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EXCLUSIV! „E strigător la cer ce ni se 
întâmplă!”
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Oazu Nantoi: „Are loc epurarea spaţiului informaţional în conformitate 
cu interesele unui partid din coaliţia de guvernare”

Pocaznoi, pe urmele 
lui Gorincioi
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Vise, coşmaruri 
şi prognoze SF 
pentru 2014
sau Cele bune să 
se adune Mircea V. CIOBANU

P 2
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Sărbători creştine Meteo

Marţi,
14.01.2014
 (†) Sf. Cuv. Mucenici 
din Sinai şi Rait; Sf. Nina 
(Odovania Praznicului 
Botezului Domnului) 

Miercuri,
15.01.2014
†) Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi 
Ioan Colibaşul (Post)  

Joi, 
16.01.2014
†) Cinstirea lanţului al Sf. 
Ap. Petru; Sf. Mc. Danact 
citeţul 
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Enormităţile justiţiei moldoveneşti 
în 2013 
Perju, care a maltratat un tânăr ce a decedat, a fost achitat; 
un bătrân de 72 de ani, care a lovit un poliţist cu barda, 
provocându-i o leziune de gravitate medie, a fost condamnat la 
9 ani de detenţie. 

În cadrul turneului la Lisabona, Madrid, Paris, Londra și Atena, 
urma să evolueze și Cristi Botgros, dar acesta n-a putut să 
plece deoarece mama sa, Adriana Ochișanu, a refuzat să 
semneze procura

obsErVAtorP.4
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„Dacă în spatele acestei decizii a CCA sunt forţe 
politice, o asemenea intervenţie este inadmisibilă şi 
contrară spiritului european spre care  tindem. Cred 
că trebuie să fie întreprinse toate măsurile necesare 
din partea societăţii civile şi a forţelor politice euro-
pene pentru contracararea unei asemenea decizii”, 
consideră Anatol Ţăranu.
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Pocaznoi, pe urmele lui Gorincioi
audiovizual

Victoria Popa 

„CCA afară!”, „Vrem Jurnalul 
înapoi, ieşi afară Pocaznoi!”, „Vrem 
alegeri libere”, „Mafia atacă presa”, 
„Libertate presei” au scandat ieri 
zeci de telespectatori ai postului 
de televiziune Jurnal TV, lideri po-
litici, oameni de rând alături de în-
treaga echipă a televiziunii,  în faţa 
sediului Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului (CCA), pe clă-
direa căruia au lipit pancarte cu 
lozincile scandate.

Potrivit proiectului de decizie al 
CCA, doar posturile de televiziune 
difuzate prin eter ce au acoperire 
națională vor fi retransmise obli-
gatoriu. Astfel, odată cu intrarea 
în vigoare a proiectului de decizie, 
doar posturile TV cu acoperire na-
ţională, precum Prime TV, 2Plus, 
Canal 3, Publika TV, Moldova 1, 
Muz TV vor fi obligatorii pentru 
retransmitere.

Libertatea presei, călcată în 
picioare

Protestul a început cu discur-
sul unui reprezentant al Mişcării 
Populare Antimafie (MPA), con-
dusă de Sergiu Mocanu: „Suntem 
îngrijoraţi de proiectul de decizie 
al CCA prin care distribuitorii de 
servicii vor retransmite în mod 
obligatoriu şi gratuit doar posturile 
TV cu acoperire naţională. Califi-
căm decizia CCA drept o încălcare 
flagrantă a libertăţii presei. Acţiu-
nile CCA fac parte dintr-un plan 
antidemocratic şi antieuropean de 
fraudare a alegerilor parlamentare 
de la sfârşitul anului 2014 pus la 
cale de către Vladimir Plahotniuc”. 
În apelul lor reprezentanţii MPA 
spun că „Printr-o singură lovitură 
cu ajutorul CCA, Plahotniuc îşi 
consolidează monopolul financiar 
şi informaţional în spaţiul media 
din RM”.  

Rolul diplomaţilor 
europeni

„Solicităm Delegaţiei UE din 
Moldova, ambasadei SUA, a Ger-
maniei, organizaţiilor internaţio-
nale să intervină în apărarea unei 
prese libere, echidistante din RM 
şi să asigure alegeri libere şi de-
mocratice”, şi-au încheiat discursul 
reprezentanţii MPA. 

