pentru unire. Principalul e să fie 
întreaga susținere a populației”. 

Natalia MUNTEANU
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„Dorim pace, dar nu 
o pace în genunchi!”

Ecoul războiului din Ucraina a fost auzit 
în dimineața zilei de 24 februarie la 
Chișinău, Anenii Noi, Telenești și alte 
raioane din RM. Zgomotul exploziilor a 

răsunat după ora 5:00 și a durat timp de aproape 
o oră. Oameni din Zona de Securitate au anunțat 
că deși au auzit explozii care le-au cutremurat 
geamurile, nu au avut loc trageri în regiunea 
transnistreană, ci cel mai probabil a fost ecoul 
exploziilor din Ucraina. 

„Războiul ne-a luat prin 
surprindere pe toți. Situația 
privind securitatea în regiune 
este foarte alarmantă”, ne-a 
spus Ion Iovcev. 

Ion Iovcev: 
„Este inimaginabil
un nou război 
în sec. XXI”

„Este inimaginabil un nou 
război în secolul 21. În apropi-
ere de Tiraspol au răsunat ex-
plozii și în zilele precedente, au 
fost efectuate exerciții militare. 
Ecoul exploziilor din dimineața 
zilei de 24 februarie veneau 
din Ucraina. Să ne rugăm ca 
diplomații noștri și comunitatea 
internațională să facă tot posi-
bilul pentru a putea pune capăt 
acestui rău”, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” Ion Iov-
cev, fostul director al Liceului 
„Lucian Blaga” din Tiraspol.

Și reprezentanți ai primări-
ilor de la Coșnița și Doroțcaia 
ne-au informat că au fost treziți 
de zgomotul exploziilor care cel 
mai probabil răsunau dinspre 
Ucraina.

„Ne-au trezit și pe noi pe 
la ora 5:00. Dar nu credem că 
e vorba de exerciții militare 
în Transnistria. Altfel răsună 
bubuiturile când au loc exerciții 
militare în preajmă. Și sora mea 
de la Telenești le-a auzit. Cel 
mai probabil este vorba de zgo-
motul exploziilor îndepărtate, 
de la Odesa”, a spus secretarul 
primăriei de la Coșnița, Gheor-
ghe Petic. 

Pe internet au apărut mai 
multe informații potrivit cărora 
ar fi fost lansate rachete din 
regiunea transnistreană spre 
Ucraina. Dar la scurt timp Mi-
nisterul Apărării al Republicii 
Moldova a dezmințit această 
informație. „În contextul știri-
lor care circulă pe rețelele de 
socializare despre atacurile de 
pe teritoriul regiunii transnis-

trene asupra Ucrainei, Ministe-
rul Apărării anunță că această 
informație este falsă”, afirmă 
instituția.

În același timp un comunicat 
emis de Districtul Militar de 
Vest al armatei ruse, citat de 
agenția Interfax, arăta că totuși, 
în Transnistria au avut loc 
exerciții de pregătire specială 
a forțelor dislocate în regiunea 
din estul Republicii Moldova în 
dimineața zilei când armata de 
ocupație rusă a invadat Ucrai-
na.

„Unitățile de pușcași ale 
Grupului Operațional al For-
țelor Ruse din regiunea trans-
nistreană a Republicii Moldova 
au susținut o sesiune practică 
privind pregătirea specială a 
contingentului militar rus al 
forțelor de menținere a păcii”, 
se arată în comunicat. 

Potrivit unor estimări, terito-
riul separatist Transnistria are 
circa 5.000 de militari, cărora 
li se adaugă în jur de 1.500 de 
soldați ruși.

Oazu Nantoi: 
„Avem nevoie 
de mobilizarea tuturor 
resurselor diplomatice”

Deputatul Oazu Nantoi con-
sideră că Republica Moldova 
are nevoie azi mai mult ca nici-
odată de unitate și mobilizarea 
tuturor resurselor diplomatice 
ca să nu fie implicată în acest 
război și totodată să rămânem 
deschiși pentru asistență uma-
nitară. 

„În cazul unei evoluții, celei 
mai nefaste, inclusiv pentru Re-
publica Moldova, noi toți avem 
de plătit prețul trădării, lașității 
și corupției care a durat timp 
de 30 de ani. În loc să avem 
un stat integru, sigur pentru 
cetățeni, noi avem acum un stat 
cu agentură rusească, inclusiv 
în Parlament. Noi avem o parte 
din teritoriu ocupat de Federa-
ția Rusă și ne prefacem că plouă 
limitându-ne doar la declarații. 
Dar azi Republica Moldova are 
nevoie de unitate și mobilizarea 
tuturor resurselor diplomatice 
ca să nu fie implicată în acest 
conflict și totodată să rămânem 
deschiși pentru asistență uma-
nitară”, a spus Oazu Nantoi. 

Deputatul a mai adăugat că 
deși nu suntem parte în acest 
conflict, RM condamnă univoc 

agresiunea FR și susține suve-
ranitatea și integritatea Ucrai-
nei și a poporului ucrainean în 
lupta lui pentru independență.  

„Acum trebuie să fim vigi-
lenți, lupta se duce nu numai cu 
bombe, ci și cu falsuri. Văd că în 
Odesa, care e punctul nevralgic 
pentru noi, e liniște, e stabilita-
te, noi trebuie să urmărim cum 
va acționa comunitatea interna-
țională în raport cu regimul lui 
Putin. Totodată trebuie să ne 
pregătim pentru un eventual val 
de refugiați. Deocamdată facem 
față acestei situații”, a mai spus 
Oazu Nantoi. 

Ion Leahu: „Acum trebuie 
să ne securizăm hotarul 
și să fim vigilenți pentru 
a evita provocările”

Potrivit lui Ion Leahu, expert 
în problematica transnistreană, 
războiul a fost precedat de jus-
tificări halucinante, întrezărite 
în discursul pretins istoric al lui 
Putin, care a scos în evidență 
ambiția acestuia de refacere a 
Rusiei imperiale, cea de dinain-
tea imperiului sovietic. 

„Ucraina e primul stat pe care 
ar vrea să și-l întoarcă. Sunt sigur 
că nu se va opri aici. Pentru noi 
există marele pericol, al trans-
portării trupelor de infanterie pe 
Marea Azov, Marea Neagră și o 
descindere a acestora la Odesa și 
la gurile Dunării. Numai statutul 
de neutralitate nu ne va putea 
salva în această situație. Acum 
este nevoie cel puțin să nu permi-
tem oricui să ne tranziteze teri-
toriul pentru a ajunge în Trans-

nistria, trebuie să ne securizăm 
hotarul și să fim vigilenți pentru 
a evita provocările în această 
zonă”, a spus Ion Leahu.

Eleonora Cercavschi: „Până 
și rușii înțeleg că nu este 
bine, e o luptă fratricidă”

Directoarea Liceului „Ște-
fan cel Mare” din Grigoriopol, 
Eleonora Cercavschi, care face 
naveta zilnic printre posturile 
militare din regiunea transnis-
treană, ne-a informat că sunt 
foarte îngrijorați de prezența 
unui nou război în regiune.

„Ne alarmează soarta noas-
tră și a copiilor noștri. Atâția 
ani am suferit aici, oamenii vor 
liniște, vor și ei un trai mai bun, 
ca în Europa. Ne-am bucurat 
că putem călători liber. Toto-
dată, mai aveam speranțe că 
vor fi implementate reformele 
promise de autorități. Discur-
sul lui Putin plin de dispreț la 
adresa Ucrainei ne-a înfiorat. 
Nici un politician nu are dreptul 
să înjosească astfel un popor, 
să numească un stat «creatură 

artificială». Până și un fost an-
gajat în forțele paramilitare din 
Transnistria cu care am discutat 
azi a zis: «Vî znaete, ăto uje sliș-
kom…» („E din cale afară ceea 
ce se întâmplă” – trad. din rusă). 
Până și rușii de aici înțeleg că 
nu este bine. Va fi un război 
fratricid. Cei care au luptat se 
întreabă pentru ce au luptat, ca 
să-l îmbogățească pe unul ori 
pe altul? Militarii, chiar și cei 
din regiunea transnistreană, 
nu mai sunt cei care au fost. Și 
chiar dacă tarifele pentru gaz și 
energie sunt mai mici în stânga 
Nistrului, e mare sărăcie aici”, a 
relevat Eleonora Cercavschi.

Maria Roibu: „Dorim pace, 
dar nu o pace în genunchi”

Maria Roibu, directoarea 
Liceului „Alexandru cel Bun”, 
cu predare în limba română, 
din orașul Tighina, controlat de 
separatiști, consideră că liderul 
rus ar putea crea o nouă rezer-
vație nu doar pentru populația 
teritoriilor ocupate, ci și pentru 
propriii cetățeni. „Sperăm să fie 
oprit de comunitatea internațio-
nală. Am auzit și tineri din Rusia 
vorbind că în niciun caz nu ar 
vrea să meargă să lupte pe teri-
toriul altui stat și că sunt gata 
să-și apere doar propria țară, 
dacă sunt invadați. Eu personal, 
mă rog la Dumnezeu să-i dea o 
limpezire a creierului liderului 
de la Kremlin. Nici lumea de aici 
nu-și dorește o escaladare a situ-
ației. Dorim pace, dar, evident, 
nu o pace în genunchi”, a mai 
spus Maria Roibu.

Svetlana COROBCEANU

Până și rușii

de aici înțeleg că 
nu este bine. Va fi 
un război fratricid, 
a relevat Eleonora 

Cercavschi. 
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După ce s-a început războiul la 2 martie 
1992, numit oficial „pentru integritatea 
și independența Republicii Moldova”, 
Ion Paladi, pe atunci șofer de troleibuz 

la Chișinău, venea împreună cu alți tineri în Piața 
Marii Adunări Naționale și se interesa de tot ce 
se întâmplă  pe câmpul de luptă. Dorea să ajungă 
pe poziții, acolo unde se lupta cu trupele regulate 
ale armatei a 14-a a Federației Ruse, cu gardiștii și 
cazacii, dar, așa cum ne spune eroul nostru acum, 
nu putea să meargă „înarmat cu un harag”. S-a 
dus la SIS și s-a înrolat benevol pe 9 martie într-
un grup cu destinație specială, lăsându-și acasă 
soția cu un băiețel de câțiva anișori.

Cu Ion Paladi m-am întâlnit pe 
malul lacului de la Bumbăta, Un-
gheni, pe care îl arendează, unde 
mi-a istorisit amintiri dintr-un 
război nedrept și inegal, mărturii-
le sale fiind un document de certă 
valoare istorică și pur omenească 
pentru toți cei interesați. La vreo 
20-30 de metri de mal, o căsuță 
mică, unde se adăpostește pazni-
cul, vânătorii și pescarii pe vreme 
rea, numită „Casa vânătorului”, 
este ceea ce a mai rămas dintr-o 
frumoasă construcție. Din spusele 
lui Ion, fostul primar a ridicat-o, 
iar actualul, „pentru că nu avea 
actele în regulă”, a dat ordin să 
fie demolată. Au sărit oamenii și 
au apărat-o, dar tot s-a reușit să 
se dărâme un perete și acoperișul. 
Așa își începe povestirea partici-
pantul la război, după care începe 
să-și depene amintirile.

Prima luptă

„Am făcut armata la sovietici, 
în Gruzia, și, fiind acolo „capti-
orșcik”, adică șef de depozit, am 
avut posibilitatea să încerc toate 
tipurile de armament destinat in-
fanteriei. După o scurtă pregătire, 
de câteva zile, am mers în prima 
mea luptă, unde s-a nimerit să 
zboare gloanțele de nu te puteai 
ridica de la pământ. Era pe lângă 
Plop-Știubei, în Valea Verde, și 
vreo câțiva camarazi care nu reu-
șiseră să se retragă au avut nevoie 
de focul nostru de acoperire pen-
tru a putea scăpa cu viață. 

A fost botezul meu de luptă, 
când am tras o sperietură bună, 
dar, după câteva zile, mi-a trecut 
și chiar m-am deprins. Atunci, în 
prima mea luptă, eram în unifor-
mă nouă și, după ce ne-am retras 

cu bine, colonelul m-a oprit și m-a 
rugat să-i dau chipiul de pe cap. 
Observase o gaură în el, deasupra 
frunții, iar o altă gaură avea în 
partea din spate, pe unde ieșise 
glontele. Putea fi prima și ultima 
mea luptă, dar am avut noroc și 
am scăpat”, îmi spune Ion.

O armă la doi și cazuri 
de trădare „de sus”

Participantul la război îmi po-
vestește cum, la început, o armă 
automat sau un pistol revenea la 
doi polițiști, cum au tras lunetiș-
tii separatiști într-un bătrân și în 
nepoțica sa când aceștia treceau 
Nistrul cu o barcă și i-au omorât 
pe amândoi, cum au venit gardiștii 
cu un camion „Ural” și au început 
să împuște direct spre satul Pu-
hăceni, în casele oamenilor. După 
ce i-au gonit însă, gardiștii nu au 
mai avut îndrăzneala de a merge 
direct pe șoseaua Grigoriopol – 
Tiraspol. 

Despre cazurile de trădare „de 
sus” Ion Paladi îmi relatează două 
întâmplări, care, după 30 de ani, 
zice el, ar putea deja să fie cunos-
cute. „Odată, am mers vreo 39 de 
kilometri pe jos până dincolo de 
Dubăsari, cu tot grupul nostru. 
Aveam misiunea să distrugem 12 
BM-uri, niște rachete care erau 
îndreptate spre Chișinău. Am 
mers doar noaptea, pe arătură, 
prin vii și livezi. Când am ajuns 
însă acolo, nu mai erau. Am aflat 
de la un localnic că au fost evacu-
ate cu vreo patru ore înainte de 
venirea noastră și că au fost duse 
spre Dubăsari... 

Altădată, dinspre Comrat, 
știam din informații precise, se 
aștepta deschiderea unui al doi-
lea front. A plecat încolo „o am-
bulanță” cu vreo 12 oameni de ai 
noștri care trebuia să pună mâna 
pe organizatori, dar acolo erau 
deja așteptați. Au fost întâmpinați 
cu foc de mitraliere și au murit 
pe loc patru oameni: o doctoriță 
din Căușeni, șoferul și încă doi 
voluntari. Restul au fost închiși și 
torturați până nu am amenințat cu 
toții că lăsăm frontul și mergem 
la Comrat. Abia atunci le-au dat 

„Și azi aș merge 
să-mi apăr țara”

drumul, dar i-au ascuns, să nu-i 
vadă lumea”, îmi mărturisește 
veteranul de război.

„Era iadul pe pământ, 
nu alta!”

De la o întâmplare la alta, aflu 
că grupul lui Ilașcu, care a scăpat 
cu mare greu de la Tiraspol, a fost 
unit cu grupul lor, că au stat la o 
masă și au fost împreună în două 
operațiuni de luptă. „Noi treceam 
dintr-un loc în altul și ne băgam 
pe pozițiile de luptă. Apăream pe 
neașteptate și le dădeam bătaie 
separatiștilor, după care ne retră-
geam. Am avut însă și momente 
foarte grele, când am scăpat cu 
greu. La Chițcani, bunăoară, pe 
platou, ne-au ars trei camioane. 

Trăgeau cu lansatoarele de 
rachete „Grad” de nu mai rămă-
seseră frunze pe copaci. Cei din 
detașamentul „Alfa”, venit din 
Rusia, au trecut prin pădure și au 
tras cu precizie  asupra lăzilor cu 
obuze ale tunarilor, fiind, proba-
bil, informați. Când s-au pornit 
exploziile, era iadul pe pământ, 
nu alta! Cu toată rușinea, am să 
vă spun că prin apropiere nu era 
vreun veceu, așa că, atunci când 
ne-am retras, mai mult pe brânci, 
am mai șters cu hainele noastre 
câte un răhățel, lăsat tot de noi 
când ne-am făcut nevoile. Cine 
nu crede nu știe ce-i războiul!”, 
mă asigură râzând Ion Paladi.

Cu umor, despre război

Veteranul îmi mai povestește, 
cu o anumită doză de umor, des-
pre tunarii veniți pentru câteva 
zile pe poziții care îi rugau pe cei 
din grupul lui să tragă măcar o 

rafală în tractoarele lor, K-700 și 
T-150, ca să vadă lumea, când se 
vor întoarce acasă, că au fost la 
război, despre cum au tras sepa-
ratiștii și au nimerit drept în casa 
unuia care s-a dat cu ei, din Chiț-
cani, și nu a sărit niciunul dintre 
săteni să o stingă. Îmi spune că la 
război dacă tragi un foc de armă 
printr-o țeavă de aluminiu pentru 
irigație, bagi groaza în dușmani, 
pentru că efectul auditiv e ca de 
la mitraliera grea de pe blinda-
tă. Mai aflu de la el că gardiștii 
primeau o leafă mai mică decât 
cazacii și îi mânau pe aceștia din 
urmă nainte. 

„În Transnistria au venit să 
lupte împotriva moldovenilor 
foarte mulți pușcăriași, dar și unii 
care se lăsau amăgiți, ca și acum, 
de propaganda rusească. Un grup 
de nouă militari, veniți de la Mos-
cova, s-a predat. Militarii ruși au 
cerut să li se deschidă „coridor” 
până la Chișinău, pentru că și-
au dat seama ce nedreptate ni se 
face nouă, moldovenilor, în acel 
război și doreau să se întoarcă 
acasă. Doar unul a scăpat, iar opt 
dintre ei au fost întorși înapoi și 
executați ca dezertori”, ne rela-
tează Ion Paladi.

„S-au întors cu spatele 
la noi”

Îl întreb pe Ion și despre viața 
sa de după război, despre felul 
cum își câștigă existența și aflu 
că nu se mai poate angaja la un 
serviciu pentru că suferă de hi-
pertensiune, că nici nu umblă 
să-și facă grad de invaliditate, 
căci „trebuie să bagi bani” și că, 
de fapt, nici nu ar vrea să bene-
ficieze de așa o pensie, pentru 

că „statul ista și așa e sărac, nu 
doresc să mai mulg și eu bani 
din el”. Lemne de foc și cărbuni 
își cumpără și folosește totul cu 
economie. Unica sursă de unde 
câștigă un ban este iazul pe care 
îl ia în arendă, cu prietenii, de 
la Primăria Bumbăta, unde dacă 
întârzii cu plata măcar o zi, te aș-
teaptă mari penalități. Cele două 
camere de cămin de la Chișinău 
nu le mai are demult, pentru că 
cei doi flăcăi ai săi, când se afla 
Ion peste hotare, le-au pus în gaj 
și le-au pierdut.

„Când a trebuit să ne apărăm 
pământul nostru, noi nu ne-am 
ascuns. Ne-au promis locuințe, 
dar n-am mai primit nimic. S-au 
întors cu spatele la noi, de parcă 
nu ne mai cunoșteau. Am noroc 
de soție, care lucrează în Italia și 
mă ajută cu bani. Eu m-am re-
tras de la oraș și lucrez pământul 
de la părinți care aparține sorei, 
plecată și ea peste hotare. Îmi 
place pământul, am reconstru-
it casa părintească ce aparține, 
prin moștenire, aceleiași surori. 
N-am lăsat-o să se dărâme și nu 
am nicio teamă că aș putea rămâ-
ne pe drumuri”, ni se destăinuie 
veteranul.

La întrebarea dacă ar mai mer-
ge o dată la război în caz că ar 
fi nevoie, Ion îmi spune că s-ar 
mai duce, ca să nu moară tineri 
neștiutori, fără experiență de lup-
tă. „Chiar dacă, după război, mă 
oprea „polițaiul” și îi prezentam 
legitimația, iar acesta îmi zicea 
că am cumpărat-o de undeva, tot 
m-aș duce. Chiar dacă știu că nu 
chiar degrabă se va întoarce gu-
vernarea cu fața spre noi, și azi 
aș merge să-mi apăr țara”, mă 
asigură Ion Paladi. 

afirmă Ion Paladi, veteran al războiului de pe Nistru

Gheorghe BÂLICI
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În ce măsură sancțiunile 
Occidentului pot opri 
agresiunea rusească?

Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea 
Britanie, Australia, Canada și Japonia 
au anunțat marți o serie de sancțiuni 
pentru Rusia, care să vizeze băncile 

și elitele, după ce aceasta a declarat despre 
recunoașterea regiunilor separatiste Lugansk și 
Donetsk. Însă Kremlinul nu s-a arătat deranjat 
de aceste sancțiuni, iar joi a declanșat un atac 
la scară largă împotriva Ucrainei. În ce măsură 
sancțiunile Occidentului sunt în stare să 
oprească agresiunea rusească?

E C O N O M I E

Potrivit Reuters, Statele Unite 
sunt gata să declanșeze o gamă 
mai largă de sancțiuni împotriva 
Rusiei dacă Moscova escaladea-
ză conflictul din Ucraina, inter-
zicând instituțiilor financiare și 
companiilor cheie ruse accesul la 
tranzacțiile în dolari americani și 
la piețele globale pentru comerț, 
exporturi de energie si finanțare.

Comerțul cu Occidentul 
scade, cu China crește

Însă Statele Unite și aliații săi 
nu au mai încercat vreodată să 
sancționeze o economie de 1,5 
trilioane de dolari din comerțul 
global și nu se știe câtă presiune 
pot pune sancțiunile Occiden-
tului, chiar și unificate, asupra 
Moscovei.

O analiză a datelor comerciale 
ale Băncii Mondiale și ale Națiu-
nilor Unite arată că, de când au 
fost impuse sancțiuni mai mici 
în 2014, după ce Rusia a anexat 
Crimeea, China a devenit cea mai 
mare destinație de export pentru 
mărfurile rusești.

Drept urmare, noile sancțiuni 
ar putea determina Rusia să încer-
ce să-și aprofundeze legăturile co-
merciale fără dolari cu Beijingul, 
în efortul de a evita restricțiile, a 
declarat Harry Broadman, fost 
negociator comercial al SUA și 
oficial al Băncii Mondiale cu ex-
periență în China și Rusia.

„Problema cu sancțiunile, în 
special cele care implică un pro-
ducător de petrol, cum este Rusia, 
este că acestea nu pot fi ermetice”, 
a spus Broadman. „China poate 
spune: «Vom cumpăra petrol pe 
piața liberă și dacă este petrol 
rusesc, așa să fie.»”.

Potrivit unui ordin executiv 
semnat luni de președintele Joe 
Biden, orice instituție din sectorul 
serviciilor financiare din Rusia 
este o țintă pentru noi sancțiuni, 

Casa Albă menționând că peste 
80% din tranzacțiile valutare 
zilnice ale Rusiei și jumătate din 
comerțul său sunt efectuate în 
dolari.

S-au schimbat și destinațiile 
de export ale Rusiei. Olanda era 
principala destinație de export 
în urmă cu un deceniu, datorită 
comerțului cu petrol, dar a fost 
înlocuită în acest rol de China. 
Achizițiile Germaniei și Marii 
Britanii din Rusia s-au menținut 
în mare parte stabile.

China rămâne principalul 
furnizor de mărfuri în Rusia, li-
vrând în special telefoane mobi-
le, computere, echipamente de 
telecomunicații, jucării, textile, 
îmbrăcăminte și piese electronice. 
Ponderea Chinei în importurile în 
Rusia a crescut din 2014, în timp 
ce cele din Germania au scăzut 
semnificativ. 

Sancțiunile față de bănci, 
mai restrânse decât cele 
din 2014

Marea Britanie a impus sancți-
uni lui Ghenadi Timcenko și altor 
doi miliardari cu legături strânse 
cu președintele rus Vladimir Putin 
și asupra a cinci bănci – Rossiya, 
IS Bank, GenBank, Promsvyaz-
bank și Black Sea Bank.

Potrivit Reuters, doar banca 
militară Promsvyazbank se află 
pe lista băncii centrale ruse a 
instituțiilor de credit cu impor-
tanță sistemică. Bank Rossiya se 
află deja sub sancțiunile SUA din 
2014 pentru legăturile strânse cu 
oficialii de la Kremlin.

Marile bănci ale Rusiei sunt 
profund integrate în sistemul fi-
nanciar global, ceea ce înseamnă 
că sancțiunile asupra celor mai 
mari instituții ar putea fi simțite 
cu mult dincolo de granițele sale. 
Dar noile sancțiuni se concentrea-
ză asupra băncilor mai mici.

Occidentul a pus pe lista nea-
gră anumite persoane, a căutat 
să limiteze accesul instituțiilor 
financiare de stat ale Rusiei la 
piețele de capital occidentale, a 
vizat creditorii de stat mai mari 
și a impus limite pe scară largă 
comerțului cu tehnologie.

Noile măsuri ale Marii Britanii 
s-au abținut de la a impune limite 
celor mai mari bănci de stat, de a 
tăia capitalul companiilor rusești 

Apartamentele 
noi s-au scumpit 
mai mult decât 
cele vechi

La finele trimestrului patru 
din 2021, prețul de ofertă la 
bunurile imobile rezidențiale 
din mun. Chișinău a continuat 
tendința de creștere, stabilită 
începând cu trimestrul întâi 
din 2020. Pe parcursul unui 
an prețurile au  crescut cu 11,2 
la sută, potrivit datelor Băncii 
Naționale a Moldovei. Prețurile 
de ofertă la bunurile imobile 
prezentate pe piața primară 
(locuințele noi) sunt în creștere 
cu 17,7 la sută. Prețurile locu-
ințelor vechi sunt în creștere cu 
9,1 la sută. Experții imobiliari 
sunt de părere că majorarea 
prețurilor la imobile este o 
tendință pe termen scurt și ar 
mai putea dura câteva luni. Pe 
termen lung, numărul tran-
zacțiilor imobiliare va fi mare 
în municipiul Chișinău, unde 
vor avea loc multe procurări de 
apartamente în scopuri investi-
ționale. În Republica Moldova, 
piața imobiliară se concen-
trează exclusiv în municipiul 
Chișinău.

Prețul gazului pe 
bursele europene 
a crescut cu 
41% pe fondul 
agresiunii rusești 
în Ucraina 

Prețurile europene de 
referință la gaze naturale au 
crescut joi cu 41%, după ce 
forțele rusești au atacat ținte 
din Ucraina, iar Occidentul a 
promis că va adopta noi sancți-
uni împotriva Rusiei, transmite 
Bloomberg. La Bursa de la 
Amsterdam, cotațiile futures la 
gaze naturale au crescut joi cu 
41%, până la 125 de euro pen-
tru un Megawat-oră, ceea ce 
reprezintă 1318,75 euro pentru 
o mie de metri cubi. Ulteri-
or, cotațiile futures au scăzut 
până la 116 de euro pentru un 
Megawat-oră sau 1223,8 euro 
pentru mia de metri cubi, ceea 
ce e cu 30 la sută mai mult 
decât cotațiile zilei precedente. 
Continentul european depinde 
de gazul rusesc cu o treime din 
aprovizionarea cu gaze, iar sto-
curile reduse de gaze, epuizate 
peste iarnă, au trimis prețurile 
la valori record. 

Analiștii de la Goldman 
Sachs Group Inc., Wood Mac-
kenzie Ltd. și Rystad Energy 
AS prognozează că prețurile 
mari la gaze vor persista pen-
tru restul acestui an pentru că 
există un deficit la acest com-
bustibil utilizat la producția de 
electricitate, în industrie și la 
încălzirea locuințelor.

Ion CHIȘLEA 

sau de a exclude din Marea Bri-
tanie alți așa-numiți oligarhi ruși 
proeminenți.

Acțiunile la cele mai mari bănci 
din Rusia, Sberbank (SBER.MM) 
și VTB, controlate de stat, au scă-
pat însă de sancțiuni, iar acțiunile 
lor au crescut. 

Analiștii spun că instituțiile 
rusești sunt mai capabile să facă 
față sancțiunilor limitate decât cu 
opt ani în urmă, iar băncile de stat 
rusești și-au redus expunerea pe 
piețele occidentale.

Din 2014, Rusia și-a diversifi-
cat rezervele, care pe atunci erau 
în mare parte în dolari SUA. Acum 
euro și aurul reprezintă o parte 
mai mare din rezervele ei, potrivit 
unui raport din ianuarie al Insti-
tutului de Finanțe Internaționale.

Totodată, Rusia are și o apărare 
macroeconomică puternică, inclu-
siv rezerve abundente de valută 
de 635 de miliarde de dolari, pre-
țul petrolului aproape de 100 de 
dolari pe baril și un raport scăzut 
al datoriei/PIB de 18% în 2021.

Ce alte sancțiuni ar putea 
fi impuse?

UE a spus că este pregătită să 
impună „sancțiuni masive” asupra 
economiei Rusiei, dar a avertizat, 
de asemenea, că, având în vedere 
legăturile strânse energetice și 
comerciale cu Rusia, dorește să 
le aplice în etape. Oficialii consi-
deră măsurile de marți drept un 
prim pas.

Un prim pas în acest sens a fost 
făcut de Germania, care a anunțat 
marți că oprește procesul de auto-
rizare a conductei Nord Stream 2, 
în valoare de 11 miliarde de dolari, 
deținută de gigantul de stat rus al 
gazelor Gazprom.

Aflată de câteva luni bune în 
așteptarea aprobării Germaniei, 
conducta a fost construită pentru 
a asigura aprovizionarea cu gaze 
naturale relativ ieftine a Germa-
niei, conferindu-i astfel acestei 
economii puternic industrializa-
te un avantaj competitiv. Criticii 
proiectului, însă, inclusiv Statele 
Unite, susțin de mai mult timp că 
Nord Stream 2 crește dependența 
energetică a Europei față de Rusia.

Ministrul german al Econo-
miei, Robert Habeck, a avertizat 
că prețurile gazelor în Europa ar 
putea crește pe termen scurt, iar 
ex-președintele rus Dmitri Medve-
dev, acum vicepreședinte al Con-
siliului de Securitate al Rusiei, 
a sugerat că prețurile chiar s-ar 
putea dubla.

Kremlinul speră ca întârzie-
rea autorizării Nord Stream să 
fie temporară, iar Putin a spus 
că Rusia „țintește să continue 
aprovizionarea neîntreruptă” cu 
energie către lume. 

În ce privește băncile, dincolo 
de sancționarea creditorilor care 
fac afaceri directe cu regiunile se-
paratiste, nu este încă clar, când 
sau dacă UE va lovi și cele mai 
mari bănci.

Washingtonul a pregătit o serie 
de măsuri, inclusiv interzicerea 
instituțiilor financiare americane 
de a procesa tranzacțiile pentru 
marile bănci rusești prin întreru-
perea relațiilor bancare „cores-
pondente”.

Lucrul de care se tem cel mai 
mult băncile din regiune este po-
sibilitatea ca Rusia să fie interzisă 
în sistemul de plăți global SWIFT, 
care este folosit de peste 11.000 
de instituții financiare din peste 
200 de țări.

O astfel de mișcare ar lovi pu-
ternic băncile rusești, dar conse-
cințele ei ar fi mult mai comple-
xe, cu impact asupra mai multor 
economii, inclusiv occidentale. 
Renunțarea la cumpărarea gazului 
și petrolului rusesc ar fi cea mai 
puternică lovitură asupra econo-
miei rusești, care cu siguranță ar 
potoli ambițiile imperialiste ale 
acesteia. Însă Occidentul, în spe-
cial Europa, depinde puternic de 
resursele energetice rusești. Spre 
exemplu, Germania depinde în 
proporție de 50% de gazul rusesc, 
iar întreaga Europă, în proporție 
de 30%, în timp ce renunțarea la 
acestea ar crea dificultăți imense 
economiilor occidentale. Până la 
urmă, rămâne de văzut, în ce mă-
sură Occidentul este dispus să-și 
sacrifice confortul economic pen-
tru a pune la respect Rusia, care 
atentează cu sfidare la ordinea 
mondială.
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Ce impact au sancțiunile 
aplicate Federației Ruse în 
urma anexării Crimeii în 2014 

Autoritățile britanice au decis 
să închidă Londongradul

Mai mulți oligarhi ruși și bănci, ai căror bani, adesea de ori-
gine îndoielnică, irigă de la căderea URSS capitala britanică și 
finanțele acesteia, sunt vizați de  sancțiuni. Edificiul Westmin-
ster se regăsește pe fotografiile turiștilor ca în cărțile de istorie. 
Curtea Whitehall a servit ca sediu al Serviciului de Informa-
ții, predecesorul actualului MI6. Clădirea a avut de asemenea 
ca locatari celebri precum George Bernard Shaw, H.G. Wells, 
William Gladstone, lordul Kitchener și marele duce al Rusiei 
Mihail Aleksandrovici. Acum exemplul acestuia din urmă este 
urmat de alți ruși, ai căror investiții londoneze sunt dezvăluite 
în contextul crizei ucrainene, scrie lefigaro.fr.

Ucraina este bombardată

În Kiev, Harkov și Odesa se aud explozii (dimineața din 
24.02.2022). Despre explozii în Kiev, Harkov, Odesa, Krama-
torsk și Dnepr transmit jurnaliștii ucraineni și străini. Conform 
datelor NBC și jurnalistului ucrainean Andrei Țaplienko, tru-
pele rusești au trecut frontiera în regiunea Harkov. Vladimir 
Zelenski a declarat legea marțială pe întreg teritoriul Ucrainei. 
Ucrainenii cumpără mâncare, medicamente și își scot banii 
din bancomate. În Kiev, sunt cozi în supermarketuri, farmacii 
și la bancomate. Cetățenii sunt obligați să răspundă apelului 
comisariatelor militare.

Președintele Vladimir Putin 
a anunțat o operațiune 
militară în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi dimineața o ope-
rațiune militară în estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut 
armatei ucrainene să depună armele și a promis să contracareze 
orice interferență străină în operațiunea rusă în Ucraina, potrivit 
agerpres.ro. Putin a susținut că încearcă să demilitarizeze și să 
„de-nazifice” Ucraina. Liderii american, europeni, ai NATO și 
ONU au reacționat la anunțul președintelui Federației Ruse, 
cerându-i să oprească „agresiunea militară” împotriva Ucrainei 
și au condamnat ferm atacul Rusiei.

„Fără panică! Vom învinge!”, 
îi încurajează președintele 
Zelenski 
pe ucraineni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut joi con-
cetățenilor săi „să nu se panicheze” în fața ofensivei rusești care 
le afectează țara, promițându-le victorie și anunțându-le – în-
tre altele – introducerea legii marțiale, relatează AFP, potrivit 
agerpres.ro.  „Fără panică, suntem pregătiți pentru orice, vom 
învinge!”, a spus Volodimir Zelenski într-un mesaj video difu-
zat pe Facebook, adăugând că Rusia a efectuat lovituri asupra 
infrastructurilor militare și de la frontieră.

UE avertizează că va trage 
la răspundere Kremlinul

Uniunea Europeană va trage la răspundere Moscova pentru 
atacul „nejustificat” asupra Ucrainei, a declarat joi șefa exe-
cutivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, după ce 
Kremlinul a anunțat o operațiune militară pentru a-i apăra pe 
separatiștii din estul Ucrainei, potrivit Reuters, citat de agerpres.
ro. „În aceste ore sumbre, gândurile noastre sunt cu Ucraina, cu 
femeile, bărbații și copiii nevinovați care se confruntă cu acest 
atac neprovocat și le este frică pentru viața lor”, a scris Ursula 
von der Leyen într-un mesaj postat pe Twitter.

Germania: Rusia va plăti 
un „preț fără precedent”

Germania a declarat că vor exista consecințe severe pentru 
Rusia după ce Moscova a anunțat trimiterea de trupe în Ucraina, 
informează joi dpa, potrivit agerpres.ro. „Agresiunea rusă va avea 
un preț politic, economic și moral fără precedent”, a declarat 
ambasadoarea germană la ONU, Antje Leendertse, la reuniu-
nea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de miercuri 
noaptea. Ea a mai declarat că anunțarea începerii războiului 
de către Rusia echivalează cu cel mai mare conflict militar în 
Europa din ultimele decenii.

I.G.

M a p a m o n d

Penalitățile aplicate Kremlinului și 
anturajului lui Vladimir Putin nu au 
un efect spontan, dar lovesc în timp în 
economia Federației Ruse. Rivalitatea între 

Occident și Rusia este comparabilă cu războiul 
rece și presupune cheltuieli considerabile pentru 
securitate. 

Pe 21 februarie, președintele 
Rusiei, Vladimir Putin, a semnat 
decretele de recunoaștere a gru-
părilor militare prorusești Donețk 
și Lugansk pe teritoriul Ucrainei. 
În aceleași decrete, Putin a dispus 
oficial introducerea trupelor ru-
sești în regiunile ocupate.

În seara zilei de 22 februarie, 
parlamentul rus a permis opera-
țiunile trupelor rusești în străină-
tate, pentru început, în teritoriile 
ocupate din Ucraina – regiunile 
secesioniste Donețk și Lugansk.

În aceeași seară, pe 22 februa-
rie, Putin a declarat că a recunos-
cut cele două regiuni separatiste în 
hotarele lor administrative, ceea 
ce include teritoriul controlat de 
guvernul Ucrainei.

Deciziile lui Biden,
Johnson și UE

În consecință, președinte-
le SUA, Joe Biden, a semnat un 
decret prin care au fost impuse 
sancțiuni economice împotriva 
tuturor persoanelor implicate în 
luarea deciziilor privind susținerea 
grupărilor militare pro-ruse din 
Donbas.   

Premierul britanic Boris John-
son a anunțat aplicarea unor pena-
lități împotriva celor mai puternici 
oameni de afaceri din anturajul lui 
Vladimir Putin, inclusiv asupra  a 
cinci bănci rusești.

Cancelarul german Olaf Scholz 
a anunțat suspendarea certificării 
proiectului Nord Stream 2, o con-
ductă care urmează să transporte 
gaze naturale direct din Rusia în 
Germania. 

Nord Stream 2 asigură Germa-
niei mai multă independență pe 
piața energetică din Europa și o 
groază de bani pentru Rusia. Deși 
această conductă care leagă Rusia 
și Germania este oficial indepen-
dentă, nu funcționează.

La rândul său, UE a aprobat 
interdicții față de cei 351 de de-
putați ai Dumei de Stat care au 
votat pentru recunoașterea teri-
toriilor ucrainene aflate temporar 
sub ocupația Rusiei.

Percepții față de sancțiuni

În contextul atitudinii agresive 
a Kremlinului, există percepția că 

aceste măsuri punitive aplicate după 
anexarea Crimeii în 2014 nu sunt 
eficiente. Mai mult, există opinia 
că liderii occidentali, care au rămas 
fideli normelor protocolare, au eșu-
at de fiecare dată în dialogul lor cu 
Vladimir Putin și Serghei Lavrov.

Unii experții susțin că aceștia 
ar trebui să adopte stilul oficialilor 
ruși atunci când discută cu ultimii: 
să vorbească despre proprietăți-
le familiei lui Serghei Lavrov din 
Londra, despre copiii funcționa-
rilor ruși care își fac studiile în 
Paris și Lugano, să sprijine mai 
mult presa rusă și să sprijine însăși 
opoziția rusă. 

În opinia responsabilului de 
domeniul IT din cadrul Ministe-
rului Afacerilor Externe al Letoni-
ei, Viktoris Makarovs, solicitat de 

reporterul „Gazetei de Chișinău”, 
sancțiunile aplicate de UE Fede-
rației Ruse depind de gravitatea 
acțiunilor pe care le-a întreprins 
aceasta din urmă față de vecinii 
săi. 

Pe măsura agresivității

După spusele sale, penalită-
țile aplicate până în prezent au 
determinat Rusia să se abțină de 
la agresiuni și mai mari. 

Oficialul leton admite că UE 
este alcătuită din 27 de state, cu 
tradiții diferite de politică exter-
nă. Numai că de această dată, spre 
deosebire de 2014, când a fost 
anexată Crimeea, există o decizie 
colectivă de a reacționa, după cum 
există și o fermitate de a aplica 
sancțiuni mai dure față de Rusia.

Totul depinde în acest moment 
de cum va aplica Rusia decretele 
semnate de Vladimir Putin în cazul 
celor două regiuni separatiste – 
Lugansk și Donețk.

Oficialul leton s-a declarat con-
vins că autoritățile ruse vor încer-
ca să dezbine statele europene în 
relațiile lor cu Moscova, lucru ce 
le-a reușit o anumită perioadă. De 
data aceasta, a subliniat el, nu este 
vorba doar de securitatea Ucrainei, 

ci de securitatea întregii Europe.

Rusia va încerca să dezbine

Viktors Makarovs a subliniat că 
sancțiunile economice nu au un 
efect imediat și aceste relații de 
rivalitate dintre Occident și Rusia 
vor dura foarte mult. Prin urmare, 
problema nu poate fi soluționată 
cu două pachete de sancțiuni apli-
cate până în prezent.

Despre ce fel de politică de se-
curitate poate fi vorba, întreabă 
el, în condițiile în care piața eu-
ropeană de gaze naturale depinde 
de un singur furnizor?

Trebuie menționat că, după 
anexarea Crimeii în 2014, Produ-
sul Intern Brut al Rusiei, conform 
datelor Băncii Mondiale, a căzut de 
la aproape 2,3 trilioane de dolari 
la 1,4 trilioane. 

În același timp, Produsul In-
tern Brut pe cap de locuitor a picat 
de la aproape 16.000 de dolari la 
10.000. Pentru comparație, Pro-
dusul Intern Brut pe cap de locui-
tor în România constituie aproape 
13.000 de dolari. 

Rusia a coborât 
foarte jos

În ce privește maniera de a 
dialoga cu Rusia, în opinia func-
ționarului leton, nu trebuie să se 
coboare la nivelul oficialilor ruși. 
De banii demnitarilor ruși, a re-
marcat el, ar trebui să se ocupe 
media, și nu guvernele. 

De asemenea, Makarovs a sub-
liniat că problema media în Rusia 
nu constă în resurse financiare, ci 
în mediul periculos în care lucrea-
ză jurnaliștii.

Despre finanțarea opoziției 
ruse, oficialul leton crede că nu 
ar fi acceptată de cetățenii ruși 
și nici chiar de opoziția însăși. 
Problema rușilor este că activează 
într-un mediu care amintește din 
ce în ce mai mult de anii 1930 
din URSS.

La rândul său, directorul IDIS 
Viitorul, Igor Munteanu, a scris 
pe pagina sa de Facebook despre 
faptul că sancțiunile sunt o primă 
reacție la invazia rusă în Ucraina. 

Ele nu sunt mortale pentru eco-
nomie, a relevat el, dar suficient de 
usturătoare pentru ca unora să le 
vină mintea la cap. În caz contrar, 
valul doi și trei vor fi extrem de 
grave pentru rubla rusească. 

Sancțiunile împotriva Rusiei: între eficiență și contestare

Ilie GULCA
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Invazia în Ucraina: 
o nebunie 
cu premeditare?

H a r t a  l u m i i

Totuși, nu ar trebui să cedăm 
tentației de a considera invazia 
doar ca pe o faptă irațională a 
unui descreierat. Ar fi prea sim-
plu. Și periculos. Oricât de deli-
rante ar putea părea ideile din 
capul liderilor care declanșează 
războaie și măcel, aceștia nu sunt 
întotdeauna și neapărat niște ma-
niaci. Poate că vor numai să pară 
așa ca să obțină mai multe decât 
lumea ar fi gata să cedeze în caz 
contrar. Chiar și neadecvații au 
rațiunile lor, de aceea, înțelege-
rea motivelor care îi îndeamnă 
la acțiune pe cei de la Kremlin 
este crucială pentru a afla cât de 
departe sunt gata să meargă în 
aventurile lor criminale.

Războiul din februarie 2022 
continuă războiul din februarie 
2014. Ce s-a făcut în 2014 cu 
mercenari, miliții locale și sol-
dați fără insigne se face acum cu 
trupe regulate și pe față. În cei 
opt ani scurși de la raptul Cri-
meii și diversiunea din Donbas, 
propaganda de la Ostankino nu 
a tăcut nici pentru o clipă, anta-
gonizându-i pe ruși și ucraineni. 
La Kiev s-au schimbat guverne și 
un președinte, dar cetățeanul rus 
e făcut să creadă că Ucraina este 
condusă mai departe de „naziști“. 
Prin urmare, faza a doua a agre-
siunii a fost mereu o posibilitate, 
dacă nu cumva parte a unui plan 
A sau B, gândit pentru mulți ani 
înainte. 

Dacă în 2014 decizia de a 
transnistriza Ucraina a fost mai 
curând o improvizație, determi-
nată de victoria Euromaidanului, 
opțiunea invaziei la scară largă 
s-a cristalizat așa cum se cristali-
zează îndeobște obsesiile. Carac-
terul premeditat, elaborat în timp 
al strategiei nu explică aproape 
deloc de ce intervenția s-a produs 
acum, nici mai devreme și nici 
mai târziu.

Insistența lui Putin de a pre-
zenta lui Macron și Scholz rezul-
tatele deducțiilor sale geopoliti-
ce și de a-și justifica, cu lux de 
amănunte, paranoia antiNATO, 
lasă, orice s-ar spune, impresia de 
regie dramatică. De aici, întreba-
rea: omul se joacă de-a războiul 
sau chiar e un militarist convins? 
Crede că intervenția armată e o 
mutare pe tabla aceea de șah ima-
ginată de Brzeziński sau e un scop 
în sine? Luptele de pe teritoriul 
Ucrainei, oricâte ar fi și oricât ar 
dura, vor oferi un răspuns parțial 
la această nedumerire, dar numai 
o anchetă și un tribunal, cu dovezi 

Agresiunea târâtoare a rușilor 
în Ucraina e (încă) o tentativă de 
refacere a vechiului imperiu. Un fel 
de G.K.C.P. lipicios, dizgrațios dar 
consecvent, ca mlaștina... Bâlbâiala 
tremurândă a actualului şef al Ser-
viciului rus de Informaţii Externe, 
chemat la tablă, ca un elev repetent, 
de dirigintele Putin, aminteau de tre-
muriciul televizat al lui Ianaev, „li-
derul” puciului comunist din august 
1991. Invazia în Ucraina, cu pași de 
reptilă, acoperită de recunoașterea 
„republicilor populare” și de anga-

jamentele din acordurile cu aceste „state” (scrise înainte ca ele să fi fost 
„recunoscute”), face parte din scenariul banditesc.

Istoria începea în martie 1992, proiect(il)ul neo-sovietic explodând în 
Transnistria, la doar două luni de la decesul oficial al Uniunii Sovietice și la 
jumătate de an de la rușinosul eșec al GKCP-ului, expresia cea mai jalnică a 
KGB-ului. Or poliţia secretă a imperiului își demonstrase totala inconsistență, 
producând conflicte naționale și internaționale, deportând popoare, muti-
lând destine, dar fiind impotentă în fața dezagregării sistemului. Scenariile 
erau scrise (și ordinele date) de același comandament, fie că era vorba de 
Transnistria, fie de alte zone post-sovietice, unde puteau fi speculate și duse 
la stări explozive relațiile interetnice.