Sergiu Mocanu, liderul MPA, a 
spus că „ceea ce se întâmplă azi în 
RM nu trebuie să lase indiferent pe 
nimeni. Nu este adevărat că nu mai 
există AIE. Ea există şi se manifestă 
şi în opoziţie, şi la guvernare, având 
în spate acelaşi om – Vladimir Pla-
hotniuc. Posturile TV ale lui Filat 
la fel sunt solidare cu trâmbiţele lui 
Plahotniuc”.

CCA nu oferă, dar 
pedepseşte

Printre manifestanţi era şi Iurie 
Frunze din Sociteni, Ialoveni, 29 
de ani. „Privesc mereu Jurnal TV 
şi nu doresc să fie inclus în lista cu 
preţuri majorate a operatorilor de 
cablu”.

Jurnalistul Constantin Cheianu 
a amintit că, „de patru ani, condu-
cerea Jurnal  TV încearcă să obţină 
acoperire naţională. Mai multora 
le-au dat, televiziunea Jurnal TV a 
fost mereu ocolită. Şi acum CCA 
îi va pedepsi tocmai pe cei ce n-au 
acoperire naţională. Nu văd deo-
camdată reacţia altor partide, de 
exemplu, a PLDM. Înseamnă că 
Filat acceptă”.  

Alături de protestatari a fost şi 
istoricul Octavian Ţâcu. „Îmi văd 
ameninţată libertatea de exprima-
re într-un spaţiu în care tot mai 
mult suntem înregimentaţi. Au 
fost aşa situaţii în perioada guver-
nării comuniste, dar acum lucruri-
le mi se par mai periculoase, pen-
tru că sunt sub apanajul integrării 
europene”. 

„Nu poţi închide gura unui 
organ de presă”

Val Butnaru, director fonda-
tor al ziarului JURNAL de Chişi-
nău, a declarat: „Ce fel de posturi 

se pretinde că sunt obligatorii? 
Televiziunea rusească ORT, care 
exprimă politica oficială a altui 
stat? Posturi TV cvasi necunos-
cute – canal 3, 2Plus, care şi-a 
bătut joc de TVR? Începând de 
azi, dacă nu vor relua retransmi-
siunile prin cablu, publicitatea 
va scădea şi, fără bani, nu poţi 
ţine o astfel de televiziune. Eu îl 

Duminică, 12 ianuarie 2014, postul de televiziune Jurnal 
TV a fost exclus din programele mai multor operatori de 
cablu, fără niciun avertisment prealabil. Telespectatorii 
sunt indignaţi de proiectul de decizie al CCA care preve-
de excluderea Jurnal TV din lista posturilor retransmise 
obligatoriu de operatorii de cablu. Analiştii politici califică 
această acţiune drept un pas antidemocratic. „Eliminarea 
acestui canal miroase urât şi ne aduce aminte că alege-
rile din 2014 pot să aibă loc nu chiar în conformitate cu 
standardele unei societăţi democratice”, consideră analistul 
politic Oazu Nantoi. CCA cere ca „Jurnal TV să nu dezin-
formeze populația”.

Oazu Nantoi: „Are loc epurarea spaţiului informaţional în conformitate cu interesele unui 
partid din coaliţia de guvernare”

înţeleg pe Vlad Plahotniuc că se 
apără pe el, dar nu-i înţeleg pe 
ceilalţi de la guvernare, care au 
trecut ei înşişi prin asta, ei ştiu 
că nu poţi închide gura unui or-
gan de presă. Este imposibil! Bu-
merangul se va întoarce spre ei 
şi-i va pocni în frunte la sfârşitul 
anului”.

Anatol Durbală a spus: „Am 
impresia că vom privi Jurnal TV 
ca pe timpuri, când ascultam cu 
uşile închise postul de radio Euro-
pa Liberă. N-o să mă mir să văd în 
loc de statuia lui Ştefan cel Mare 
statuia lui Plahotniuc!”.