Toate urmărind nu atât desprinderea enclavelor de la țările respective 
(Georgia, Azerbaidjan, Ucraina, Moldova), cât presiunea permanentă asupra 
statelor hărțuite (aici intră și Armenia, cărei i se tot promite un Karabah 
reunit cu patria-mamă), asupra elitelor politice, ca să le treacă orice dorință 
de dezvoltare independentă, integrate în sistemele europene, aliniate la repe-
rele civilizaționale occidentale. Convinși că destrămarea URSS e „rezultatul 
uneltirilor Occidentului”, ignorând cauzele interne mult mai profunde și 
fenomenul dezagregării URSS ca unul obiectiv inevitabil, ștabii imperiului 
uneltesc revanșe, cu subminarea statelor independente. Metodele sunt cele 
vechi: decapitarea, deportarea, lichidarea, discreditarea, compromiterea 
sau coruperea elitelor naționale și destabilizarea internă, cu propulsarea 
oamenilor loiali Moscovei.

Cuvântarea liderului de la Kremlin și lecția lui de istorie din ziua „re-
cunoașterii” enclavelor a confirmat presupunerile că Rusia nu va ataca 
în mod direct Ucraina, dar va tensiona situația. Îngânând propriul refren 
despre destrămarea URSS ca o catastrofă, Putin își afișează în modul cel 
mai direct planurile revanșarde, iar învinuindu-l de „înființarea Ucrainei” 
pe nimeni altul decât pe Lenin (sic!), liderul rus își precizează „liniile roșii” 
revendicate: el nu mai vrea o uniune a republicilor-surori, ci renașterea 
imperiului rus unitar. Aceste limite trasate, el declară război Ucrainei, dar și 
tuturor teritoriilor care au fost cândva încorporate în Imperiul Rus. Suntem, 
așadar, pe lista meniului. Pentru desert?

Comemorându-i pe camarazii căzuți pe câmpul de luptă pentru indepen-
dență acum trei decenii, e și mai acut să realizăm că, odată cu „recunoașterea 
independenței” regiunilor din estul Ucrainei (repetând exercițiul din nordul 
Georgiei), Transnistria rămâne acolada încă deschisă. Când se va închide și 
cât va trebui să plătim pentru asta?

Demnitarii noștri, când cer evacuarea armatei ruse, fac trimitere la statutul 
de neutralitate, ca „argument”. Fals! Acest statut nu e real atât timp cât avem 
trupe străine (impedimentul esențial pentru „neutralitate”). Și dacă nu am 
fi țară neutră, nu ar trebui să cerem evacuarea?! Răspunzând la întrebarea 
ce vom face în caz de război și cum ne vom apăra, demnitarii noștri s-au 
bâlbâit inevitabil. Statutul de „țară neutră” nu ne apără de prezența militară 
străină. Soluția e doar umbrela NATO și aderarea la UE. Sau Unirea, care 
le rezolvă pe ambele.

P.S. Despre televiziunile transfrontaliere, sondajele sociale și formarea 
electoratului. Adineaori băteam alarma că posturile rusești (în special, emisi-
unile propagandistice ale unor Soloviov-Kiseliov) ne otrăvesc, cu tot tacâmul: 
discursul de ură, apologia războiului, etalarea ambițiilor imperiale și șovine, 
discreditarea liderilor occidentali, amenințări la adresa statelor independente. 
Colegii din comisia parlamentară și consiliul audiovizualului ne-au spus că 
vor monitoriza discursul a cinci posturi TV, în contextul evenimentelor din 
Ucraina. Doar că în lista lor nu intră tocmai emisiunile propagandiștilor 
numiți. Iar în seara zilei de 21 februarie, (alte) două posturi „moldovenești” 
(„NTV Moldova”, respectiv, „Primul în Moldova”) au transmis – în direct, 
în dauna programului – ședința consiliului rus de securitate, plus „lecția de 
istorie” a liderului rus, mostră de propagandă oficială a Kremlinului. Ace-
lași discurs de ură a fost retransmis pe canalul TV „Mir” (sic!), post oficial 
al CSI (dar care nu a transmis și discursul Maiei Sandu, d.e.), cofinanțat de 
guvernul nostru! Ce alte argumente pentru retragerea licenței? Să ne mai 
mire tâmpeniile debitate de moldovenii intoxicaţi, în anchete și în sondaje 
și  preferințele electorale recente?

P.P.S. Evenimentele din dimineața zilei de 24 februarie, cu declararea 
de facto a războiului, reconfirmă tezele de mai sus. Rusia începe agresiunea 
de o manieră care amintește încă o dată de începuturile celui de al Doilea 
Război Mondial, repetând atât acțiunile führer-ului german în raport cu 
Cehoslovacia și Polonia, cât și pe ale satrapului Stalin în raport cu Finlanda 
și Polonia. Mizând pe o destabilizare a țării-victimă. Cu diversiuni și bom-
bardarea teritoriului unui stat suveran. Toate urmate de dezinformările de 
rigoare, ceea ce implică în mod urgent deconectarea tuturor mijloacelor de 
(dez)informare ale statului-agresor. Plus soluțiile salvatoare pentru firea 
noastră, inclusiv, protecția prin acorduri inițiate de urgență, inclusiv, revi-
zuirea statutului de țară „neutră”, adică neputincioasă în fața barbariei unui 
agresor cu fundul gol, dar înarmat până în dinți.

Martie 1992 – 
martie 2022: un 
G.K.C.P. târâtor...

documentare și mărturii ale celor 
care îl cunosc bine pe Putin, ne 
vor lămuri pe deplin în această 
privință. 

Până la tribunal mai este 
(dacă se va ajunge vreodată), 
dar e deja cazul să ne întrebăm 
și în legătură cu agresivitatea și 
nebunia lui Putin, reale sau si-
mulate: de ce să-ți construiești un 
palat de miliarde la Ghelendjik 
și să faci tot posibilul pentru 
supraviețuirea camarilei tale 
criminale și corupte, dacă ai de 
gând să pui lumea pe foc sau 
să apeși pe butonul nuclear? 
(Apropo, Hitler, cu care mulți 
îl aseamănă pe Putin, nu era un 
foarte mare adept al luxului și 
condamna întruna viața de si-
barit a lui Goering. Lucru care 
nu se poate spune despre Putin 
și echipa lui.)

Ședința Consiliului de Securi-
tate la care s-a anunțat recunoaș-
terea independenței celor două 
„republici populare“ a arătat o 
unanimitate ușor forțată. Nu am 
simțit cine știe ce jubilație și nici 
credință oarbă în dreptatea ma-
relui han. Mai curând o supunere 
fără crâcnire și speranța că Akela 
nu o va da în bară nici de data 
aceasta. O speranță alimentată, 
la rândul ei, de reușite succesive, 
din punctul de vedere al tuturor 
acestor Mișustini, Narîșkini și 
Matvienko: cumințirea Caucazu-
lui, reducerea la tăcere a opoziți-
ei, campania georgiană, anexarea 
Crimeii, reziliența în condiții de 
sancțiuni economice etc.

Cineva dintre analiștii ruși a 
observat mai de mult că Putin 
nu a pornit niciodată războaie 
pe care nu le-ar fi putut câștiga. 
Toate aventurile lui criminale 
au fost destinate consumatoru-
lui intern, care trebuia făcut să 
creadă că VVP și regimul lui sunt 

singura soluție de nădejde într-o 
Rusie amenințată mereu de for-
țe ostile – retorica a coincis cu 
teoria, astfel încât toți cei care 
s-au opus dictaturii sau ar fi putut 
oferi pilde de democrație și refor-
mă rușilor au fost catalogați fără 
echivoc drept „dușmani“. Putin 
a procedat mereu prudent, for-
țând exact atât cât să nu comită 
erori iremediabile. De ce forțează 
acum, când este evident că nu se 
va repeta scenariul sud-osetin 
și când războiul informațional a 
fost pierdut? Și mai evident este 
că orice victorie în războiul cu 
Ucraina va fi o victorie à la Pirus; 
apoi, instituirea unui regim de 
ocupație în Ucraina de azi (fie și 
numai în câteva regiuni) nu e ace-
lași lucru cu ocuparea Crimeii, și 
va implica niște costuri enorme, 
nu doar financiare, pe care statul 
rus nu are cum să și le permită. 
Este gata Putin și echipa lui nu 
numai de diversiuni și invazii, ci 
de ocupația unui teritoriu cu ade-
vărat ostil? De sancțiunile care 
acum vor lovi mai tare economia 
rusă decât în 2014?

O parte din răspunsurile la 
aceste și alte întrebări le vor da, 
cum spuneam mai sus, acțiunile 
militare ale Rusiei din următoa-
rele zile. Vreau să cred că aven-
tura a fost determinată, în ultimă 
instanță, de situația în care s-a 
pomenit Kremlinul atunci când 
presiunile puse pe Occident nu 
au dat roadele scontate. Codul de 
onoare al bandiților ruși îi dispre-
țuiește pe cei care „nu dau soco-
teală de vorbele lor“ și Putin nu a 
vrut să rămână, în ochii lumii, ca 
un blufeur. În orice caz, explicația 
aceasta provizorie s-ar potrivi de 
minune cu toată politica promo-
vată de regimul de la Moscova în 
ultimii douăzeci de ani. 

Vom trăi (?) și vom vedea…

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Trupele ruse au început operațiunea 
militară în Ucraina. Este vorba, în mod 
clar, de un război de agresiune pe care 
americanii l-au anunțat de mult, rușii 

îl neagă chiar și după ce l-au declarat, și în care 
rațiunea noastră, a tuturor, chiar și a celor mai 
pesimiști, nu a vrut să creadă până în ultimul 
moment.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

,



9

Vineri / 25 februarie / 2022social-politic      de atitudine
MREAJA REȚELELOR

Știu că suntem toți șocați în 
dimineața asta. E primul război 
mare, uriaș, în Europa de la al 
Doilea Război Mondial. Fix lângă 
noi. Îmi pare foarte rău că nu am 
avut dreptate că am spus acum 
câteva săptămâni că exact asta se 
va întâmpla… Putin – criminalul 

secolului 21. 
Însă vă rog să vă gândiți altfel 

în dimineața asta. În 5, 10, maxim 
15 ani, o să asistăm la prăbușirea 
statului rus. Nu va mai exista, se 
va sparge în bucăți. Singura în-
trebare e dacă Putin va muri de 
bătrânețe sau altfel. 

Pe termen scurt – ce contează 
dacă ucrainenii vor rezista. Stra-
tegia lor (construită cu experți din 
vest) este să lase primul val de 
bombardamente să treacă. Să îl 
încaseze. Și să aștepte trupele la 
sol – tancuri, soldați. Și să le facă 
o guerilla de tip Vlad Țepeș. Unul 
câte unul. Cu Javelin, Stinger și 
alte tipuri de arme super precise 
și letale. Grupuri mici mobile. Și 

să îi atragă într-o capcană din care 
să nu mai iasă. Afghanistan la o 
scară uriașă. 

E foarte important pentru noi 
ca ucrainenii să reușească asta. 
Dacă nu – da, e grav, și stresant și 
pentru noi, însă cred că NATO va 
muta urgent multe trupe aici. Dar 
sper că vor reuși. Se antrenează 
pentru asta de mult. Să reziste. 

Acum mă gândesc la toți cei 
de acolo – am mulți prieteni care 
lucrează sau trăiesc acolo. Sunt 
sub bombe și rachete. Sute de 
soldați au murit deja în ultimele 
ore. Însă – trebuie să înțelegem 
– ei sunt prima linie de apăra-
re pentru noi. Mor acum să ne 
apere și pe noi.  

Andrei CARAMITRU

Trebuie luat în calcul scena-
riul, potrivit căruia, coloana a 
cincea a Rusiei în Moldova ar pu-
tea încerca să organizeze un puci 
la Chișinău, pentru a înlătura de 
la putere „guvernul antipopular” 
si instaura un guvern de „salvare 
națională”. Pâinea și sarea pen-
tru eliberatori este deja pregătită. 

APROPO, Consiliul Coordo-
nator al Audiovizualului, măcar 

în ceasul al doisprezecelea, ar putea să blocheze TOATE canalele de 
propagandă ale lui Putin?

CCA ar putea să blocheze 
toate canalele de 
propagandă ale lui Putin?

Am crezut până în ultimul mo-
ment în triumful rațiunii și bunu-
lui-simț. Cu atât mai mult cu cât 
argumentele împotriva războiului 
veneau din partea unor ruși pe 
care nu-i poți suspecta de faptul 
că și-ar dori răul patriei lor. Mă 
gândeam că, dacă argumentele 
raționale nu-l vor reține pe Putin, 
îl va opri măcar un elementar in-

stinct de conservare. N-a fost însă 
să fie. Nebunia puterii și paranoia 
vanității au învins. Spre nenorocul 
vecinilor din „imediata apropiere” 
a Rusiei, dar, sunt sigur, și spre 
neșansa Rusiei înseși. Luasem 
ca un semn de demență ieșirea 
recentă pe you tube a unui vechi 
mercenar al serviciilor rusești de 
la noi, purtător după necesități a 
„doi plămâni”, care într-un extaz 
patologic elogia discursul televizat 
al lui Putin privind legitimitatea 
refacerii URSS. Credeam că i s-a 
dat cu această ocazie o sumă mai 
frumușică, dar văd că m-am în-
șelat. Miza e cu mult mai mare. 
Insul așteaptă tancurile rusești 
pentru a fi făcut guvernatorul 
întregii „Bessarabskoi gubernii”.

În fața pericolului agresiunii 

iminente, consider imperioasă 
convocarea unei ședințe extra-
ordinare lărgite a Parlamentului 
Republicii Moldova cu invitarea, 
pentru o cât mai largă reprezenta-
tivitate, a deputaților din Primul 
Parlament, ca fondatori ai statu-
lui, a președinților de partide par-
lamentare și extraparlamentare, 
a președinților uniunilor de cre-
ație, a președinților executivelor 
raionale și asociațiilor minorită-
ților naționale, a personalități-
lor marcante ale țării și votarea 
NOMINALĂ a deciziei de unire 
a RM, în granițele ei actuale, cu 
România. Statutul Transnistriei 
ca parte integrantă a RM, se va 
specifica tot acolo, rămâne să fie 
rezolvat ulterior în condițiile de 
pace și stabilitate regională.

Consider imperioasă votarea nominală 
a deciziei de unire a RM, în granițele 
ei actuale, cu România

1. Ținta acestui atac neprovocat 
nu este doar Ucraina, ci întregul 
sistem de garanții și norme in-
ternaționale, care a asigurat con-
tinentului european stabilitate, 
bunăstare, pace și respect. Atacul 
violent asupra teritoriului ucrai-
nean este o crimă. Crima a început 
în 2014 cu anexarea Crimeii, cap-

turarea controlului militar asupra 
regiunilor Donbas și Luhansk, de-
monizarea guvernului de la Kiev, 
ales democratic, în scopul de a 
semăna panică și neîncredere.

2. Astăzi, Rusia susține că ac-
ționează în acest fel ca urmare a 
unui așa-zis „genocid” săvârșit 
în Donbas, dar fără a demonstra 
niciun fel de dovezi probate de 
organizații internaționale, trans-
formând totul într-o farsă, pusă 
la baza propriilor judecăți despre 
recuperarea „lumii ruse”. Prin foc 
și prin sabie. Războiul înseamnă 
suferință, iar costurile acestuia 
rămân pe conștiința liderului de 
la Kremlin. Atacul declanșat în 
24.02.2022 pe mai multe fron-
turi și direcții de atac, cu tancuri, 
elicoptere, avioane și rachete de 

croazieră, lovirea celor șapte orașe 
din Ucraina este o crimă împotriva 
umanității. 

3. Suntem solidari cu Ucraina 
în fața acestei năpaste. Astăzi au 
murit foarte mulți oameni, au fost 
distruse aeroporturi civile, au fost 
atacate infrastructuri defensive, 
care nu prezentau nici un fel de 
amenințări directe pentru Rusia. 
Frica de o Ucraină democratică, 
demnă, prosperă, este pretextul 
central al acestei invazii milita-
re. Cotropirile de teritorii străine 
sunt de condamnat peste tot în 
lume, mai ales în Europa de Est, 
acolo unde războaiele au mutilat 
oamenii și națiunile din care fac 
parte. Bunul simț va rezista aces-
tor încercări,  invadatorii vor plăti 
prețul acestei aventuri.

În acest război este un singur agresor. Rusia

Se știe prea bine că Moscova 
acționează în teritoriile pe care le 
ocupă prin indigeni, slugi preaple-
cate, lingători ai parchetelor de la 
Kremlin, care își trădează Patria în 
schimbul a 30 de arginți rusești.

După ce astăzi Rusia a invadat 
Ucraina și bombardează chiar și 
Odessa, lângă granița Republicii 
Moldova, unicul politician moldo-
vean care a ieșit să-l spele bălos pe 
Vladimir Putin a fost Igor Dodon, 

care ne cheamă la rațiune și la dialog. 
„Patria porcului este acolo unde porumbul crește mai mare”
Sunt absolut sigur că poftele 

expansioniste și sângeroase ale 
lui Vladimir Putin nu se opresc 
pe râul Bug și nici chiar pe flu-
viul Nistru, astfel, țarul Rusiei 
are un plan și pentru Basara-
bia, iar acest plan nu poate fi 
realizat decât prin politicieni 
moldoveni vânduți, slabi și/sau 
șantajați de Kremlin, un model 
ideal în această cheie este fostul 
președinte Igor Dodon.

Toată lumea vede și înțe-
lege că Igor Nicolaevici a fost 
menajat până acum, ori acesta 
încă nu a ajuns în subsolul de la 
CNA sau la Penitenciarul nr. 13 
pentru mizeriile și ilegalitățile 
pe care le-a făcut. Conținut este 
cât pentru 1000 de ani de con-
damnare. Dar nu se dorește.

Curățarea imediată a Repu-
blicii Moldova de agenții Fe-
derației Ruse este imperativul 
cel mai mare, ori dacă aceștia 
umblă slobozi prin republică 
există riscul ca planurile Federației Ruse să se realizeze mai ușor și 
„mai credibil”, or astăzi Putin, în discursul său elucubrant de la ora 
cinci dimineața a spus că referendumurile sunt instrumentele cele 
mai bune de măsurare a „dragostei” față de Rusia, mai ales dacă 
sunt făcute de omuleții verzi, iar voturile sunt numărate de politici-
eni vânduți precum este Dodon.

Revin, prin a spune cu tărie că unica soluție pentru securitatea 
cetățenilor noștri este Unirea imediată a Basarabiei cu România, 
scenariu pe care trebuie să-l fructifice autoritățile de la Chișinău, 
împreună cu cele de la București. Oamenii de pe ambele maluri ale 
Prutului vor acest lucru. Este o oportunitate de necesitate istorică.

Igor Dodon trebuie arestat. 
Astăzi

Andrei ȚURCANU

Igor MUNTEANU 

Valeriu MUNTEANU

Cristian POHRIB

Alexandru TĂNASE

Putin – criminalul secolului 21

Putin a ordonat intrarea 
armatei ruse în Ucraina. Unii 

au spus că este o decizie isto-
rică având în vedere că Rusia 
atacă pentru prima dată un alt 
stat. De parcă intervenția asu-
pra Poloniei în urma Pactului 
Molotov-Ribbentrop ar fi fost 
pe altă planetă. Putin își asumă 
răspunderea pentru o Rusie pe 
care fostele state sovietice, și 
desigur fostele state comuniste, 
o cunosc! O Rusie agresivă afla-
tă în căutarea propriei identi-
tăți, precum un bețiv care nu-și 

mai știe drumul către casă. Dar 
care în mătăhăiala sa distruge 
tot ce întâlnește. Nu discuția 
despre Ucraina este importan-
tă, ci discuția despre asumarea 
unei alte așezări geopolitice nu 
doar pe continentul european. 
Iar agresiunea lui Putin are în 
acest sens un recurs la istorie. 
Sunt autori care susțin, cu docu-
mente, că Stalin era în pregătiri 
în 1941 de o ofensivă spre Vest. 
Dar Hitler i-a luat-o înainte! Pu-

tin duce istoria în același sens! 
Dar în condițiile lumii de astăzi 
el nu face decât să apară ca un 
personaj grotesc care-și caută 
locul pentru portret în strâmta 
galerie a tablourilor cu Stalin 
și Hitler. O singură întrebare 
rămâne la momentul actual: 
Dacă acest conflict fratricid 
va rămâne zonal sau mondi-
al! Iar la această întrebare nu 
poate răspunde decât China, 
pe umerii  căreia se pare că 

atârnă acum soarta lumii. Este 
singura care, dacă dorește, îl 
poate aduce pe Putin înapoi pe 
scăunelul de la Kremlin. Asta 
dacă nu cumva urmează și pasul 
chinez spre Taiwan și spre o 
altă ordine mondială! Rusia a 
decis să meargă până la capăt. 
Chiar până la capătul ei! Pentru 
că singura varianta de răspuns 
a SUA este decuplarea Rusiei 
de la piața financiară interna-
țională!

Rusia a decis să meargă până la capăt! Chiar până la capătul ei!

Toată lumea 

vede și înțelege că 
Igor Nicolaevici 
a fost menajat 
până acum, ori 
acesta încă nu a 

ajuns în subsolul 
de la CNA sau la 

Penitenciarul nr. 13 
pentru mizeriile și 
ilegalitățile pe care 
le-a făcut. Conținut 

este cât pentru 
1000 de ani de 

condamnare. Dar 
nu se dorește.
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Academicianul Alexandru Zub se 
retrage din viața publică la mănăstire

Istoricul ieșean va fi îngrijit la un centru 
specializat de la Văratec și își donează 
Mitropoliei toată biblioteca. Academicianul 
și istoricul ieșean Alexandru Zub, care va 

împlini 88 de ani anul acesta, se va retrage din 
viața publică pentru a fi îngrijit la un centru 
al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de la 
Mănăstirea Văratec.

Totodată, acesta și-a donat 
întreaga sa colecție de volume 
și de manuscrise, opera pro-
prie, fișe cu aprecieri persona-
le, dar și cărți strânse de-a lun-
gul anilor în posesia sa, către 
Biblioteca „Dumitru Stăniloae” 
a Mitropoliei. Reputatul istoric 
este născut în 12 octombrie 
1934, în localitatea botoșănea-
nă Vârfu Câmpului.

„Tot ceea ce a acumulat 
academicianul de-a lungul 
anilor, întreg fondul de car-
te și de manuscrise, nu doar 
lucrări tipărite, ci și foarte 
multe fișe foarte valoroase pe 
care le are domnia sa, au fost 
donate către Biblioteca «Du-
mitru Stăniloae». Este o șansă 
pentru generațiile care vin de a 
avea acces la această comoară 
istorică și de a continua cerce-

tarea distinsului nostru acade-
mician și istoric”, a precizat pr. 
Constantin Sturzu, purtător de 
cuvânt al Mitropoliei Moldovei 
și Bucovinei.

Acesta a precizat că biblio-
teca va deschide o sală specială 
de lectură care va purta numele 
lui Alexandru Zub, dar și un 
centru de cercetare cu acest 
nume, unde va fi găzduită și 
analizată întreaga colecție.

„A existat dorința sa de a se 
retrage și de a fi îngrijit, și noi 
cu toată dragostea și inima am 
dorit să îl găzduim la așeză-
mântul social de la Mănăsti-
rea Văratec. Cu siguranță va 
fi într-un mediu care-l ajută 
nu doar din punct de vedere 
al sănătății și al liniștii, ci și 
duhovnicește, domnia sa fiind 
și un om credincios care a 

trecut cu multă smerenie prin 
nenumărate umilințe și sufe-
rințe în timpul comunismului”, 
a mai completat pr. Constantin 
Sturzu. 

Alexandru Zub, născut la 12 
octombrie 1934, la Vârfu Câm-

pului, Botoșani, este un istoric 
român, membru corespondent 
al Academiei Române din 10 
septembrie 1991 și membru 
titular din 2004. Deoarece a 
organizat în 1957 o manifesta-
re studențească, considerată 

ilegală de către autorități, cu 
ocazia împlinirii a 500 de ani 
de la înscăunarea lui Ștefan cel 
Mare, a fost condamnat la zece 
ani închisoare politică (din 
care a executat șase, ca deținut 
politic). După absolvirea Școlii 
Normale din Șendriceni, Doro-
hoi, a urmat cursurile Facultă-
ții de Istorie din Iași.

Din 1963 a lucrat în cerceta-
re, inițial în colectivul de isto-
rie medie, apoi în cel de istorie 
modernă la Institutul de Istorie 
și Arheologie „A. D. Xenopol” 
din Iași. În 1973 a devenit 
doctor în științe istorice. Din 
1989 este director al Institutu-
lui de Istorie „A. D. Xenopol” 
din Iași. Din 2006, este șeful 
secției istorice a Academiei 
Române, succedându-i lui Dan 
Berindei.

Și-a legat numele de edita-
rea unor lucrări de referință 
ale marilor istorici români: V. 
Pârvan, Corespondență și acte 
(1973); M. Kogălniceanu, Ope-
re II (Scrieri istorice) (1976); 
V. Pârvan, Scrieri (1981); A. D. 
Xenopol, Istoria românilor din 
Dacia Traiană ș.a.

ziaruldeiasi.ro

Din luna noiembrie a anului trecut în 
Republica Moldova este posibilă vaccinarea 
împotriva noului coronavirus în rândul 
adolescenților. În trei luni au fost adminis-
trate peste 10 mii de doze de vaccin copiilor 
cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani. Unii 
părinți au ales să-și imunizeze copiii pentru 
a-i proteja, alții încă nu s-au decis. Experții 
în sănătate îndeamnă părinții să se docu-
menteze din surse sigure privitor la acest 
subiect, pentru a lua o decizie informată. 

Vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 
este permisă în Republica Moldova din 18 
noiembrie 2021, când Ministerul Sănătății 
a anunțat condițiile și serul care va fi folosit 
pentru aceasta: copiii se vaccinează numai 
în instituțiile medicale, nu și la punctele 
mobile, la solicitarea părinților. De atunci, 
6.374 de copii au fost imunizați cu doza 
întâi, iar dintre aceștia 4.303 de copii – și 
cu doza a doua. În total, 2% din numărul 
total de copii eligibili imunizării cu serul 
anti-COVID-19 sunt vaccinați cu schema 
completă, arată datele Ministerului Sănă-
tății. Alți 71 de copii au făcut și boosterul, 
adică o a treia doză, unii fiind vaccinați cu 
dozele anterioare în afara țării. 

Unii părinți au așteptat „dezlega-
rea” la vaccinare 

Părinții au păreri împărțite referitor la 
vaccinarea copiilor. Veronica Balaban, 
locuitoare a orașului Căușeni, spune că fiul 
ei, în vârstă de 15 ani, a fost primul ado-
lescent din oraș care s-a vaccinat. Nu i-a 
fost frică să-și imunizeze copilul, întrucât 
a trecut prin această boală și știe care pot fi 
consecințele: „Inițial m-am vaccinat eu, apoi 
soțul, iar ulterior am decis să-l vaccinăm și 
pe Daniel. Vedem că acest virus nu cruță pe 
nimeni, fie că sunt oameni în etate, fie că 
sunt tineri”. Ea mai spune că s-a documen-

tat mai întâi: „Da, oamenii sunt sceptici și 
sunt multe falsuri despre vaccinuri, dar eu 
consider că niciun vaccin nu poate fi utilizat 
fără aprobarea autorităților competente. 
Înainte de vaccinare, ne-am informat, ne-am 
consultat cu medicul de familie, am mers 
la control, i-a fost măsurată temperatura, 
tensiunea arterială. Băiatul a suportat vac-
cinul foarte bine, doar a făcut puțină febră. 
Acum știm că, în caz că se îmbolnăvește, va 
suporta boala mai ușor. Eu am trecut prin 
COVID-19 și știu ce e asta”. 

Un alt părinte, Igor Rotari din Chiși-
nău, spune că a așteptat decizia Ministerului 
Sănătății prin care s-a aprobat vaccinarea 
copiilor. Fiul său de 13 ani, Leo, este acum 
imunizat. „Au fost, sunt și vor fi părinți care 
sunt împotriva tuturor vaccinurilor, nu mă 
refer doar la vaccinul anti-COVID. Probabil 
această categorie de părinți va fi mai greu de 
convins să-și imunizeze copiii. Dar sper că cel 
puțin părinții care au făcut toate vaccinurile 
ordinare conform vârstei să trateze și acest 
vaccin ca pe unul pe care e logic să-l faci 
pentru a-ți proteja copilul”, spune Igor Rotari.

Părinții să-și bazeze 
deciziile pe argumente raționale

Sunt însă părinți care încă ezită. Maria 
Cioban din satul Bursuc, raionul Florești, 
încă nu s-a decis să-și vaccineze fiica de 
12 ani. Ezitarea părinților de a-și vaccina 
copiii vine din frica de necunoscut, expli-
că psihoterapeuta Ana Niculaeș. „Tot 
ce e nou generează frică. Și e ceva firesc, 
având în vedere că nu este încă un pre-
cedent în istorie. Oamenilor le este frică, 
deci ei trebuie ajutați prin a le explica că 
vaccinarea nu pune copiii în pericol. Când 
le dăm exemple că alți copii care s-au vac-
cinat sunt bine, fără reacții adverse, iar 
rata de molipsire scade, inclusiv datorită 

vaccinării, nivelul de anxietate se reduce”, 
spune psihoterapeuta care accentuează că 
ar fi bine ca părinții să-și bazeze deciziile 
pe argumente raționale, nu pe zvonuri și 
speculații publicate pe Internet. 

Copiii se infectează inclusiv de la 
părinții nevaccinați

Ludmila Bîrca, pediatră infecționistă 
și directoarea Spitalului Clinic Municipal de 
Boli Contagioase pentru Copii, spune că, din 
experiența din ultima perioadă, majoritatea 
pacienților internați în instituție sunt copii 
ai căror părinți nu sunt vaccinați. „Aici este 
problema, micuțul se îmbolnăvește de la 
mama care nu are nicio protecție. De ace-
ea este important să fie vaccinați părinții 
în primul rând, iar apoi ei să-și vaccineze 
copiii mai mari de 12 ani, acolo unde se poa-
te. Acești copii fac formă ușoară, dar aduc 
acasă Omicron și îi molipsesc pe copiii mai 
mici, care riscă să facă forme grave”, explică 
Ludmila Bîrca. Ea îi îndeamnă pe părinți să 
dea dovadă de responsabilitate, să nu creadă 

în falsuri și să ia exemplul oamenilor din 
alte țări cu o rată mai mare de vaccinare în 
rândul adolescenților. 

Există afecțiuni care 
să reprezinte 
o contraindicație pentru vaccina-
rea copilului?

Atât Organizația Mondială a Sănătății, 
Agenția Europeană pentru Medicamente, 
cât și Ministerul Sănătății al R. Moldova 
recomandă vaccinarea copiilor împotriva 
noului coronavirus, în special a celor mai 
expuși îmbolnăvirii sau cu boli cronice. 
Imunizarea se face doar la solicitarea părin-
telui, tutorelui sau a reprezentantului legal. 

Vaccinarea este contraindicată doar 
persoanelor care au alergii severe la orice 
ingredient al vaccinului. Vaccinul împotriva 
COVID-19 recomandat pentru imunizarea 
copiilor nu conține latex sau conservanți.

Mariana Jacot, 
Stopfals.md

Peste 10 mii de doze de vaccin împotriva COVID-19 
au fost administrate copiilor din țară. Experții în 
sănătate le recomandă părinților să ia decizii informate

P
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Interviu cu Vitalie Vovc, poet (Marele Premiu „Ion Vinea” pentru debut în poezie 
pentru anul 2018), publicist, Paris

„Oare fără sânge nu 
vine nicio primăvară?”

– „Mesaje pentru burta 
de rechin” e titlul noii 
tale cărți de poeme, apă-
rută la editura Univers 
Educațional. Felicitări 
pentru carte, dragă Vi-
talie Vovc. De ce ai optat 
pentru acest titlu? Ai vă-
zut rechini adevărați, în 
apă? Ai aruncat o privire 
spre dinții unui rechin?
Mulțumesc! Semnificația 

titlului e oarecum la suprafa-
ță: voi face o trimitere la Jules 
Vernes și la „Copiii căpitanu-
lui Grant”. Volumul are drept 
structură centrală o serie de 
poeme cu tentă epistolară, bune 
pentru a fi îmbuteliate și arun-
cate în mare... Din păcate, nu 
mi-a fost dat să admir rechini 
în elementul lor firesc. Doar în 
acvariu. Și trebuie să recunosc 
că e un spectacol jalnic... Dinții 
rechinilor din acvariu sunt din 
plastilină...

– Care sunt preferințele 
tale în poezie? Optezi 
pentru poezia care trans-
mite mesaje răspicate 
sau pentru cea lirică, 
diafană, uneori inexpli-
cabilă?
Poetul care nu are ambiția 

să transforme lumea mă inte-
resează foarte puțin. Jucăm în 
ligi diferite. Tânguiala lirică 
și hermeneutica mă lasă indi-
ferent și mă obosește repede, 
chiar dacă îmi acord din când 
în când dreptul la câte o plăcere 
păcătoasă. Și mai mult mă irită 
poezia excesiv nombrilistă. Nu 
mă interesează cât de multă 
substanță i se scurge cuiva prin 
pori și ce note muzicale îi scot 
neuronii tensionați. Nu suntem 
la facultatea de medicină. Sim-
plificând, am putea spune că 
sunt adeptul literaturii angajate 
versus „l’art pour l’art”.

– Poemul „Mărțișor” în-
cepe dramatic: „Sânge pe 
zăpadă…/ Oare fără sân-
ge nu vine nicio primăva-
ră?”. Cât de mult sau de 
puțin sânge trebuie să fie 
într-un poem?
Cantitatea „sângelui” con-

tează mai puțin, la drept vor-
bind. Textul trebuie să strige, 
să crească păduri, să zdruncine 
munți, să sece oceane sau să 
inunde deșerturi. Textul poate 
face orice din moment ce poate, 
și poate utiliza orice mijloc 
textual. Un singur lucru nu are 
dreptul să facă: să te lase indife-
rent! Poezia trebuie să lovească 
ca un bici. Și dacă materia e lip-
sită de sensibilitate, are dreptul 
să biciuiască până la sânge...

– Ce poeți ai citit până 
a pleca din Moldova? Ce 

cărți de poeme ai citit și 
recitit la Paris?
Cu riscul de a decepționa, 

dar la momentul când părăseam 
Republica Moldova ieșeam din 
băncile facultății de limbi stră-
ine si eram ahtiat după poezia 
franceză. Din Paul Verlaine 
chiar am și tradus în română pe 
când eram student (traducerile 
le-am pierdut, însă țin minte că 
erau bune). Dar am plecat de-
mult, în 1999. Mai țin minte că 
îmi plăcea la nebunie Sorescu... 
De fapt, și acum îmi place.

– Scrii poezie doar în 
limba română, sau și în 
franceză? Ce parte din 
viața ta decurge în fran-
ceză și ce loc îi revine 
limbii române?
Limba română este patria 

mea (Ce păcat că nu pot să-mi 
atribui acest citat! Și câtă pre-
cizie în spusele lui Stănescu!). 
Scriu în română fiindcă consi-
der că am o legitimitate și o da-
torie să le spun ceva românilor. 
Am și câteva texte în franceză 
care au apărut pe blog la mo-
mente specifice, atunci când am 
considerat oportun să le spun 
ceva francezilor. Îmi place și mă 
simt în apele mele și cu france-
za (mi-am tradus primul volum 
de poeme, care a ieșit la Editura 
Vinea în două limbi concomi-

tent, lansat la Salonul de Carte 
de la Paris din 2018), dar scriu 
în română.

– Indică, te rog, numele 
oamenilor cărora le sunt 
adresate scrisorile-poe-
me. Cum ți-a venit ideea 
de a compune aceste 
răvașe în versuri?
Herman, Ma’a, Andrea, 

Yukio, Sven, Rima, Romuald, 
Mithun, Ahmadu, Charles, 
Mendel, Jorge... Nu sunt perso-
naje tocmai fictive, dar nu cred 
că are rost acum să detaliez cine 
sunt ele cu adevărat și de unde 
vin. Enigmele nu sunt chiar 
într-atât de sofisticate, de altfel. 
Dar sunt persoane din cele 
patru colțuri ale lumii. M-am 
ostenit să le scriu tuturor!

– Personajul principal 
din carte e un dezrădăci-
nat sau un explorator, un 
călător împătimit? 
Dimpotrivă, în volumul 

despre care vorbim, personajul 
narator este mai degrabă un 
prizonier. El caută cu dispe-
rare o scăpare, o eliberare, o 
emancipare... Vom pune punct 
aici. Nu-mi place să „explic” 
textele pe care le scriu. Mi se 
trage din copilărie, de la lecțiile 
de literatură și acele întrebări 
stupide: „Ce a vrut să spună 

autorul?”... Cred că este mult 
mai important să se răspundă 
la întrebarea „Ce se întâmplă 
cu tine, cititorule, după lectura 
acestui text?”...

– În poemul „Odă Pa-
triei” dăm de versurile: 
„O, țară! Lasă-mă să fiu 
liber/ Și-ți dau în schimb 
tot dorul și dragostea de 
tine,/ Care cresc inelu-
ctabil ca un cancer în 
mine!”. Poezia te ajută să 
păstrezi cumva patria în 
tine? 
Despre limba română am și 

vorbit deja... Hai să continuăm 
cu Stănescu: „Numai sângelui 
meu îi e dor, într-adevăr, de ini-
ma mea, când o părăsește”. Eu 
nu știu să răspund la întrebarea 
despre patrie. Patria mea sunt 
oamenii mei. Familia, neamul, 
prietenii... Cu teritoriul e mai 
greu... Toate rămân undeva în 
trecut. Deseori mă gândesc că 
toți acei care ne-am născut între 
Prut și Nistru suntem niște 
apatrizi... Oare nu din această 
cauză ne rupem într-atât de 
ușor de „acasă”?... 

– Citez câteva versuri din 
poemul „apele acestui 
pământ”: „o , Thor! ia-ți 
ciocanul de sub secera/ 
prășitorului și sfarmă și 
nicovala în două”. Crezi 
că este posibilă elibera-
rea de trecutul comu-
nist? Tu ai scăpat de 
Uniunea Sovietică?
Nimeni nu scapă de propriul 

trecut. Uitarea nu poate fi o 
soluție. Dacă și există o portiță 
deschisă pentru a ieși din acel 
infern (zic bine, „infern”) e 
doar cunoașterea. Din păcate, 
continuăm să trăim într-un obs-
curantism cvasi total referitor la 
trecutul nostru. Acum doi-trei 
ani un adolescent recunoștea că 
a aflat despre deportările basa-
rabenilor pe platoul de filmare 
al unui film despre acele urgii. 
Mă întreb cum poți ajunge la 
14 ani în Basarabia fără ca să ți 
se povestească la școală despre 
deportări, foamete... Nu vă pare 
neverosimil? Avem un „trecut” 
de substituție. Și respectiv, nu 
putem decât să trăim un pre-
zent de substituție. Și așa ne 
va fi și viitorul. Nu, eu nu am 
scăpat de „Uniunea Sovietică”... 
Dar eu știu asta și cred că sunt 
conștient de ceea ce am fost și 
ce sunt.

– Ai câteva poeme despre 
lupi. Sunt simboluri? 
Purtători de mesaje?
Mă fascinează aceste cre-

aturi. Haite hăituite... E ceva 
profund dramatic în destinul 
acestor animale nobile. Venera-

te, temute, admirate, urâte și... 
exterminate fără milă secole 
de-a rândul. Poate doar șer-
pii sunt detestați mai mult... 
Apropo, din câte știu, numele 
meu înseamnă „lup”. Și copiii 
mei sunt fascinați de lupi. S-a 
întâmplat de la sine. Nu cred 
să-i fi influențat eu.

– Cum lupți cu metafo-
rele? De ce trebuie să ne 
debarasăm de metafore?
Poezia care se ascunde, fuge 

de cititor, îmi pare inutilă sau 
pretențioasă. E o zorzoană care 
amuză doar amatorii de zorzo-
nele. Pe de altă parte, poezia nu 
poate fi redusă la lozinci prolet-
cultiste. Altfel nu și-ar merita 
nici barem hârtia pe care e ti-
părită... Acest echilibru șubred 
între metafora sofisticată, între 
elitism estetic și sensul primar 
al cuvintelor e muchia de cuțit 
care îmi pare o poezie perfectă.

– Ce se aude la Paris 
despre Moldova? E o 
țară-metaforă?
În mare parte – da. O țară în 

care a călătorit Tintin. Molda-
vie, Syldavie... Undeva pe acolo. 
Dar e unicul domeniu în care 
fanii de fotbal sunt intelectual 
superiori celorlalți: Republica 
Moldova a fost în grupa califica-
tivă a Franței!

– Care e frica ta princi-
pală? Războiul trei mon-
dial?
Într-un fel, mă bucură că e 

așa de evident... Războiul e o 
angoasă permanentă. Cred că 
omenirea a intrat într-o fază 
foarte periculoasă și irespon-
sabilă. Generațiile care au 
cunoscut războiul pleacă, iar 
cei care vin din urmă par să fi 
pierdut nu doar frica războiului, 
ci și o capacitate fundamentală: 
facultatea de a înțelege ce și de 
unde vine. Să numim asta „le-
gătură telurică”. Începem să ne 
deplasăm și să existăm în lumea 
ideilor, în virtualitate. Pentru 
moment doar fantasmăm... Dar 
ce se va întâmpla atunci când 
vom dori să transpunem ideile 
fanteziste în realitate? Fiindcă 
procesul invers este inevitabil...

– Când vei lansa cartea? 
Unde? O vei lansa și la 
Chișinău, și la Paris?
Nu prea mă pricep la organi-

zat lansări... Dar mi-ar plăcea 
să se întâmple și la Paris, și la 
Chișinău. Și de ce nu și la Bălți, 
orașul în care m-am născut și 
am crescut?

– Mulțumesc pentru 
interviu!

Interviu de Irina NECHIT
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Fenomenul Orchestra 
„Mărțișor”

Orchestra „Mărțișor” era parte 
componentă a Ansamblului artis-
tic (pe atunci se spunea Ansamblu 
de cântece și dansuri „Mărțișor”, 
dirijor – Sergiu Ciuhrii, maestru 
de balet – Victor Tanmoșan) de la 
Casa Tineretului din Chișinău. În 
acea perioadă existau mai multe 
colective similare, unele noto-
rii, ca „Miorița” (dirijor – Vasile 
Goia, maestru de balet – Pavel 
Andreicenco), „Veselia” (dirijor 
– Petre Neamțu, maestru de ba-
let – Gheorghe Ivanov). Aceste 
formații, dar și altele, luau par-
te la manifestări de amploare 
–festivaluri, concerte solemne 
legate de ocazii speciale, turnee 
în străinătate, participând și la 
diverse concerte, spectacole prin 
republică. 

Cunoscător 
și promotor 
al folclorului 
din nordul Moldovei

Muzicienii din orchestre, în 
mare parte, erau profesioniști 
(spre exemplu, în „Miorița” cânta 
și cuplul de violoniști Galina și 
Nicolae Buinovschi, ambii ab-
solvenți ai Conservatorului din 
Moscova) și mulți studenți, viitori 
profesioniști, fapt care asigura 
acestor orchestre un nivel avansat 
de interpretare.

Cum se prezenta activitatea 
Orchestrei „Mărțișor”, în dece-
niile 7 și 8 ale secolului trecut? 
Valoarea colectivului era deter-
minată, firește, de oamenii care 
făceau parte din acesta. Exista 
și o anumită fluctuație de cadre, 
lucru firesc în colectivele de ama-
tori (acesta le era statutul) însă 
componența de bază rămânea 
relativ stabilă. O importanță 
enormă avea modul de organi-
zare, de constituire (creare) și 
interpretare a programului din 
repertoriu. 

Meritul cel mare în realizarea 
prestanței, originalității Orches-
trei „Mărțișor” îl atribui, desigur, 
dlui Sergiu Ciuhrii, dirijor și con-
ducător al acesteia. Pentru noi 
toți a fost un noroc să-l întâlnim 
și să conlucrăm cu domnia sa. 
Simplu în comportare, atent cu 
fiecare, fire empatică, domnia sa 
venea în ajutorul oricui care i se 
adresa cu vreo solicitare. 

Sergiu Ciuhrii este o persona-
litate complexă, un cunoscător 
temeinic și un promotor al fol-

clorului, în special al celui din 
nordul Moldovei, un aranjor, 
compozitor, dirijor de cor și de 
orchestră, profesor și îndrumă-
tor, organizator capabil să coagu-
leze în jurul său oameni de mese-
rie și să le canalizeze eforturile în 
realizarea actului artistic. 

Avea însă și altceva maestrul 
Sergiu Ciuhrii: respectul față de 
tradiție și de purtătorii acesteia, 
față de actul artistic de sorginte 
populară care e spontan, există în 
multiple variante, se desfășoară 
liber, fără constrângeri, în cores-
pundere cu mediul, locul, timpul 
actului artistic. 

Un climat favorabil 
pentru creație

Dacă în unele orchestre se 
cânta strict pe note, după parti-
tură, în Orchestra „Mărțișor” erau 
doar partițiile, întreaga factură 
orchestrală se crea în timpul re-
petițiilor. Muzicanții aveau notele 
în față, dar aveau și libertatea de 

a improviza (dirijorul le permitea 
acest lucru), de a veni cu inițiati-
vă (un contrapunct, o secvență, o 
replică), îmbogățind sonoritatea 
prin săvârșirea actului de crea-
ție chiar în timpul interpretării, 
astfel că, de fiecare dată, una și 
aceeași lucrare suna oarecum al-
tfel decât data precedentă. 

De aici senzația de nou, de 
prospețime și originalitate a 
sonorității orchestrei. La drept 
vorbind, Sergiu Ciuhrii a mers pe 
tradiția autentic folclorică care 
presupune diversitate melodi-
că, armonică, improvizație. El a 
sfidat stilul interpretativ anchi-
lozat al multor colective chiar și 

cu statut profesionist care... se 
mai face simțit și astăzi. 

Astfel, prin comportamentul 
său cu adevărat democratic, tole-
rant, atent față de fiecare persoa-
nă care venea cu propuneri, iniți-
ative, Sergiu Ciuhrii și orchestra 
sa realiza o artă interpretativă 
unică și, în consecință, stimula 
creativitatea. Acest fapt contrasta 
cu principiul înregimentării, uni-
formizării. De fapt, maestrul a 
fost întotdeauna un nonconfor-
mist, detesta prescripțiile dogma-
tice, ideologice, care veneau de la 
conducere, fiind deseori chiar în 
conflict cu administrația. Sigur că 
se făceau și anumite compromi-

suri în constituirea repertoriului, 
însă nu în detrimentul actului 
artistic.

Libertate artistică 
într-o epocă de stagnare 

În linii mari, prin respectarea 
tradițiilor folclorice, prin com-
portamentul uman și respectuos 
față de membrii colectivului, Ser-
giu Ciuhrii a creat un climat ex-
trem de favorabil pentru creație. 

În această atmosferă unică de 
libertate orchestra „Mărțișor” 
devine un adevărat laborator de 
creație. Și, când în anii 80 ai se-
colului trecut, Ministerul Culturii 
organizează concursuri pentru 
realizarea de prelucrări vocale 
și instrumentale, creații origi-
nale în stil popular, anume acest 
colectiv dă o întreagă pleiadă de 
autori. Multe din aceste creații 
sunt imprimate și pe CD-ul la 
care ne referim. 

La diverse ediții ale acestui 
concurs, conducătorul orchestrei 

și majoritatea membrilor ei obțin 
numeroase premii cu lucrări noi 
care au îmbogățit repertoriul co-
lectivelor din republică. Nu am 
făcut o statistică, dar s-ar putea 
că anume această orchestră să fi 
avut cel mai înalt randament de 
creație. Și aceasta s-a întâmplat 
anume datorită atmosferei, cli-
matului care domneau în colectiv. 

După cum mi-a confirmat 
maestrul Ciuhrii, care urmărește 
evoluările colectivelor de amatori 
din republică, acestea interpre-
tează multe din creațiile lansate 
de către Orchestra „Mărțișor” 
la edițiile concursului evocat, 
avându-i ca autori pe membrii 

acesteia. Lucrările sunt cânta-
te preponderent spre sfârșitul 
programului cu titlu de piese de 
rezistență.

Muzicieni și soliști 
de performanță

Valoarea Orchestrei „Mărți-
șor” se baza pe prestația muzi-
cienilor ei, a soliștilor instru-
mentiști și vocali. În orchestră 
au participat violoniștii Valeriu 
Hâncu, Laurențiu Nujnoi, Vale-
riu Coman, Gheorghe Banariuc, 
Anatol Bârsa, Vasile Bradu, acor-
deoniștii Sergiu Pavlov, Emil 
Croitoru și Constantin Rotaru, 
clarinetiștii Valentin Golomoz și 
Timofei Rusu, țambalagiul Anatol 
Golomoz, contrabasiștii Valentin 
Doni și Pantelei Mătăsaru, cob-
zarul Isaac Solomon, fluierașul 
Tudor Goraș (inițial cânta și la 
clarinet, însă când a venit în or-
chestră Valentin Golomoz, la un 
pahar de vorbă, îi spuse acestuia: 
„Ei, tatii, ai să cânți tu la clarinet 

Recent, clarinetistul Valentin Golomoz 
a plasat pe Youtube CD-ul «Sergiu 
Ciuhrii și Orchestra „Mărțișor”», apărut 
cu susținerea Corinei Golomoz, fiind 

dedicat aniversării lui Sergiu Ciuhrii. CD-ul 
conține 26 de imprimări ale Orchestrei „Mărțișor” 
realizate între anii 1978 și 1987. Încerc să evoc 
unele momente din activitatea orchestrei, a 
conducătorului acesteia și a unora dintre membrii 
ei, unele impresii, amintiri din viața colectivului în 
care a activat mai bine de un deceniu în calitate de 
violonist și subsemnatul.

Momente din activitatea orchestrei, a conducătorului acesteia și a unora dintre membrii ei

În această

atmosferă unică de 
libertate orchestra 
„Mărțișor” devine 

un adevărat 
laborator de 

creație. Și, când 
în anii 80 ai 

secolului trecut, 
Ministerul Culturii 

organizează 
concursuri pentru 

realizarea de 
prelucrări vocale 
și instrumentale, 

creații originale în 
stil popular, anume 
acest colectiv dă o 

întreagă pleiadă de 
autori.
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M U Z I C Ă

Martina Meola 
are șanse de 
a câștiga concursul 
„Românii au talent”

O fetiță de opt ani din Basarabia, Martina 
Meola, a cucerit milioane de spectatori cu 
un recital senzațional de pian, susținut 
vineri, 18 februarie 2022, în cadrul 

concursului „Românii au talent”. Martina Meola 
a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș. 
Martina a ridicat toată sala în picioare, iar jurații 
au aplaudat-o minute în șir. 

Martina a început să studieze 
muzica de la vârsta de cinci ani. 
A mers la primul concurs de pian 
când avea șase ani și a luat lo-
cul 1. Fetița spune că un singur 
procent din succesul ei îi revine 
talentului, iar 99 de procente re-
prezintă muncă. 

Nu se gândește dacă o să câș-
tige, o interesează să ajungă la 
inimile ascultătorilor și să ofere 
tot ce poate ea mai frumos. Visul 
ei este ca ea și părinții ei să fie 
sănătoși în continuare. De fapt, 
își dorește ca toată lumea să fie 
sănătoasă, mai ales acum, în con-
textul pandemiei.

Dacă ar câștiga, cu banii pri-
miți ar ajuta Școala de Arte „A. 
Stârcea” unde studiază (ar dori 
să facă o scenă mai frumoasă). Ar 
da bani și pentru Filarmonica Na-
țională din Chișinău, care a ars. 

Martina a trezit o admirație 
atât de mare cu prestația sa ex-
cepțională, încât are șanse reale 
de a câștiga concursul „Românii 
au talent”. Am rugat-o pe profe-
soara de pian a fetiței, doamna 
Irina Bogataia, director al Școlii 
de Arte „Alexei Stârcea”, să ne 
povestească despre discipola sa. 

„Martina este un copil-minu-
ne. Are un talent înnăscut, are o 
memorie foarte bună, auz per-

că eu... trec la fluier”), trompetiș-
tii Victor Butucel și Victor Șura, 
trombonistul Vasile Ciobanu. 

Apropo, anume S. Ciuhrii, ur-
maș fidel al tradițiilor din nordul 
republicii, cum am remarcat mai 
sus, și, în special, al celebrilor 
muzicanți de la Edineț, a intro-
dus trombonul în orchestra de 
muzică populară, utilizându-l și 
în calitate de instrument solistic 
cu efecte timbrale aparte. 

Printre soliștii vocali îi menți-
onez pe Larisa Arseni, Olga Ciuh-
rii (Zolotuhina), Iustina Marian 
(Scarlat), Constantin Rotaru, 
Vadim Gheorghelaș, Mihail Bo-
gulean, Tudor Cernega.

În momentul încadrării în 
orchestră a subsemnatului din 
colectiv făcea parte și maestrul 
neîntrecut al naiului din Mol-
dova, Vasile Iovu, care, prin 
măiestria și energia sa, imprima 
strălucire sonorității generale, 
dinamiza colectivul. Colaborarea 
nu a durat fiindcă maestrul era 
mult prea solicitat și în alte ac-
tivități, însă participarea sa și-a 
pus amprenta benefică asupra 
colectivului.

În cohorta soliștilor instru-
mentiști ai orchestrei violonistul 
Valeriu  Hâncu avea un loc cu 
totul aparte. Interpretarea sa se 
distingea prin virtuozitate, teh-
nică avansată, intonație precisă. 
Avea deschidere pentru cel mai 
variat repertoriu – de la muzica 
populară la cea clasică, cafe-con-
cert și jazz. Și pe toate le realiza 
cu respectarea rigorilor genului și 
a celor stilistice. Era un veritabil 
perfecționist în tot ce făcea. El a 
scris mai multe piese orchestrale 
și instrumentale premiate în ca-
drul unor concursuri.

Violonistul Gheorghe Bana-
riuc, chiar dacă evolua mai pu-
țin în calitate de solist, s-a impus 
prin crearea unor lucrări vocale, 
instrumentale și orchestrale de 
mare popularitate, ultima fiind 
generată de valoarea lor. A fost 
unul dintre cei mai dotați autori, 
aranjori și dirijori de la noi.

Clarinetistul Valentin Go-
lomoz, interpret excelent la ca-
val și la fluier, cucerea publicul 
prin sonoritatea moale, gingașă, 
expresivă, tehnica stăpânită ri-
guros. În treacăt fie menționat, 
Valentin e și o persoană cu un 
acut simț al umorului, al celui 
fin. Replicile sale, adeseori tă-
ioase, provocau ilaritate, bună 
dispoziție tuturor celor aflați 
în jur. 

Fratele lui Valentin, țambala-
giul Anatol Golomoz, nu numai 
că asigura pulsația ritmică a or-
chestrei, dar se producea și ca 
solist cu diverse piese, inclusiv cu 
„Foaie verde și-o crăiță” din re-
pertoriul marelui Toni Iordache. 
Ambii frați fiind vegetarieni, în 
timpul turneului din Franța în 
1978, cedau cu generozitate lui 
Emil Croitor și Isaac Solomon 
găinile delicioase servite la mese 
de gazdele ospitaliere, iar aceș-
tia... nu le refuzau.

Acordeonistului și aranjoru-
lui Emil Croitor, un excelent 
specialist, devotat muzicii până 
în măduva oaselor, îi plăcea să 
comunice, să cinstească un pahar 
de vin, dar cu condiția să fie de 
casă, mai și fuma uneori. Foarte 
prietenos, comunicativ, pentru 
el principalul era specialitatea 
– acordeonul pe care-l mânuia 
perfect. De actualitate, de politică 
nu se prea interesa. Și când am 

ajuns odată la comitetul de partid 
ca să ne confirme documentele de 
plecare în turneu, întrebat fiind 
de ultimele știri venite dinspre 
Cornul Africii (sub acest gene-
ric se scria despre conflictul ne-
stins dintre Etiopia și Somalia), 
el răspunse că nu are cunoștință 
de Afrikanski Rog, dar a auzit de 
Krivoi Rog. Nu i-a fost ușor maes-
trului Ciuhrii să soluționeze pro-
blema ca Emil Croitor să meargă 
în turneu. El era și acompaniator 
al grupei de dansatori, iar în or-
chestră avea un rol important, 
deci era indispensabil.

Alături de Emil Croitor, o altă 
vedetă a instrumentului era Ser-
giu Pavlov. Nu prea mulți au 
avut norocul să-i asculte cântând 
pe cei doi acordeoniști pe la sin-
drofii (se organizau și de astea 
de către membrii orchestrei cu 
sau fără ocazii speciale), când 
improvizau abordând genuri dife-
rite – vals, tango, foxtrot, genuri 
populare și completându-se unul 
pe altul, dialogau, creau muzică 
pe loc... Ce păcat că nu au fost 
imprimați...

Iar petrecerile Orchestrei 
„Mărțișor” erau un fenomen unic. 
Libertatea comunicării, dezin-
voltura, toate acestea pe fundal 
muzical, cu glume, improvizații 
ghidușe, păreau a fi coborâte din 
filmele lui Federico Fellini.

Cobzarul Isaac Solomon era 
cam unicul care mânuia acest in-
strument pe atunci. Cu zâmbetul 
larg, binevoitor, cu înfățișarea sa 
ca o lumină biblică, răspândea 
în jur bună dispoziție și sinceră 
amiciție.

Trombonistul Vasile Cio-
banu contribuia la coloristica 
acompaniamentului și era în rol 
de vedetă solistică în mai multe 
piese, semnate cu precădere de 
către dirijorul orchestrei.

O supapă de evadare 
din constrângerile 
regimului

Mi-au rămas în memorie nu 
numai festivalurile, concertele 
din Chișinău și din republică, dar 
și turneele din Armenia (1977), 
Franța (1978), Portugalia și Spa-
nia (1980), la care a participat 
colectivul, înscriind pagini alese 
în palmaresul său. 

Nu am reușit și nici nu am ur-
mărit scopul să prezint un tablou 
exhaustiv sau cât de cât complet 
despre orchestră, sunt doar niște 
gânduri, crâmpeie, amintiri, care 
pot fi continuate și de alți parti-
cipanți ai orchestrei.

A fost, pe de o parte, o pe-
rioadă destul de plăcută, plină 
de avânt, de creativitate, dar pe 
de altă parte, dificilă, dacă e să 
ne referim la constrângerile de 
ordin spiritual din acea epocă 
în care eram nevoiți să opunem 
rezistență la diversele apucături 
familiare regimurilor totalitare. 
Participarea în activitatea or-
chestrei era și ca o supapă prin 
care ne detașam, evadam din 
chingile oficiosului ideologic, 
dogmatic. 

Libertatea promovată în gân-
dire, în abordarea materialului 
sonor, în comportamentul par-
ticipanților a dat un rezultat 
unic care se poate auzi, simți 
ascultând imprimările din acei 
ani realizate de către Orchestra 
„Mărțișor”.

Ion PĂCURARU

fect, ritm, a spus pentru „Gazeta 
de Chișinău” dna Irina Bogata-

ia. Ne-am întâlnit întâmplător. 
Au intrat din simplă curiozitate 
în școala noastră Martina și cu 
mama ei, doar să afle dacă fetița 
are capacități muzicale. Atunci 
Martina avea cinci ani. E foarte 
muncitoare, organizată. Are deja 
în repertoriu lucrări de Chopin, 
Bach, Mozart, Lizst. Martina are 
un suflet mare și curat. Ea iubește 
muzica, dar nu pe sine în muzi-
că. Deoarece sufletul ei este pur 
și deschis, ea reușește să cânte 
cu toată pasiunea și sincerita-
tea. Martina este un fenomen. 
Totodată, este foarte modestă, 
sinceră, silitoare. Ne mândrim 
cu ea. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
că ne-a dat așa un copil”.

Un rol foarte important în 
educația fetiței îl au mama, 
Adela Beresteanu, basarabeancă, 
și tatăl, Ricardo Meola, italian. 
Mama a lucrat la un spital în Ita-
lia, acolo s-au întâlnit cu Ricar-
do Meola. Fiica lor, Martina, s-a 
născut la Milano. Dar face studii 
muzicale la Chișinău. Părinții 
spun că aici „se pun bazele” stu-
diilor muzicale ale talentatei lor 
fetițe. Probabil, peste o vreme va 
pleca la studii peste hotare, dar 
deocamdată, învață și trăiește în 
R. Moldova.

Vă anunțăm că pe data de 9 
martie 2022, Martina Meola va 
cânta Concertul pentru pian și 
orchestră nr.12 în La major de 
Mozart în Sală cu Orgă, iar pe 
10 martie va evolua la Bălți, în 
cadrul Festivalului „Mărțișor”. 
Felicitări și mult succes în con-
tinuare, Martina Meola!

I.N.
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DOCUMENT
PREFECTURA JUD. TIGHINA

TABEL
Eroii din cuprinsul jud. Tighina căzuți pe câmpul
de onoare în lupta contra bolșevismului

F. 112, inv. 1, d. 2209, f. 246-247.

DOCUMENT
ROMÂNIA
PROTOPOPIA
Jud. Tighina
1943 luna Februarie ziua 6
Nr. 295

Privește:
Pomenirea Eroilor
Căzuți la Stalingrad

DOMNULE PRIM-PRETOR,
Motivat de ordinul Nr. 1838 din 6 Februarie c. Al Onor 

Prefecturii județului Tighina,
Avem onoare a vă ruga să binevoiți a aproba și dispune 

transmiterea pe cale telefonică, cât de urgent posibil, a 
următorului ordin, tuturor parohiilor din Plasă:

„În conformitate cu ordinul Domnului Mareșal Ion 
Antonescu, Duminică, 7 Februarie c., la ora 11.00, se va 
oficia Parastas în biserică, în fața autorităților civile și 
militare, pentru pomenirea Eroilor căzuți la Stalingrad”.

L.Ș.  PROTOIEREU
(semnătura) 
D-sale Domnului Prim Pretor al Plasei Tighina

F. 112, inv. 1, d. 209, f. 14.

F I L E  D E  I S T O R I E

Adevărul despre românii căzuți 
la Cotul Donului și la Stalingrad

La Cotul Donului a fost de fapt cea 
mai mare înfrângere a Armatei 
Române din istorie, unde au 
căzut mai mult de 200 000 de 

ostași români. S-a scris în general foarte 
puțin despre acest episod tragic din 
timpul celui de al Doilea Război Mondial. 
Nemții dădeau vina pe români, românii 
pe nemți, nemții pe nemți, românii pe 
români, ungurii pe italieni, ca la război. 
Nu sunt strateg militar și nici nu pretind 
că aș fi, dar sunt niște fapte pe care le 
consider demne de a fi menționate.

Armata Sovietică încerca de mai multe luni să respingă 
atacurile Axei și arunca în luptă toate forțele disponibile. 
Așa de necesară le era această victorie, încât din cauza 
inconsistențelor de producție trimiteau în luptă câte un 
tun antitanc la patru tancuri, celebrul sistem o armă la 
doi oameni și comisarii NKVD cu mitraliera în spatele 
trupelor ofensive. Acolo era ori la bal ori la spital pentru 
armata sovietică. 

Ca puncte de trecere peste Don erau două poduri pe 
care comandamentul român le-a vrut distruse însă din 
cauza legendarei încăpățânări germane acest lucru nu s-a 
întâmplat. Armata Română epuizase echipamentul de luptă 
antitanc și cerea insistent aliatului german o reînarmare 
corespunzătoare pentru a se susține frontul fără pierderi 
majore – nici asta nu s-a realizat.

În această perioadă sovieticii au început a primi de la 
aliați un număr mare de muniții moderne, echipamente 
militare și produse alimentare. Pe 19 noiembrie 1942, 
Armata Roșie a declanșat Operațiunea „Uranus”. Unitățile 
sovietice, aflate sub comanda generalului Vatutin, erau 
constituite din trei armate complete: Prima Armată de 
Gardă, Armata a 21-a și Armata a 5-a de Tancuri, toate 
având un total de 18 divizii de infanterie, opt brigăzi de 
tancuri, două brigăzi motorizate, șase divizii de cavalerie 
și o brigadă antitanc. Pregătirile pentru atac au putut fi 
auzite de români, care au cerut neîncetat întăriri, dar au 
fost refuzați din nou. Slab echipată și copleșită numeric, 
Armata a 3-a Română a fost pur și simplu pulverizată de 
atacul masiv sovietic după o luptă crâncenă de o zi, lăsând 
descoperit flancul Armatei a 6-a Germane.

O a doua ofensivă sovietică a fost lansată la sud de Sta-
lingrad, în zona apărată de Armata 4-a Română. Această 
armată, compusă în principal din unități de cavalerie, a 
cedat aproape imediat. Forțele sovietice și-au continuat 
înaintarea către vest într-o mișcare de învăluire, făcând 
după două zile joncțiunea lângă orașul Kalaci și încercuind 
fără scăpare forţele Axei. Aproximativ 250.000 de soldaţi 
germani, români şi italieni, câteva unităţi croate şi o serie 
de unităţi auxiliare de voluntari au fost prinşi în această 
încercuire. Alături de ei s-au aflat și civili sovietici și câ-
teva mii de soldați sovietici căzuți prizonieri în luptele 
cu germanii.

Se știe care au fost urmările încercuirii și dezastrul. 
Ceea ce nu se prea știa este opinia celor de atunci că au 
fost trădați. Trădați de către un anume General Constan-
tin Sănătescu, cunoscut de fapt ca principal oponent al 
lui Antonescu. Previziunile rușilor, atacurile precise de 
artilerie, anihilarea aproape imediată a armatei a 4-a au 
fost lucruri surprinzătoare pentru partea noastră, un ma-
sacru foarte exact și bine elaborat, o calitate care le lipsise 
sovieticilor până în acele zile. Știau și unde să lovească, 
și cu ce să lovească.

Dacă ceea ce a fost pe front au fost supoziții, desfășura-
rea evenimentelor următoare a venit să confirme temerile 
celor rămași în picioare după dezastrul de la Cotul Donului.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Sănătescu a fost singurul General Român care nu a 
fost împușcat pentru înaltă trădare sau încarcerat. La 
întoarcerea în țară Sănătescu a condus primul și al doilea 
guvern după arestarea lui Antonescu. Sănătescu a fost 
ultimul general al Armatei Române înmormântat, în 1947, 
cu onoruri integrale datorate gradului său. La preluarea 
puterii de către sovietici a fost înlăturat, ceea ce nu știa 
probabil este că nimeni nu are încredere în trădători, mai 
ales cei în a căror favoare ai trădat.

Dar să nu ne facem iluzii crezând că dacă nu ar fi fost 
asta, am fi câștigat războiul, nu… dar am fi pierdut onorabil.

De Ziua Armatei Române, un preot militar român, oficia 
o slujbă religioasă, cu prilejul reînhumării rămășițelor 
pământești a 594 de militari, pieriți în teribila bătălie de la 
Stalingrad, din timpul celui de al Doilea Război Mondial. 
Ostașii noștri, ale căror oseminte au fost găsite în cimitire 
de campanie și în gropi comune, își vor odihni somnul de 
veci în Cimitirul de Onoare Românesc de la Rossoșka, 
inaugurat recent, atunci când primii 72 de militari români 
au fost înmormântați acolo. 

În continuare vă propunem câteva documente de arhivă, 
depistate de autorul acestor rânduri în Arhiva Națională a 
Republicii Moldova, care fac lumină în mai multe aspecte 
mai puțin cunoscute: 

DOCUMENT
Tabelul Eroilor din plasa Tighina

Se certifică de noi prezentul tabel
Prim-Pretor, Șeful cancelariei
F. 112, inv. 1, d. 2209.

Tabelul Eroilor din plasa Tighina 
 

Nr. 
Numele şi 
Prenumele 

Localitatea de unde 
este Locul unde a căzut Data când a căzut 

1. Maior Tulbure Emanoil Bucureşti  Sculeni jud.                                                                                                                                                                                                                                                
Bălţi 

Iulie 1941 

2. Serg. Crăciun Vasile Bulboaca Odessa 20/VIII-1941 
3. Sold. Borghiu Vasile Idem Idem 24/II-1941 
4. Căp. Caragaceanu Grigore Chireaerţi Cotul Donului 23/XI-1942 
5. Cebotarencu Andrei Chiţcani necunoscut 13/X-1942 
6. Comerzan Tudor Cobusca Veche Cotul Donului 20/XI-1942 
7. Serg. Soare N. Gheorghe necunoscută Delacău 2/VIII-1941 
8. Serg. Apetroaiei Ion Presacăni Pădurea Hârbovăț 6/VIII-1941 
9. Sold. Dragan Toma necunoscută Idem Idem 
10. Lit. Cojocaru Arsene Gura Bâcului  Kuban 16/II-1943 
11. Serg. T.R.Erdeş Victor Hagimus Alexandrova 1/IX-1941 
12. Melente Ion I.G.Duca Friedenstal 1/IX-1941 
13. Lt. Plămădeală Vicol Prigăceni Odessa 13/VIII-1941 
14. Plămădeală Afanasie Idem necunoscut 6/II-1942 
15. Cpt. Surdu Nicolae Şerplus Dalnie August 1941 
16. Sold. Beschieru Simion Todireşti  Valea Sărată – C.Albă 24/VII-1941 
17. Sold. Nigai Petre Idem Moghiliov-Ucraina 4/II-1942 
18. Sold. Necşulescu Florea necunoscut Varniţa Iulie 1941 
19. Sold. Calugaru Simion Idem Idem  Idem  
20. Sold. Roman Gheorghe Idem  Idem  Idem  
21. Sold. Iorguleţ Ion Idem  Idem  Idem  

 
de onoare în lupta contra bolșevismului 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Gradul Localitatea de 
unde este 

Locul unde a 
căzut Data când a căzut 

1. Tulbure Emanoil Maior Botnărești Sculeni (Bălţi)  Iulie 1941 
2. Surdu Nicolae Cpt. Şerpeni  Dalnic  Aug.1941 
3. Paraschivescu C-tin Cpt. Cărbuna  - 1942 
4. Costin Gheorghe Cpt. Căinari Dalnic 21 Sept.1942 
5. Aftenie C-tin Lt. Tănătari Berezovka 24 Sept.1942 
6. Nistor Constantin Lt. Tighina  - - 
7. Popovici Teodor Lt. Taraclia  - - 
8. Paraschivescu D-tru Lt. Sălcuța  - - 
9. Plămădeală Vicol Lt. Puhăceni Odessa  13 Aug.1942 
10. Pârvu Eugen Lt. Taraclia  Odessa  12 Aug.1942 
11. Bărzătescu Nicolae Lt. Tvardița - - 
12. Ion Vasile Slt. Sturzeni  - - 
13. Nicolae Vasile Slt. Hârtop - - 
14. Nănescu Petre Slt. Cioburciu  - - 
15. Popescu Nicolae Slt. Balmaş Carpova 18 Aug.941 
16. Stariceos Hartion Slt. Avdarma Sevastopol Sept.941 
17. Iosifide C-tin Slt. Feștelița  - - 
18. Ioan T. Dumitru Slt. Feștelița  - - 
19.  Stan Vasile Slt. Feștelița  - - 
20. Cojocaru Arsenie Slt. Gura-Bâcului Kuban 16 Febr.941 
21. Ostap Nicolae Slt. Hârbovăț  - - 
22. Popov Teodor Slt. Cârnățeni  Cotul Donului 21 Noiemb.941 
23. Buzila Alexandru Slt. Satu-Nou Aladir 7 Dec.942 
24. Bocancea Anatolie Slt. Cimișlia  Sevastopol  7 Iunie 942 
25. Vlah Ion Slt. Comrat  Odessa  22 Aug. 941 
26. Chircan Jonvir Slt. Românești  Cotul Donului 2 Dec. 1942 
27. Cecan Leonid Serg.TR Gangura Cp. Oancea 22 Iun 941 
28. Simion Vasile Serg.TR Săiți - - 
29. Erdeş Victor Serg.TR Hagimus Alexandrovka 1 Sept.941 
30. Neacşu Ion Serg.TR Tighina - - 
31. Tarnoveanu Gh. Serg.TR Grigoreni - - 
32. Ţandroni Petre Serg.TR Gura-Bâcului - - 
33. Jiteanu Ilie Serg.TR Sărăţica - - 
34. Frunza Gheorghe Serg. Tighina Cotul Donului 22.XI.942 
35. Crăciun Dănilă Serg. Bulboaca Odessa Aug. 941 
36. Soare Gheorghe Serg. Delacău - 2 Aug.941 
37.  Deliu Victor Serg. Talmaz  Bahci Sarai 26 Iul.942 
38. Mateevici Ştefan Serg.TR Ciufleşti Kuban 1941 
39. Apan Gheorghe Serg. Curugica  Stalingrad  3 Febr. 943 
40. Bărbăian Ion Serg. Hârtop  Moghiliov  3 Aug. 1941 
41. Tabacaru Ion Serg. Comrat  - - 
42. Caragaceanu Cap. Chircăiești  Cotul Donului 28 Noem.1942 
43. Cotruc Iacob Cap. Cârnățeni Ţiganca 18 Aug. 1941 
44. Jelev Ion Cap.TR Valea-Perjii Cotul Donului Nov.1942 
45. Comerzan Teodor Frunt. Cobuşca-Veche Cotul Donului 20 Nov.942 
46. Melentie Ion Fr.TR TRI.Gh.Duca  Friedental  Sept.941 
47. Motică Constantin Fr. Ialpugeni Dalnic  15 Sept.941 
48. Boghiu Vasile Sold. Bulboaca Odessa 24 Nov.941 
49. Ciobotarenco Andrei Sold. Chiţcani - 13 Oct.942 
50. Plămădeală Atanasie Sold. Puhăceni  - 6 Febr.942 
51. Beşchieru Simion Sold. Todireşti  V.Sarată (C. Albă)  24 Iulie 941 
52. Nigai Petre Sold. Todireşti Moghiliov 4 Febr.1942 
53. Colesnicenco Vlad. Sold. Tighina - - 
54. Furtuna Andrei Sold. Tighina - - 
55. Laşcu Profir Sold. Popeasca - 11 Apr. 1943 
56. Leah Nicolae Sold. Taraclia  Odessa  1942 
57. Verceac Roman Sold. Taraclia Odessa  1942 
58. Alexandru Luca Sold. Cioara-Murza Cotul Donului 1 Dec.1942 
59. Moraru Constantin Sold. Emental Cp.Doina (Hotin)  1941 
60. Văsluianu Grigore Sold. Baimaclia - 9 Oct.1941 
61. Neculcea Vasile Sold. Ialpugeni Dalnic 15 Sept. 941 
62. Negura Teodor Sold. Cimişlia  Nicolaevca 26 Oct. 942 
63. Negura Vasile Sold. Ciucur-Mingir - - 
64. Ciobanu David Sold. Gradiștea Dalnic 21 Sept. 941 
65. Sârbu Vasile Sold. Dezghingea Vigoda-Odessa 30 Aug.941 
66. Hurmuzache Vasile Sold. Abaclia Beştimac 941 
67. Chiliniciuc Teodor Sold. Abaclia  Cotul Donului 20 Oct.1942 
68. Grecu Ion Sold. Abaclia  Sevastopol 5 Noiem. 941 
69. Ciobanu Chirilă Sold. Abaclia  Cimişlia 16 Iun 941 
70. Capsomin Gheorghe Sold Chirsova Ucraina 941 
71. Ticu Constantin Sold. Tomai  Sp.Z.I.612 Thg. 26 Oct.942 
72. Bergean Gheorghe Sold. Tomai  Caucaz  30 Iunie 943 
73. Eliţă Macarie Sold. Valea-Perjii Cotul Donului Noem.942 
74. Grozdev Filip Sold. Româneşti Cotul Donului 2 Dec.1942 
75. Stratu Gheorghe Sold. Româneşti Cotul Donului 2 Dec.1942 
76. Sorocarjă Ion Sold. Taraclia Bolşoi 20 Noiem. 942 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

O P I N I I

Anatol Țăranu: „Există 
un pericol iminent de invazie 
rusească în statele suverane”

Președintele rus Vladimir Pu-
tin a semnat luni seară decretul 
de recunoaștere a independenței 
regiunilor separatiste din estul 
Ucrainei, Donețk şi Lugansk, 
transmit agențiile de presă in-
ternaționale. 

Semnarea documentului a avut 
loc după ce Putin s-a declarat con-
vins că cetățenii ruși sprijină de-
cizia sa şi i-a cerut parlamentului 
Federației Ruse să o susțină.

Putin a afirmat în timpul dis-
cursului său că NATO a transfor-
mat Ucraina într-un „teatru de 
război” și a numit revoluția ucrai-
neană din 2014 drept „o lovitură 
de stat”. 

În același discurs, liderul rus 
a spus că Ucraina este o colonie 
a Statelor Unite cu „un regim 
marionetă” şi a acuzat serviciile 
secrete occidentale că ajută Kievul 
să comită crime.

În opinia sa, o aderare a 
Ucrainei la NATO este o ame-
nințare directă pentru securitatea 
Rusiei, Vladimir Putin subliniind 
că legea fundamentală a Ucrainei 

nu permite baze militare străi-
ne pe teritoriul ţării. El a reluat 
declarația potrivit căreia Rusiei 
i s-a promis în trecut că Alianța 
Nord-Atlantică nu se va extinde, 
dar că s-a întâmplat exact con-
trariul. Conform liderului rus, 
NATO a ignorat complet cererile 
de securitate ale Moscovei.

Contactați de „Gazeta de Chi-
șinău”, câțiva oameni politici și 
directori de opinie din Republica 
Moldova au comentat acțiunile 
liderului rus Vladimir Putin.

Oazu Nantoi, deputat, Frac-
țiunea Parlamentară Partidul 

Acțiune și Solidaritate, ne-a de-
clarat: „Aici nu e vorba de ceea ce 
s-a întâmplat ieri seara. E vorba 
de politicile consecvente ale lui 
Vladimir Putin, care pornesc de 
la ideea că Ucraina ca stat nu exis-
tă, există un teritoriu în care se 
vrea serios să se lupte cu Statele 
Unite ale Americii. În declarați-
ile sale publice Putin a negat în 
repetate rânduri legitimitatea 
statului ucrainean, legitimitatea 
guvernării din Ucraina. Ceea ce 
s-a întâmplat ieri este un element 
din scenariul de subordonare a 
teritoriului Ucrainei”.

Comentatorul politic Anatol 
Țăranu a opinat că „Președintele 
Putin a demonstrat o încălcare 
totală a principiului suveranității 
unui stat. El a comis un atentat 
la tot sistemul de securitate din 
Europa. După această acțiune nici 
un stat nu poate fi în siguranță. 
Există un pericol iminent de in-
vazie rusească în statele suvera-
ne și de aceea este necesar de a 
regândi cardinal întregul sistem 
de securitate”. 

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău”, președintele interimar al 
PPDA, Dinu Plîngău, ne-a spus 

că nu are ce adăuga la Declarația 
Platformei DA postată pe pagina 
de Facebook a partidului, din care 
cităm: „…Această situație pune în 
pericol securitatea tuturor statelor 
din regiune, atentează la dreptul 
tuturor statelor de a fi suverane și 
independente. În aceste condiții 
cresc și riscurile pentru securitatea 
Republicii Moldova, în contextul 
existenței enclavei transnistrene. 

(...) Platforma DA face apel că-
tre președinta Republicii Moldova 
de a convoca de urgență Consiliul 
Suprem de Securitate pentru a 
discuta:

1. Înăsprirea controlului ho-
tarelor estice și al Aeroportului 
Internațional Chișinău;

2. Organizarea consultărilor 
prompte cu autoritățile abilitate 
din România și Ucraina pe pro-
bleme de securitate;

3. Consolidarea capacităților 
autorităților statului pentru a 
putea face față unui eventual val 
de refugiați”, se spune în mesajul 
de pe Facebook al Platformei DA.

Diana BUTNARU
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Răceala comună, o infecție virală extrem 
de frecventă în timpul sezonului 
rece, reprezintă o problemă cu care 
majoritatea oamenilor, indiferent de 

sex sau vârstă, se confruntă anual. În majoritatea 
cazurilor, simptomele răcelilor dispar de la sine 
în decurs de maximum 10 zile. 

Țesutul adipos joacă un rol important 
în sănătatea umană. Cu toate acestea, 
țesutul uman adipos își pierde funcția 
odată cu îmbătrânirea, ceea ce poate 
duce la diabet de tip 2, obezitate, cancer 
și alte afecțiuni. Nivelurile ridicate de 
exerciții fizice pe tot parcursul vieții par să 
contracareze această deteriorare, constată 
un studiu al cercetărilor de la Universitatea 
din Copenhaga, care au studiat legătura 
dintre îmbătrânire, exerciții fizice și funcția 
țesutului adipos la bărbații danezi.

Sănătatea generală este strâns legată de 
cât de bine funcționează țesutul adipos. În 
trecut, grăsimea a fost considerată doar 
un depozit de energie. Studii recente ara-
tă însă că grăsimea este precum un organ 
care interacționează cu alte organe și care 
poate optimiza funcția metabolică. Printre 
altele, țesutul adipos (grăsimea) eliberea-
ză substanțe care afectează metabolismul 
muscular și cerebral atunci când unui om 
îi este foame. O funcționare optimă a țesu-
tului adipos este, în consecință, esențială 
pentru sănătatea umană.

Cercetătorii danezi au analizat rolul vâr-
stei și al antrenamentului fizic în menține-
rea funcției țesutului adipos. Mai exact, au 
studiat mitocondriile, principalele surse de 
energie din celulele adipoase. Mitocondriile 
transformă caloriile din alimente pentru a 

furniza celulelor energie. Pentru a menține 
procesele de viață din interiorul celulelor, 
acestea trebuie să funcționeze optim.

Cercetătorii au comparat performanța 
mitocondrială la mai mulți bărbați danezi 
tineri și mai în vârstă, neantrenați, moderat 

antrenați și foarte antrenați pentru exerciții 
fizice. Rezultatele demonstrează că, odată 
cu îmbătrânirea, capacitatea mitocondriilor 
de a produce energie scade, indiferent de 
cât de mult exercițiu realizează persoană.

Cu toate acestea, autorii studiului arată 
că deși funcția mitocondrială scade odată 
cu înaintarea în vârstă, un nivel ridicat de 
exercițiu pe tot parcursul vieții exercită 
un efect compensator puternic. În grupul 
bărbaților în vârstă bine antrenați, celulele 
adipoase sunt capabile să producă energie 
de două ori mai mult decât la bărbații în 
vârstă neantrenați.

Cercetătorii sugerează că estimările stu-
diului sunt conservatoare, deoarece este 
puțin probabil ca participanții să reprezinte 
populația în ansamblul său. Niciunul dintre 
participanții mai în vârstă la studiu nu a 
luat medicamente pe bază de prescripție 
medicală, deși în general o mare parte a 
populației din această grupă de vârstă are 
nevoie de medicamente pentru diferite con-
diții cronice de sănătate.

romedic.ro

Alimente utile pentru 
combaterea răcelii

Exercițiile fizice pot proteja funcția mitocondriilor

Pentru a controla unele simpto-
me, precum durerile de cap, febra 
sau nasul înfundat, medicii re-
comandă administrarea medica-
mentelor analgezice sau antipire-
tice, respectiv a picăturilor nazale. 
Alimentația, de asemenea, poate 
ajuta la combaterea răcelii. Unele 
alimente și unele băuturi pot fi 
utile pentru ameliorarea simpto-
melor răcelii și pentru reducerea 
duratei de manifestare a bolii.

Usturoiul

Utilizat în majoritatea bucă-
tăriilor internaționale, prepon-
derent pisat sau sub formă de 
pulbere, usturoiul este bine cu-
noscut pentru proprietățile sale 
antibacteriene, fiind folosit în 
prezent în medicina alternativă. 
Principalii compuși din usturoi, 
precum alicina sau disulfura de 
dialil, pot susține sistemul imuni-
tar în lupta sa împotriva agenților 
patogeni periculoși. Un studiu al 
cercetătorilor de la Universitatea 
din Australia de Vest a arătat că 
administrarea zilnică a unui su-
pliment pe bază de usturoi poate 
reduce cu aproximativ 70% zilele 
cu manifestări simptomatice ale 
răcelii comune.

Ghimbirul

Puternic aromat, ghimbirul 
este folosit pe scară largă atât în 
bucătărie, cât și ca remediu pentru 
greață. În timpul răcelilor, ghim-

birul poate fi consumat pentru a 
reduce senzația de greață sau de 
vărsături, dacă astfel de simptome 
apar. Totodată, ghimbirul poate 
fi folosit pentru desfundarea na-
sului, fiind un înlocuitor natural 
excelent pentru decongestionan-
tele nazale. 

Mierea

Consumată de regulă la mi-
cul dejun, pe post de îndulcitor 
sau împreună cu diferite produ-
se lactate, mierea poate stimula 
sistemul imunitar sub diferite mo-
duri, fiind folosită adesea pentru 
ameliorarea simptomelor răcelii 
comune. Unele studii, inclusiv un 
studiu efectuat pe copii cu vârsta 
cuprinsă între 1 și 5 ani, au arătat 
efecte benefice ale consumului de 
miere asupra tusei. Mierea poate 
ajuta la calmarea tusei nocturne, 
ajutând persoanele cu răceală co-
mună sau alte infecții manifestate 
prin tuse să își îmbunătățească 
somnul. 

Bananele

Bogate în nutrienți și carbo-
hidrați complecși, bananele sunt 
un aliment ușor digerabil, care 
pot fi consumate inclusiv de către 
persoanele care se plâng de du-
reri de gât. Bananele, împreună 
cu orezul, sosul de mere și pâinea 
prăjită, sunt recomandate per-
soanelor care suferă de greață, 
diaree și vărsături, fiind integrate 

singură cană de fulgi de ovăz con-
ține aproximativ 4 grame de fibre, 
ceea ce reprezintă aproximativ 
16% din aportul zilnic recomandat 
pentru un adult. Consumat împre-
ună cu miere sau alți îndulcitori 
naturali, ovăzul poate reduce in-
flamația, lucru confirmat de studii 
efectuate pe șoareci. Totodată, 
ovăzul poate reduce simptomele 
constipației, datorită cantității 
crescute de fibre.

Vitamina C

Alimentele bogate în vitamina 
C, precum citricele, cătina, afi-
nele, kiwi, broccoli, ardeiul gras 
sau chiar pătrunjelul, pot fi, de 
asemenea, foarte utile împotriva 
răcelilor. Consumul de alimente 
bogate în vitamina C în timpul 
unei răceli poate accelera recu-
perarea organismului și poate re-
duce simptomele. În plus, unele 
dintre fructele sau legumele bo-
gate în vitamina C conțin com-
puși care le conferă proprietăți 
antiinflamatorii, antibacteriene 
și antioxidante, care pot ajuta la 
reducerea daunelor celulare și la 
stimularea funcției imunitare. 

Concluzie

Modificările dietetice pot contri-
bui la îmbunătățirea stării generale 
și pot oferi o ameliorare a simpto-
melor. O dietă sănătoasă, bogată 
în nutrienți, este esențială nu doar 
pentru a reduce simptomele, ci și 
pentru a preveni răceala comună. 
Deși niciun aliment nu poate vinde-
ca răceala sau vreo altă infecție vira-
lă, consumul alimentelor potrivite 
poate ajuta la susținerea sistemului 
imunitar și poate oferi ameliorarea 
anumitor simptome.
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în dieta BRAT. Datorită cantității 
crescute de potasiu, bananele pot 
ajuta la asigurarea cantității op-
time de electroliți din organism. 

Supa de pui

Supele, în mod special cele în 
care se folosește o carne ușoară, 
precum cea de pasăre, pot ajuta la 
ameliorarea simptomelor răcelii 
comune. Consumul de supă de 
pui duce la creșterea cantității 
de lichide consumate și la ate-
nuarea congestiei nazale. Supa 
de pui conține N-acetil-cisteină, 
un aminoacid care descompune 
mucusul și are efecte antivirale, 
antiinflamatorii și antioxidante. 
În plus, legumele și carnea adă-
ugate oferă proteine   și nutrienți 
suplimentari. Multe dintre legu-
mele folosite la prepararea supei 
de pui, precum ceapa, țelina sau 
pătrunjelul, sunt cunoscute pen-
tru efectele lor benefice asupra 
sistemului imunitar.

Iaurtul

Bogat în probiotice benefice, ia-
urtul oferă multiple beneficii pentru 
sănătate, fiind recomandat inclusiv 
în timpul unei răceli. Consumul de 
alimente bogate în probiotice poa-
te reduce riscul de a răci și poate 
ajuta la accelerarea recuperării în 
timpul unei răceli comune, con-
stată unele studii. Iaurtul grecesc 
fără grăsimi sau iaurturile cu un 
conținut redus de grăsimi sunt de 
preferat, în detrimentul unui iaurt 
cu un conținut crescut de grăsimi. 
În anumite situații, dacă consumul 
de iaurt amplifică congestia nazală, 
este recomandată reducerea can-
tității consumate sau chiar exclu-
derea temporară din alimentație 
a iaurtului. 

Fulgi sau tărâțe de ovăz

Ușor digerabil, ovăzul conține 
multiple vitamine și minerale be-
nefice în timpul răcelii. În plus, o 
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Norvegia – 
pe primul loc 
în clasamentul 
JO de la 
Beijing

Norvegia a bătut propriul re-
cord de medalii de aur cucerite 
la Jocurile Olimpice de Iarnă de 
la PyeongChang 2018, învred-
nicindu-se la JO de la Beijing 
2022 de 16 distincții de aur, 8 
de argint și 13 de bronz (față de 
14-14-11 obținute cu patru ani 
în urmă în Coreea de Sud). Și 
de această dată scandinavii s-au 
instalat în fruntea clasamentu-
lui final pe medalii. Delegația 
Germaniei (12-10-5) s-a clasat 
pe poziția secundă, la fel ca și 
la Jocurile de Iarnă precedente 
(14-10-7), podiumul fiind com-
pletat acum de China (9-4-2), în 
timp ce la ediția trecută locul al 
treilea a fost ocupat de Canada.

Clasamentul final 
pe medalii:

1. Norvegia (16 aur+8 ar-
gint+13 bronz=per total 37); 
2. Germania (12-10-5, 27); 3. 
China (9-4-2, 15); 4. SUA (8-10-
7, 25); 5. Suedia (8-5-5, 18); 6. 
Olanda (8-5-4, 17); 7. Austria 
(7-7-4, 18); 8. Elveția (7-2-5, 
14); 9. Comitetul Olimpic Rus 
(6-12-14, 32); 10. Franța (5-7-2, 
14); 11. Canada (4-8-14, 26); 12. 
Japonia (3-6-9, 18); 13. Italia 
(2-7-8, 17); 14. Coreea de Sud 
(2-5-2, 9); 15. Slovenia (2-3-2, 
7); 16. Finlanda (2-2-4, 8); 17. 
Noua Zeelandă (2-1-0, 3); 18. 
Australia (1-2-1, 4); 19. Marea 
Britanie (1-1-0, 2); 20. Ungaria 
(1-0-2, 3); 21. Belgia (1-0-1, 2); 
21. Cehia (1-0-1, 2); 21. Slovacia 
(1-0-1, 2); 24. Belarus (0-2-0, 
2); 25. Spania (0-1-0, 1), 25. 
Ucraina (0-1-0, 1); 27 Estonia 
(0-0-1, 1); 27. Letonia (0-0-1, 
1); 27. Polonia (0-0-1, 1).

R. Moldova a fost reprezen-
tată la JO de la Beijing 2022 (a 
XXIV-a ediție) de cinci sportivi 
(4 la biatlon și 1 la sanie), cele 
mai bune clasări fiind realizate 
de biatloniștii Alina Stremous 
(foto) (locul 10 la sprint 7,5 km 
și locul 16 în cursa de urmărire-
pursuit 10 km) și Pavel Maga-
zeev (locul 26 în cursa individu-
ală de 20 km).

Iulian BOGATU

Luptătoarea Irina Rîngaci, 
din nou campioană

Luptătoarea din Republica Moldova, 
Irina Rîngaci, a câștigat într-un stil de 
zile mari Turneul „Dan Kolov - Nikola 
Petrov”, desfășurat în perioada 17-20 

februarie curent la Veliko Tarnovo (Bulgaria). 
Prima competiție internațională de lupte libere, 
greco-romane și feminine din acest an, derulată 
sub egida Federației de profil (United World 
Wrestling – UWW) s-a aflat la a 59-a ediție și a 
avut loc în fastuosul Complex Sportiv (Palatul 
Culturii și Sportului) „Vassil Levski”. 

Primul turneu – 
prima medalie

Irina Rîngaci (21 de ani), cam-
pioana mondială în exercițiu, a 
câștigat distincția supremă (în 
limitele categoriei de greutate de 
până la 68 de kilograme) chiar 
la primul turneu oficial din anul 
2022, însă această izbândă, deși 
obținută cu multă încredere, nu 
a fost deloc una ușoară și fără 
emoții. Ea și-a disputat meciul 
inaugural la aceste competiții în 
compania luptătoarei din Ungaria, 
Noémi Szabados (21 de ani), în 
2021 vicecampioană europeană 
printre juniori. 

Să luăm evenimentele în ordine 
cronologică. După un minut de 
tatonări, atleta noastră o agăță 
pe adversară de picior și o trecu 
în parter (2-0), după care în scurt 
timp o mai plasă o dată la sol, prin 
împingere din față (4-0). Câteva 
încercări întreprinse de rivală de a 
o dezechilibra pe Irina prin priză 
la picior s-au soldat cu eșec, iar 
avantajul acesteia din urmă a cres-
cut până la 6-0. În a doua repriză 
conaționala noastră a forțat și a 
încheiat rapid conturile printr-un 
procedeu de aruncare, învingând 
prin superioritate tehnică (12-0).

În următoarea partidă, contra 
sportivei din India, Sonika Hoo-
da (21 de ani), Irina Rîngaci din 
start a început să pună presiune, 
reușind o aruncare cu amplitudine 
peste umăr (4-0). La începutul 
reprizei a doua, luptătoarea origi-
nară din Sărățica Veche, Leova, a 
izbutit un contraatac la tentativa 
adversarei de a o arunca peste șold 
(6-0), după care a realizat două 
procedee consecutive de rosto-
golire în parter (10-0), obținând 
astfel victoria înainte de expirarea 
timpului regulamentar – o pre-
stație cu adevărat impresionantă, 
fără cusur!

A doua zi veni momentul marii 
finale, în cadrul căreia luptătoarea 
noastră a avut de înfruntat rezis-
tența mult mai experimentatei 
concurente din Franța, Pauline 
Denise Lecarpentier (25 de ani). 
De această dată, primul procedeu 
rezultativ îi aparținu adversarei, 

acesta fiind realizat în primul 
minut, printr-o priză la picior cu 
trecerea în parter (0-2). Însă Irina 
preluă cu repeziciune inițiativa: 
mai întâi se instală cu o deosebită 
agilitate în spatele adversarei și 
egală scorul, procedeu pe care îl 
repetă cu câteva secunde înainte 
de încheierea reprizei, scor 4-2. 

Jumătatea a doua a meciului 
începu în forță, atleta din Mol-
dova efectuând o priză la picior 
cu trecerea la sol a oponentei (6-
2), după care a mai surprins-o o 
dată în același fel, nelăsând-o să se 
dezmeticească la o reluare după o 
scurtă întrerupere (8-2). La încer-
carea franțuzoaicei de a o scoate 
în afara perimetrului saltelei de 
lupte, Irina se eschivă cu abilitate, 
reușind la rându-i să o împingă de 
pe saltea (9-2), iar în scurt timp 
mai câștigă un punct, concurenta 

fiind penalizată pentru pasivitate, 
cauzată fără îndoială de epuizarea 
fizică: 10-2. Însă soarta meciului 
nu era nici pe departe pecetlui-
tă, cum se părea la prima vedere; 
așa că pe final am avut parte de 
suspans și emoții de îngrijorare. 

Urmă o pauză provocată de 
examinarea unei contestări lan-
sate de antrenorii luptătoarei din 
Franța, după care rivala își reveni 
un pic și întreprinse câteva tenta-
tive disperate de a întoarce soarta 
„disputei”, reușind să reducă sem-
nificativ din scor (10-7). Totuși 
avansul consistent creat de disci-

pola antrenorilor Andrei și Petru 
Chiperi i-a permis să ducă parti-
da spre un final victorios și să-și 
adjudece pe merit trofeul princi-
pal al acestui prestigios turneu, 
care a întrunit 447 de luptători 
din 35 de țări ale lumii. Podiumul 
a fost completat de Sonika Hooda 
și reprezentanta gazdelor, Siyka 

Todorova Ivanova, ambele intrând 
în posesia medaliilor de bronz.

Două distincții de bronz 
pentru Moldova 

O evoluție meritorie la acest 
turneu (consacrat memoriei lui 
Dan Kolov, primul campion euro-
pean la lupte libere din Bulgaria, 
și luptătorului de stil greco-roman 
Nikola Petrov, campion mondial și 
european din aceeași țară) a avut 
și compatrioata noastră Emilia 
Cîrîcu-Budeanu (29 de ani, cate-
goria 50 kg). În sferturi ea a dis-

pus de germana Lisa Ersel (23 de 
ani), dominând copios în ambele 
reprize. Ea a deschis scorul prin 
trecerea adversarei în parter (2-0) 
și efectuând procedeul de rosto-
golire cu aruncare (5-0), la care 
nemțoaica nu răspunse decât cu 
un punct acumulat după scoate-
rea Emiliei în afara perimetrului 
covorului (5-1). Iar la jumătatea 
reprizei secunde sportiva noastră 
obținu victoria prin tuș, accesând 
astfel în semifinale, unde dădu 
piept cu reprezentanta Indiei, Ne-
elam Neelam (22 de ani). Meciul 
se caracteriză printr-o primă parte 
echilibrată, care se încheie cu un 
avantaj minim al asiaticei (0-1). 
În repriza a doua, cu un minut 
înainte de sfârșitul partidei, disci-
pola școlii moldovenești de lupte 
restabili egalitatea prin scoaterea 
adversarei din perimetrul saltelei. 
Se vede că pe final Neelam totuși 
a păstrat mai multe forțe, reușind 
să învingă cu 6-2. 

În partida pentru bronz, Emilia 
Cîrîcu-Budeanu se confruntă cu o 
luptătoare din Franța, Emma So-
lange Irène Luttenauer (22 de ani). 
Ca și în meciul precedent, prima 
repriză se încheie cu un avantaj 
minim al adversarei (0-1). În a 
doua jumătate, sportiva noastră 
își trecu rivala în parter (2-1), după 
care o scoase în afara saltelei (3-1). 
Duelul continuă pe contre, riva-
litate câștigată în mod magistral, 
din punct de vedere tehnico-tactic, 
de moldoveancă (4-1, 6-1, 9-3). Pe 
primele două trepte ale podiumu-
lui de premiere au urcat Miglena 
Selișka (Bulgaria) și, respectiv, 
Neelam (India), iar una din cele 
două medalii de bronz i-a revenit 
atletei din Franța, Julie Sabatie. La 
băieți, compatriotul nostru Radu 
Lefter (21 de ani) s-a învrednicit 
de distincția de bronz în cântarul 
de 97 kg, în luptele de stil liber. 

În clasamentul general pe me-
dalii, delegația Moldovei s-a situat 
pe un prestigios loc 12, podiumul 
fiind adjudecat de Bulgaria (8 me-
dalii de aur, 3 de argint și 7 de 
bronz), Belarus (5-0-5) și Azer-
baidjan (3-1-5). 

Caleidoscop olimpic

Iulian BOGATU

Irina Rîngaci, pe treapta supremă a podiumului de premiere

Radu Lefter (primul din dreapta)
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
25.02 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.
26.02 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
27.02 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
01.03 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, 

ora 18.30.
02.03 „The Lucky Strike” de Rick Cleveland, ora 18.30.
03.03 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
25.02 „Regele Lear” de W. Shakespeare, ora 18.30.
26.02 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
27.02 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 17.30.
Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
06.03 „La Boheme”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
25.02 „Casa” după Maxim Gorki, ora 18.30.
26.02 „Fata de la colegiu sau nu sunt o jucărie” de Andrei Ivanov, ora 

18.30.
27.02 „Banii, banii sau «Borsetka»” de Ray Conney, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
05-06.03/ 09-10.03/ 12-13.03 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
27.02 „Păcală”, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
27.02 „Prințesa vrăjită” de L. Dvorsky, ora 12.00.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
26.02 „Căprița-Ștrengărița” de Mihail Suponin, ora 11.00.
27.02 „Ursulețul Winnie-Pooh”  de A.A. Milne, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
Palatul Republicii

26.02 Concertul de lansare a Turneului jubiliar „Muzica clasică la tine 
acasă”, cu un program muzical „În ritmuri de dans”, alături de Anatolie 
Lapicus și Iurie Mahovici, ora 18.00.

Sala cu Orgă 
27.02 Copiii cântă Chopin. Concert educativ pentru copii și părinți, cu 

participarea elevilor de la școlile și liceele de muzică, ora 16.00. 
02.03 Concert Vocal-Simfonic. În cadrul Festivalului „Mărțișor-2022”, 

soprana Tatiana Lisnic (Moldova-Malta), mezzo-soprana Natalia Gavrilan 
(Moldova-Italia),

Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea (România-Ger-
mania), interpretează „Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi, Intro-
ducerea la oratoriul „Ultimele șapte cuvinte ale Mântuitorului pe Cruce” 
de Joseph Haydn, Arii și dansuri antice de Ottorino Respighi, 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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Familia devine din nou 
prioritară. Alături de cei 
dragi reușești mereu să pri-
vești cu seninătate la sensul 
propriei vieți. Toate noile 
tabieturi sănătoase pe care 
ți le impui aduc beneficii evi-
dente în viața ta. Ești conști-
ent că drumul pe care ți l-ai 
ales nu este unul simplu, dar 
încerci să îți perfecționezi 
capacitatea de a fi rezilient.

Te aștepți la un altfel de 
parcurs în plan profesional 
deoarece nu ești pregătit 
pentru noi provocări în 
acest sector al vieții. Odată 
cu venirea primăverii, reu-
șești să te repoziționezi și 
să îți creionezi noi obiecti-
ve personale. Ai nevoie să 
faci asta pentru a fi mai în 
contact cu propriile nevoi 
și visuri.

Pentru tine este mult mai 
important ca cei din jur să 
fie mulțumiți și încântați. 
Ajungi să trăiești în umbra 
fericirii celor din jur. La bi-
rou este posibil să fii pro-
pus pentru o nouă poziție 
în departament. Fii atent la 
ce vei decide! Ai nevoie să 
faci asta pentru a fi mai în 
contact cu propriile nevoi 
și visuri.

Această săptămână din 
an este marcată de un feno-
men astrologic intens. Tot 
ceea ce vei resimți își va lăsa 
amprenta asupra stării tale 
emoționale. Parcă din nou 
vine spre tine nevoia de a te 
reinventa la nivel profesio-
nal, dar îți lipsește curajul. 
Poate nu este un moment 
potrivit ca să te forțezi mai 
mult.

De cele mai multe ori, 
ceea ce se întâmplă în jur nu 
este despre tine. Impresia 
că deții controlul este una 
greșită. Deși îți este dificil 
să vorbești despre sine cu o 
așa de mare lejeritate cum 
o făceai altădată, sunt per-
soane în viața ta spre care 
vei alege să te îndrepți ori 
de câte ori simți nevoia.

Această săptămână de 
sfârșit de iarnă va fi ghi-
dată la nivel energetic de 
planetele Saturn și Marte. 
Implicațiile financiare ale 
planurilor tale de viitor sunt 
de luat mai mult în consi-
derare. Nu este un moment 
oportun să riști prea mult 
din acest punct de vedere. 
Este indicat să fii mai pre-
caut.

Vei avea parte de suport 
necondiționat din partea 
anumitor persoane din viața 
ta. Acest fapt îți oferă șansa 
să faci lucrurile exact așa 
cum îți dorești. Vei avea 
timp pentru sine, pentru 
familie, pentru carieră și 
totul ți se va părea mult 
mai „ușor de cuprins”. Bu-
cură-te de această perioadă 
calmă!

Relațiile interpersona-
le sunt în centrul atenției 
tale. O persoană pe care o 
cunoști întâmplător poate 
deveni un pion important 
în viața ta. Mercur în po-
ziția retrogradă te va forța 
să vorbești despre ceea ce 
simți în raport cu cineva im-
portant pentru tine. Ai mai 
multă grijă de sănătatea ta!

Motivația de a face mai 
mult pare să scadă în inten-
sitate. De multe ori, îți pui 
singur piedici doar pentru 
că nu ești sigur pe ceea ce 
reprezinți. Atunci când fa-
milia are nevoie de tine, ești 
mereu prezent. Dedicarea ta 
absolută nu este însă apre-
ciată. Perioada e potrivită 
pentru a readuce în viața 
ta entuziasmul de altădată.

Lucrurile bune se întâm-
plă celor care au răbdare și 
rămân încrezători. Încearcă 
să eviți competițiile de ori-
ce fel. Oamenii nu aleg să 
te menajeze atunci când se 
simt neîndreptățiți. Comu-
nicarea deschisă și sinceră 
poate ajuta în acest sens. Cu 
siguranță, tu știi mai bine 
decât oricine cât de impor-
tant este să faci asta.

Totul în jurul tău este 
relativ. După o perioadă 
destul de lungă în care ai 
încercat să disimulezi anu-
mite emoții, în sfârșit te vei 
lăsa condus de ceea ce sim-
ți. Este posibil ca anumite 
momente din viața ta să nu 
fie ușor de depășit, mai ales 
dacă te vei simți mult prea 
vulnerabil în raport cu ceea 
ce se întâmplă.

Oricât de departe sunt 
anumite persoane, gân-
dul la ele îți oferă suport 
și înțelegere. Ești o fire 
strategică, dar atunci când 
nu deții toate informațiile, 
lucrurile pot fi extrem de 
înșelătoare. Este posibil ca 
aparențele să fie cele care 
te trag înapoi din mijlocul 
unor relații. Tu oare ce îți 
dorești cu adevărat?

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

Așa a ajuns să-și găsească un 
loc de muncă la Botoșani. Aceasta 
fusese cea dintâi mulțumire pe 
care o simțise de când o învălui-
seră amărăciunile.

Ludmila locuia la doamna Das-
călu, ce se trăgea din Basarabia. 
Suflet bun avea gazda. Dar avea 
și un nepot de la soră, Victor îi 
zicea, care numai de rele se ținea. 
Rămăsese orfan de ambii părinți 
la numai zece ani și îl luase în grijă 
bunica bătrână. 

Nepotul pornit pe rele

Ademenit de un grup de copii 

răi din mahala, pe la 11-12 ani intra 
prin ogrăzile oamenilor și șterpelea 
ba o găină, ba o gâscă, ba ouăle din 
cuibar. Pe toate le ducea la târg, 
iar cu banii câștigați își cumpăra 
țigări și ciocolată. Când a împlinit 
14 ani băiatul, bunica a murit.  

Atunci l-a luat sub tutelă mătu-
șa. A încercat femeia să-l îndrume 
pe calea cea dreaptă, dar fără ni-
ciun rost. Deși era talentat în ale 
scrisului, picturii și cântecului, a 
mers să-și continue studiile la un 
colegiu de economie. Cu toate re-
stricțiile și pedepsele aplicate de 
administrație, s- a ținut de rele pe 
toată durata studiilor. 

După absolvire n-a manifes-
tat niciun interes pentru un loc 
de muncă deoarece nu dorea să 
muncească. Îi plăcea viața ușoară 
care nu cere eforturi. Părea pre-
ocupat mereu de multe gânduri, 
își făcea tot felul de planuri, însă, 
din lipsă de voință, le abandona 
foarte repede. 

Dar știți că este o vorbă – prost 
să fii, noroc să ai. Uite că Victor 
avea noroc la jocul de cărți, câștiga 

Puternică și nebănuită, 
forța Dragostei

în fiecare noapte bani suficienți 
pentru cheltuiala de a doua zi și 
pentru achitarea facturilor mătușii. 
Deci, de bani nu ducea lipsă, așa 
cum nu ducea lipsă nici de femei. 

Ludmila și nepotul se 
îndrăgostesc

Ludmilei i-a atras imediat aten-
ția flăcăul căci era băiat frumos și 
deștept la vorbă. Nutrea pentru el 
o simpatie deosebită. Întotdeauna 
când se întâlneau față în față, îi 
zâmbea cu bunătate. Astfel, de la 
o vorbă la alta, de la o întrevedere 
la alta, s-a trezit într-o bună zi cu 
fiorul plăcut și în același timp du-
reros al unui început de  dragoste. 

Iubea în taină. Victor nici nu 
bănuia că fata e îndrăgostită. Tot 
farmecul și frumusețea dumneze-
iască a fetei l-au răpus un pic mai 

târziu. În ziua când a descoperit 
că e frumoasă, a privit-o cu uimire 
și încântare. Ochii ei i s-au părut 
de-o strălucire nemaiîntâlnită, ce 
i-au deșteptat în inimă niște fiori 
care-l scuturau. 

Într-o zi, cu sufletul mișcat 
de emoții, i-a făcut declarația de 
dragoste. Deși visa demult aceas-
tă clipă, fata nu i s-a aruncat în 
brațe. Ținea bine minte o vorbă 
de-a mamei sale – femeia e ca o 
cetate, se cucerește greu, de aceea 
era foarte rezervată, nu-și exteri-
oriza sentimentele. O strângere de 
mână, un sărut pe obraz a fost tot 
ce i-a oferit în primele trei luni de 
cunoștință. 

Și cu cât fata îl ținea mai la 
distanță, cu atât dragostea lui se 
aprindea mai tare. Oricât de încă-
pățânat era la ale lui, era de ajuns 
o privire de-a Ludmilei și inima i 

Nina NECULCE

Ludmila s-a născut într-un sat cu ape 
line și ierburi de mătase din regiunea 
Cernăuți. La vremea destrămării fostei 
Uniuni Sovietice, absolvise Colegiul 

de Medicină din Chișinău. Tot atunci îi murise 
mama. Prea a fost nepregătită sărmana fată 
pentru această lovitură. Și în vârtejul cela de 
tristețe și singurătate, s-a pornit cu bișnița prin 
România.
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se topea. Neașteptat și spontan, 
flăcăul s-a îndrăgostit, dar încă 
nu-și dădea seama de acest lucru. 
Ce puternică și nebănuită e forța 
dragostei adevărate! 

Victor adesea nu-și putea expli-
ca de ce emoțiile pe care le trăia în 
clipa când îi apuca mâinile iubitei 
erau mai presus decât tot ce încer-
case în relațiile intime pe care le 
avusese până atunci. Ușor-ușor, 
de la o zi la alta, nimic altceva nu 
mai avea sens. 

Jocul de cărți, femeile rămâ-
neau undeva într-o altă lume, o 
lume care se îndepărta de el. Lungi 
i se păreau zilele cât Ludmila era 
ocupată la serviciu, scurte erau cli-
pele când se întâlneau și vorbeau 
deschis despre tot felul de lucruri.

Mătușa s-a bucurat nespus, vă-
zându-și nepotul îndrăgostit până 
peste urechi. „Oare este posibil ca 
dragostea să-l povățuiască pe calea 
cea dreaptă?”, se întreba biata de 
ea mereu. A început să se roage 
în fiecare zi cu lacrimi lui Dumne-
zeu să-l ajute să iasă din mocirla 
păcatelor. 

Iar în ziua când Ludmila a 
plecat în vacanță la Cernăuți s-a 
gândit să-l pună la încercare pe 
nepot. A aprins mai întâi candela 
și a potrivit-o sub icoane, apoi l-a 
invitat la o cafea. Printre gânduri 
și vorbe, i-a zis: „Știi, Victoraș, 
Ludmila are un logodnic acolo la 
ea acasă. S-ar putea chiar în luna 
aceasta să facă înțelegerea pentru 
nuntă...”.

(va urma)
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Zeama bordeleză (Bouillie Bordelaise) 
este un fungicid cupric cu o eficiență 
sporită. Zeama bordeleză conține 20% 
cupru metalic și 80% sulfat de cupru 

neutralizat.

Executorul judecătoresc Guțu Svetlana, 
în conformitate cu art. 139 al. 1 lit. a, 
Codul de Executare al RM, anunță lici-
tația nr. 2 pentru 14.03.2022, 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, proprietar 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 de-

pusă cerere de înscriere la licitație, achita-
tă taxa de participare la licitație de 60,00 
lei, achitat acountul de 5% din prețul ini-
țial al bunului scos la licitație la contul 
executorului judecătoresc Guțu Svetla-
na, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, 
IBAN MD43ML000000000225113080 BC 
,,Moldindconbank” SA, suc. Zorile. Ter-
menul limită de înregistrare a prezenței 
și de primire a biletului de participare la 
licitație – 11.03.2022, ora 16.00. Cu cel 
puțin 5 zile înainte de licitație proprie-
tarul poate vinde bunul în condițiile art. 
125 Cod de Executare al RM.

***
Executorul judecătoresc Guțu Svetlana, 

în conformitate cu art. 139 al. 1 lit. a, Cod 
de Executare al RM, anunță licitația nr. 
3 pentru 14.03.2022, ora 10.00, 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 DAEWOO NE-
XIA, a.f. 2008, n/î DGD269, VIN_COD 
XWB3L32BD8A007893, tip combustibil 
benzină, culoare 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 reprezen-
tantului creditorului, iar doritorii de a 
vizualiza bunul urmează să contacteze 
reprezentantul creditorului la 060492592. 
Pentru participare trebuie depusă cerere 
de înscriere la licitație, achitată taxa de 
participare la licitație de 60,00 lei, achi-
tat acountul de 5% din prețul inițial al 
bunului scos la licitație la contul execu-

torului judecătoresc Guțu Svetlana, c/f 
43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN 
MD43ML000000000225113080 BC ,,Mol-
dindconbank” SA, suc. Zorile. Termenul 
limită de înregistrare a prezenței și de pri-
mire a biletului de participare la licitație 
– 28.02.2022, ora 16.00. Cet. Vicol Sergiu 
Vasile, a.n. 1980, IDNP 098****** 9964, 
este informat despre organizarea licitației 
pentru 07.03.2022, ora 10.00, este citat să 
se prezinte până la 11.03.2022, ora 16.00, 
la sediul biroului executorului judecătoresc 
Guțu Svetlana, pe adresa mun. Chișinău, 
str. Calea Ieșilor, 10 B, et. 5, bir. 3, tel. 
contact 068401074, pentru a lua cunoștin-
ță de documentație, raportul de evaluare, 
să achite datoria, să răscumpere bunul, cu 
cel puțin 5 zile înainte de licitație poate 
vinde bunul.

Zeama bordeleză – cum se 
prepară corect. Tratamente

Amestecul Bordeaux este un 
amestec de apă, sulfat de cupru 
și var, care formează o soluție 
limpede verzui-albastră, folosită 
pentru combaterea mai multor 
boli produse de fungi.

La realizarea tratamentelor, 
trebuie să țineți cont de faptul 
că zeama bordeleză are acțiune 
de contact, astfel nu menține sub 
control bolile grave. În schimb, 
este foarte eficientă la realizarea 
tratamentelor de prevenire.

Cum se prepară corect z
eama bordeleză

Soluția de zeamă bordeleză se 
face prin amestecarea unei soluții 
de sulfat de cupru (piatra vână-
tă) cu apă (CuSO4.5H2O) cu var 
stins (Ca(OH)2). În această soluție 
varul are drept scop neutraliza-
rea sulfatului de cupru. Astfel, la 
preparare, trebuie să ținem cont 
de modul în care adăugăm ingre-
dientele.

Zeama bordeleză se utilizează 
în diferite concentrații în perioada 
de vegetație sau de repaus pentru 
realizarea tratamentelor la pomi, 
vița-de-vie, culturile de legume.

Pentru tratamente în perioada 
de vegetație sunt recomandate 
concentrații mai mici, de 0,5-
0,75%. În continuare, prezen-
tăm un exemplu de preparare a 
zemii bordeleze pentru astfel de 
tratamente:

Pentru a prepara soluția de 
zeamă bordeleză se iau 50-75 de 
grame de sulfat de cupru bine 
mărunțit, se pun într-un vas din 
plastic și se dizolvă bine în 5 litri 
de apă.

Separat, în alt vas din plastic, 
se pun 110-120 de grame de var 
stins în 5 litri de apă (dacă aveți 
var obișnuit, nestins, bulgări, 
fărâmițați cantitatea necesară și 
adăugați 5 litri de apă).

După care, turnăm câte puțin 
sulfat de cupru în soluția de var, 
amestecând permanent soluția. 
Condiția obligatorie este ca reacția 
să aibă loc în mediul bazic – adică 
turnăm sulfatul de cupru în var. 
Altfel, se formează un precipitat.

Soluția astfel pregătită se utili-
zează la realizarea tratamentelor.

Pentru tratamente la pomi și 
vița-de-vie în perioada de repaus 
se utilizează zeamă bordeleză în 
concentrații mai mari, de 1-2%. 
Concentrația maximă recomanda-
tă în cazul a astfel de tratamente 
este de 3-5%.

Amestecul de zeamă bordeleză 
se păstrează pentru maxim 24 de 
ore. La prepararea zemii borde-
leze nu se utilizează recipiente 
din metal.

Contra căror boli este 
eficientă zeama bordeleză

Precum am menționat, zeama 
bordeleză este eficientă pentru 
prevenirea și sporirea rezistenței 
contra mai multor boli produse 
de ciuperci sau bacterii. Zeama 
bordeleză este eficientă în rea-
lizarea tratamentelor contra la 
rapăn, monilioză, mană, alternari-
oză, bacterioze la legume (efect 
preventiv).

Astfel, sunt recomandate tra-
tamente pentru a preveni dezvol-
tarea focului bacterian, arsurilor, 
pătărilor.

Cuprul din zeama bordeleză 
este și un element important 
pentru îmbunătățirea sănătății 
plantelor.

Tratamente la vița-de-vie 
cu zeamă bordeleză 
în perioada rece a anului

Temperaturile la care se rea-
lizează tratamentele trebuie să 
fie mai mari de 5 grade Celsius.

Chiar dacă unii pun la îndoia-

Comparativ cu alte substanțe 
pe bază de cupru, zeama borde-
leză aderă foarte bine pe plante și 
rezistă la ploile din timpul iernii. 
Această calitate face ca amestecul 
Bordeaux să fie o alegere excelentă 
pentru tratamentele din timpul 
iernii care controlează o gamă 
largă de patogeni, atât fungi, cât 
și bacterii, dar mai ales bacterii-
le. Despre bacterii știm că adoră 
condițiile de vreme răcoroasă, 
în special bacteriile care produc 
cancere la pomii fructiferi.

Pe lângă zeama bordeleză, mai 
pot fi utilizate substanțe pe bază 
de sulfat de cupru tribazic, sulfat 
de oxiclorură de cupru, sulfat de 
hidroxid de cupru.

Aceste formulări controlează 
aceiași patogeni ca și zeama bor-
deleză. Diferența ar fi că nu rezistă 
la ploile din timpul iernii com-
parativ cu amestecul Bordeaux 
care rezistă.

Tratamentul cu zeamă bordele-
ză trebuie să îmbăieze pomii. Doar 
așa rezultatele vor fi cele scontate, 
acoperirea uniformă fiind extrem 
de importantă. După tratamentul 
de la căderea frunzelor urmează 
tratamentul de după efectuarea 
tăierilor.

Tratamente la pomi cu zea-
mă bordeleză, după tăieri

Rolul acestui tratament este 
să protejeze rănile produse prin 
tăiere. El poate fi realizat tot cu 
zeamă bordeleză sau cu o substan-
ță pe bază de cupru.

În condiții speciale, când livada 
este bolnavă, se pot face chiar trei 
tratamente cu produse cuprice 
în perioada de repaus vegetativ.

Indiferent de substanța pe care 
o alegeți, este bine să nu săriți 
peste tratamentele de iarnă. În 
această perioadă, dacă ați finalizat 
tăierile puteți efectua tratamentul 
cu produse cuprice în ferestrele 
din iarnă care permit asta.

Nu uitați că temperaturile tre-
buie să fie mai mari de 5 grade 
Celsius. De asemenea, urmăriți 
prognoza vremii și asigurați-vă că 
nu urmează zile cu îngheț.

agrobiznes.md

lă importanța acestui tratament, 
experții recomandă a fi realizat 
deoarece zeama bordeleză este o 
măsură eficientă de prevenire a 
antracnozei viței-de-vie, rujeolei 
infecțioase sau pătării negre.

Pentru a prepara soluția corect 
(este recomandat același principiu 
de mai sus, doar că în acest caz 
vom avea o concentrație mai mare 
a soluției) luăm drept exemplu 
concentrația necesară pentru 10 
litri de apă: 100 g sulfat de cupru 
și 110-120 de grame var stins.

Apoi, se iau 2 recipiente aparte, 
preferențial din plastic, important 
acestea să nu fie din fier. Se pun 
câte 5 litri de apă în fiecare reci-
pient, apoi se dizolvă sulfatul de 
cupru și varul în fiecare recipient 
aparte.

Turnăm câte puțin sulfat de cu-
pru în soluția de var, amestecând 
permanent soluția.

După care filtrăm puțin și apli-
căm soluția în vie. Tratamentul se 
realizează astfel ca butucii să fie 
„spălați” în soluție, adică toate 
organele să fie suficient udate (ar 
fi aproximativ 400-500 de litri 
soluție de lucru la hectar, însă 
cantitatea diferă în funcție de 
stropitoarea cu care sunt reali-
zate tratamentele).

Tratamentul cu cupru 
la vița-de-vie după tăieri

Cuprul contribuie la cicatriza-
rea rănilor și reducerea infecției 
din răni după tăieri. Astfel, sunt 
recomandate tratamente cu cupru, 
inclusiv zeamă bordeleză, după 

realizarea tăierilor atât la vița-
de-vie, cât și la pomi.

Aceste tratamente reduc rezer-
va de infecție, inclusiv în cazul 
bolii pătarea neagră la vița-de-vie 
care a produs pagube importante 
în mai multe plantații de viță-de-
vie în sezonul precedent.

Pentru realizarea tratamentu-
lui se utilizează zeamă bordeleză 
de 1% sau orice alt fungicid pe 
bază de cupru.

Tratamente la pomi iarna

Pe frunze și sub frunze mulți 
patogeni și dăunători trec peste 
anotimpul de iarnă.  La căderea 
frunzelor este bine să executați un 
prim tratament cu o substanță pe 
bază de cupru.

Foarte comună este zeama bor-
deleză, fiind cunoscută de peste 
300 de ani, deși ușor căzută în 
dizgrație. Astăzi există zeama 
bordeleză gata preparată în pa-
chete, mai ușor de utilizat. Există 
pe piață formulări de vară și de 
iarnă (încă mai sunt).

Se pare totuși, spun specialiștii, 
că zeama bordeleză corect pre-
parată înainte de tratament are 
efect mai bun asupra patogenilor 
care iernează, fiind net superioară 
comparativ cu alte substanțe pe 
bază de cupru.

După cum știți, zeama bordele-
ză este formată din sulfat de cupru, 
var stins și apă (varianta clasică). 
Preparată corect, oferă o protecție 
de lungă durată pomilor fructi-
feri împotriva patogenilor (fungi 
și bacterii) – acționează preventiv.

A v i z  p u b l i c i t a r
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Luni, 28 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 Conexiuni
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Carte de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Frontul de acasă
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul şi timpul
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Pandemie Covid 19
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film: Clubul luptătoarelor
00.30 Vorbeşte corect!
00.50 Meteo
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Clubul luptătoarelor

05.00 Meteo
05.05 Pandemie Covid 19
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Castana - 
avuţia din Corsica
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Munţii în flăcări
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.10 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)

12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Codul asasinului

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
8:00 Telemagazin  
8:15 Sezonul de recoltare  Program 
educațional/informativ  
8:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara  Educațion-
al/cultural
11:00 Telemagazin 
11:15 Program AGRO TV România     
13:45 Telemagazin 
14:00 TelemagazinTelemagazin
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00  Program AGRO TV România   
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara  educațion-
al/cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural 
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program 
Educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațion-
al/informativ
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30  Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

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

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Секреты сада
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Розовая пантера
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Секреты сада
01.25 Х/ф Розовая пантера

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: FLĂCĂRILE IUBIRII
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 126
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 63
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 898
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 64
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 901
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 128
21.00 Film: DEMONII KUNG FU
22.45 Film: LUPTA CU DIAVOLUL
00.45 Cei 7 ani de masa
02.45 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 1 martie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport

19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Petrolistele
00.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Revizie tehnica
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.45 Zapovednik
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Ştiinţă şi inovaţii
17.00 Ştirile
17.30 Deschiderea Festivalului Mărţişor
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film: Supravieţuitorul

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
8:00 Seră ideală Program educațional/
informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin 
11:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ  
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de 
turism
18:30 Vin la  tine Program de diver-
tisment
19:00 Știri Program informativ  
19:30 Sezon agricol Program educațion-
al/informativ
20:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural  
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV

13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.00 Film Capitanul America: Razboi 
civil
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.00 America
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца

11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Вулкан страстей
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого 
океана
01.00 Новости
01.25 Х/ф Вулкан страстей
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 128
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 64
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 899
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 65
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 902
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 129

21.00 Film: CU PREŢUL SÂNGELUI
23.00 Film: TÂLHARUL
01.00 Film: LUPTA CU DIAVOLUL
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 2 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Descălecaţi în Carpaţi
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Bangkok 
- Vânătorii de şerpi
23.05 Nocturne
00.00 Drag de România mea!
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Banii tăi
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Şoimoş
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Telecinemateca Petrolistele
03.40 Istorii ascunse
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° Santa Cruz del 
Islote - o insuliţă neobişnuită
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Toată frumuseţea lumii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Toată frumuseţea lumii
04.25 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Deschiderea Festivalului Mărţişor
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei

P R O G R A M E  T V
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13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Svitanok
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Reginele

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ  
7:30 Telemagazin 
7:45  Deliciile   Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine  Program 
educațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațion-
al/informativ
8:45 Sezon agricol Program educațion-
al/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 să ne cunoaștem țara  program 
educațional/cultural  
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ  
14:30 Să ne cunoaștem Țara  Progam 
educational/cultural  
15:00 Interviu cu Sorocenii 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
18:30 Născut în Moldova program 
educațional/informativ
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Bătălia serelor Program edu-
cațional/informativ
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ      
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Lecţii de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 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
17.30 Детали - Настоящее Время
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Constructii ciudate
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Суперстар
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Ямакаси: свобода в 
движении

21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Суперстар
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 129
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 65
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 900
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 66
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 903
20.00 Film: DELTA FORCE
22.45 Film: SECRETUL TEMPLULUI
00.45 Film: DEMONII KUNG FU
02.30 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 3 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Islanda - 
Tricotatul: între tradiţie şi modernitate
23.05 Profesioniştii…
00.00 Iarna amintirilor
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte

04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Dark Web
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 1
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Fantomele fiordului sez. 2
03.50 #secreteleplantelor
04.15 Tema zilei
05.05 Radar geopolitic
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Santa Cruz del 
Islote - o insuliţă neobişnuită
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Japonia - arta 
grădinii zen
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Trecutul nu moare
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Trecutul nu moare
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Festivalul Mărţişor-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
20.00 Serial Iubire şi păcat

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Sera ideală  Program educațional/
informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ  
14:30 AGRO PROFIT   talk show
15:00 Bătălia serelor Program edu-

cațional/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
17:40 Sezon agricol Program educațion-
al/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara  Education-
al/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de 
turism
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Despre noi, altfek Program edu-
cațional/cultural 
20:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de diver-
tisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film O lupta personala 2
02.30 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Pariu cu viaţa
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Secretele Puterii
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Итоги - Настоящее Время
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 Ямакаси: свобода в 
движении
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Такие разные близнецы
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Мальчикам это нравится
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X

19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Такие разные близнецы
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
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 66
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 901
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 67
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 904
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 127
21.00 Film: AŞTEPTÂND UN BEBELUŞ
23.00 Film: DELTA FORCE
01.15 Film: CU PREŢUL SÂNGELUI
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 4 martie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Istorii ascunse
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Ecaterina cea Mare
00.10 #Creativ
00.40 Fan/Fun urban
01.05 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 1
02.45 Film: Ecaterina cea Mare
04.40 Tema zilei
05.30 #Creativ
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Japonia - arta 

grădinii zen
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Columbia - 
aviatorii pasionaţi din Amazonia
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog

03.45 Distracţiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Japonia - arta 
grădinii zen
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Ştiinţă şi inovaţii
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Festivalul Mărţişor-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 Bucătăria fermecată
12.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi 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 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.30 Artelier
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30  Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program edu-
cational
8:00  Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
8:20  Bătălia serelor Program edu-
cațional/informativ
8:45  Prietenii lui Cucoș Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Sera ideală Program educatțonal/
informativ
10:00 Născut în Moldova program 
educațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațion-
al/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ    
14:30 Actualitatea la Raport talk show  
15:30 Datina strabună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program edu-
cațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Program AGRO TV România    
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
19:00 Știri Program informativ  
19:30 Primarul la covor Program edu-
cațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program 
educațional
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Primarul la covor Program edu-
cațional/Informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica  pentru toți
3:15 Program AGRO TV   
România

P R O G R A M E  T V
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ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Lovitură de maestru
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Dora Show
12.00 Cabinetul din umbră
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vânturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Al cincilea anotimp
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Asfalt de Moldova
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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Примадонна

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Муз/ф Примадонна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 127
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 67
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 902
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 68
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 905
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 128
21.00 Film: BEOWULF - LEGENDA 
VIKINGILOR
23.15 Film: SECRETUL TEMPLULUI

01.15 Film: TÂLHARUL
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 5 martie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Adevăruri despre trecut
15.00 Tezaur folcloric
16.40 Distractiile lui Cazacu
17.05 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Eurovision Selectia naţională 
Finala
00.00 Profesioniştii…
01.00 Tradiţii
02.00 Iarna amintirilor
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş ep. 34, 35
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbeşte corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Toby şi iepuraşul de pluş
17.05 Folclor
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Eurovision Selecţia naţională
00.00 Dosar România
01.00 Dark Web
02.00 Film: Toby şi iepuraşul de pluş
03.30 Sport
03.40 Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: SISSI
22.10 Serial: Rubirosa
23.40 Distracţiile lui Cazacu
00.15 Drag de România mea!
02.05 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.10 Serial: Rubirosa

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Festivalul Mărţişor-2022
13.00 Bună seara!
14.10 Pur şi simplu Moldova
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Zece negri mititei
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film: Timpul răzbunării

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  

7:30 Telemagazin
7:45  Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Muzica pentru toți
9:00 Știri Program Informativ  
9:30 Ptimarul la covor Program edu-
cațional/informativ 
10:30  Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
11:00 Telemagazin
11:15 Muzica pentru toți
12:00 Călătorii cu gust Program de 
turism
12:15 Profu de nutriție Program 
educațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ  
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 9 VIEȚI Film artistic  
16:00 Program AGRO TV România
16:30 Telemagazin     
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show  
19:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de diver-
tisment
22:30 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România  
 
ProTV

06.00 Ştirile 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 Romy şi Michelle: Anii 
tineretii
13.45 Teleshopping
14.00 Film O simpla plimbare în parc!
15.45 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Gemeni: Conspiratia
23.00 Film Hoata de identitate
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Romy şi Michelle: Anii 
tineretii
04.00 Film O simpla plimbare în parc!

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecţii de viaţa
21.30 Pariu cu viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Pariu cu viaţa
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 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 Asfalt de Moldova
18.00 Agricool
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 Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Ждем в гости
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Сладкий ноябрь

18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Валериан и город тысячи 
планет
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Хеллбой
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Сладкий ноябрь

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 903
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 904
16.15 Film: MISTERELE BUCUREŞ-
TILOR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 906
20.00 Cei 7 ani de masa
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: AŞTEPTÂND UN BEBELUŞ
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 6 martie

TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Reţeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele   
Ctin Necula
21.00 O data-n viaţa
23.00 Teatru TV
01.45 Garantat 100%
02.45 Exclusiv în România
03.30 Cap compas
04.00 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal
17.00 Exclusiv în România
17.50 Moment@rt
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Folclor
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Sport
02.15 Telejurnal Ştiri
03.05 Lumea azi
03.30 Cooltura
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Oraşul văzut de  
sus
14.50 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Actorul şi sălbaticii
22.50 Film: Ginger şi Rosa
00.40 MotorVlog
01.15 Film: Oraşul văzut de sus
02.50 Ora de Ştiri
03.35 E vremea ta!
03.50 România… în bucate
04.15 Descălecaţi în Carpaţi
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Best of Bună dimineaţa!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hanul Okko
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 Festivalul Mărţişor-2022
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.25 F/d
15.15 În alţi papuci
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Zece negri mititei
21.00 Ştirile
21.30 Film Cobb
23.40 Ştirile (rus.)
23.55 Concert în Europa

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin    
8:00 Sera ideală Program educațional/
Informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program 
educational/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport  talk show  
11:00 Telemagazin      
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program 
educational
12:00 Călătorii cu gust Program de 
turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:40 Muzica pentru toți
14:00 Agri smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde  Program educațional/ 
Informativ
14:45 Priteneii lui Cucoș Program de 
divertisment 
15:00  Născut în Moldova program 
Educațional/Informativ
15:30 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ  
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30 Telemagazin      
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin      
18:00 Zona verde  Program educațional/ 
Informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ  
22:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună  Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic  
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Zona verde  Program educațional/ 
Informativ
4:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 isănătate
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine

10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Film O simpla plimbare în parc!
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 MasterChef
16.00 Teleshopping
16.15 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Jack Ryan: Agentul din 
umbra
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuţă

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SURVIVOR România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile 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 Şase
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 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 Dincolo de Nistru
09.00 Autoblog
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Розовая пантера 2
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Правила съема: метод 
Хитча

19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Двадцать одно
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Розовая пантера 2
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
10.45 Film: MISTERELE BUCUREŞ-
TILOR
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. 907
20.00 Film: FOCUL DIN INTERIOR
23.15 Film: BEOWULF - LEGENDA 
VIKINGILOR
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Dumnezeu la facerea lumii

Făcând bărbatul spre sfârșit,
În toată-ntinderea aceea,
Văzu că-i foarte fericit
Și-atuncea... îi făcu femeia. Gheorghe BÂLICI

Britney Spears își va publica 
memoriile pentru suma 
de 15 milioane de dolari

Cum a pus stăpânire 
o pisică pe primăria 
unui oraș din Ucraina

Levchyk este o pisică tigrată 
care a trăit până în toamna anului 
2020 pe străzile orașului Liov, 
din vestul Ucrainei. Dar de atunci 
soarta ei s-a schimbat complet: 
și-a făcut loc în biroul primăriei 
și este celebră pe internet.

A devenit pisica primăriei după 
ce a fost salvată dintr-un copac 
din apropierea instituției, potri-
vit The Moscow Times. Primarul 
Andrii Sadovîi a primit-o apoi în 
biroul lui, pe care, încet-încet, a 
pus stăpânire. Apoi i s-au făcut și 
conturi pe rețelele sociale, unde 

sunt postate în mod constant imagini cu activitățile zilnice.
Așa a devenit o adevărată celebritate. Acum participă la ședințele 

primarului, dar și la toate întâlnirile oficiale. Levchyk (Leuț, în româ-
nă) a fost ținută în brațe și mângâiată chiar și de oficiali de rang înalt 
care au ajuns la primăria din Liov, între care un reprezentant ONU, 
reprezentanți ai guvernului belgian sau ambasadorul interimar al SUA, 
iar fotografiile de pe contul de Instagram dovedesc asta.

Când nu are „treburi” oficiale, pisica lenevește pe scaunul sau chiar 
documentele și laptopul primarului și se joacă.

digi24.ro

Britney Spears a ajuns la un 
acord cu o editură în urma căru-
ia va primi 15 milioane de dolari 
pentru a scrie o carte de memorii 
în care va dezvălui detalii ale ca-
rierei sale muzicale și ale relației 
conflictuale cu familia sa, inclusiv 

despre tutela legală de 13 ani prin 
care tatăl său i-a controlat toate 
aspectele vieții, relatează EFE.

Potrivit publicației Page Six, 
Britney Spears, în vârstă de 40 de 
ani, a ajuns la un acord cu editura 
Simon & Schuster, după un „răz-

Dragobetele marchea-
ză în tradiția românească 
începutul primăverii, iar 
data de 24 februarie nu 
este întâmplător aleasă, 
aceasta însemnând înce-
putul anului agricol.

„În fond, cine este acest 
Dragobete care împarte 
luna februarie cu un sfânt 
mai puțin cunoscut la noi, 
dar în mare vogă în lumea 
americană? Sărbătorit la 
24 februarie (zi consem-
nată în calendarul popular ca Ziua Îndrăgostiților, 
fiind cunoscută și sub denumirea de Cap de primă-
vară), Dragobete este mai ancorat în tradiția zeilor 
antici ai dragostei – bărbat chipeș și năvalnic, un 
«zburător cu plete negre» care bântuie visele celor 
îndrăgostiți la început de primăvară, când natura 
însăși reînvie, ursul iese din bârlog căutându-și 
pereche, păsările își caută cuiburi, iar omul trebuia 
să participe și el la bucuria vieții renăscute după 
tenebrele iernii celei sterpe. 

Entitate mitologică 
asemănătoare lui Cu-
pidon, Dragobete se 
consideră a face parte 
din multitudinea de zei-
tăți păgâne care populau 
spațiul balcanic și danu-
biano-pontic, unde era și 
protector al animalelor, 
dar și al iubirii celor care 
se întâlnesc și se logo-
desc, așa cum și păsările 
«se logodesc» în această 
zi. În ziua de Dragobete, 

în satele românești se practicau multe credințe 
legate nu numai de dragoste și fertilitate, dar și 
de vindecare și renaștere prin puterea naturii și 
a plantelor. Astfel, se spunea că cine participa la 
această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, 
și mai ales de febră, și că Dragobetele îi ajută pe 
gospodari să aibă un an îmbelșugat”, a declarat 
conf. univ. dr. Paula Popoiu, managerul Muzeului 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

agerpres.ro

De ce au ales românii 
data de 24 februarie pentru 
a sărbători iubirea 
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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
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besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

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

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

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

Agerpres
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INDICE      1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI             12 LUNI
PM 21125 (PERS. FIZICE)     35,20   105,60  211,20       422,40
PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)  32,20   96,60  193,20             386,40 
PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)     40,0       120,0     240,0              480,0   

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 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. 
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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 

boi” al ofertelor între mai multe 
companii care doreau să obțină 
această afacere profitabilă.

Page Six, care citează o sursă 
apropiată de contractul semnat 
între vedeta pop și editură, a de-
clarat că este vorba de „unul dintre 
cele mai mari acorduri semnate 
vreodată” pentru o carte, care însă 
nu depășește sumele convenite cu 
unele figuri politice din istoria 
recentă a SUA.

Printre acestea se numără Ba-
rack și Michelle Obama, care în 
2017 au primit fiecare aproape 
60 de milioane de dolari pentru 
cărțile lor, o sumă considerabilă 
pentru o carte de non-ficțiune.

Un alt exemplu este cel al fos-
tului președinte american, Bill 
Clinton, care în 2001 a ajuns la 
un acord de 15 milioane de dolari 
pentru biografia sa „My Life”.
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