Adrian Gâţu, director gene-
ral al Jurnal Trust Media, ne-a 
declarat: „Am ajuns că, într-un 
stat cu aspiraţii europene, este 
închis un post TV independent 
ce nu are tangenţe cu partidele 
politice. Urmează să acţionăm 
legal în instanţele internaţio-

nale, să informăm agenţiile de 
presă internaţionale cu care co-
laborăm”. Ieri seara, Adrian Gâţu 
a avut o întâlnire cu ambasado-
rul SUA, William Moser, şi cu 
șeful Delegației UE în Republi-
ca Moldova, Pirkka Tapiola, iar 
azi urmează să se întâlnească cu 
ambasadorul Germaniei în RM, 
Matthias Meyer.

API cere CCA organizarea 
unor discuţii publice largi

Solicitat de JURNAL, Petru 
Macovei, director executiv al API, 
ne-a spus: „Am emis o declaraţie 
privind ceea ce se întâmplă cu 
Jurnal TV. Cerem să se revină la 
grilele de emisie de până la 31 de-
cembrie 2013. Totodată, API cere 
CCA organizarea unor discuţii 
publice largi cu participarea tutu-
ror părţilor interesate. Solicităm 
ca acest proiect să fie expertizat la 
Uniunea Europeană de Radiotele-
viziune. API nu neagă drepturile 
CCA de a stabili nişte criterii de 
retransmisie obligatorie, dar vrem 
ca aceste criterii să fie argumen-
tate din punct de vedere al intere-
sului public şi să fie condiţii egale 
pentru toţi radiodifuzorii. Pe de 
altă parte, cerem ca mass-media 
să nu se isterizeze şi să reflecte re-
alitatea echidistant, obiectiv, fără 
exagerări şi distorsionări”.

Un pas 
antidemocratic

„Este evident că Jurnal TV are 
o imagine care nu este confortabilă 
pentru actuala coaliţie, deoarece 
multe materiale sunt dedicate unei 
singure persoane legate de PD. E 
vorba de acelaşi Vlad Plahotniuc şi 
nu numai.  Eliminarea acestui ca-
nal miroase urât şi ne aduce amin-
te că alegerile din 2014 pot să aibă 
loc nu chiar în conformitate cu 
standardele unei societăţi demo-
cratice. Are loc epurarea spaţiului 
informaţional în conformitate cu 
interesele unui partid din coaliţia 
de guvernare”, a opinat, solicitat 
de JURNAL, analistul politic Oazu 
Nantoi.

Şi comentatorul politic Anatol 
Ţăranu consideră că este un caz 
care periclitează spaţiul mediatic 
al RM în ceea ce priveşte pluralis-
mul politic. Oricare ar fi motivele 
invocate de CCA, reacţia societăţii 
este absolut justificată. Pe de altă 
parte, dacă cu adevărat această de-
cizie a fost inspirată politic, autorii 
acestei decizii vor obţine un efect 
invers – o sumedenie de oameni 
care nu ştiau de Jurnal TV au aflat 
de acest post TV”.

Pe site-ul cca.md scrie că „Jurnal TV 
dezinformează publicul: Postul de televiziune 
Jurnal TV nu este obligatoriu spre retransmisie 
şi nu există o „lista a posturilor retransmise 
obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova”.
Conform Codului audiovizualului, niciun post 
de televiziune, cu excepţia celor difuzate de 
IPNA „Teleradio-Moldova”, nu are privilegiul 
de a fi obligatoriu pentru retransmisie de către 
operatorii de cablu, prin urmare, Jurnal TV 
nu a fost şi nu este actualmente obligatoriu 
retransmis prin cablu. CCA este deschis 
pentru discuţii civilizate şi pentru propuneri 
constructive”.

Fo
to

: n
A

d
E

A
 r

o
ş

c
o

VA
n

u
 



Jurnal de chişinău
Anul XV, numărul 2 (1309)

Marţi,
14 iAnuArie 2014 3

Pagina bună
 Cu degetele de la picioare tastează şi navi-
ghează pe internet, fiind la curent cu tot ce 
se întâmplă în lume. Ce îl face fericit? Părinţii 
i-au cumpărat câţiva porumbei de care are 
grijă.

Credinţa îl înaripează
Se numește Petru 
Grigoriță. Este un tânăr 
luptător, optimist și 
plin de viață. La vârsta 
de 11 ani, a suferit un 
accident în urma căruia 
i-au fost amputate am-
bele mâini. E o poveste 
tristă, o lecţie de viaţă 
pentru toţi cei care se 
plâng pe soarta grea.

Ina Ceban 

Mergem la Costeşti, Ialoveni, 
unde, la poarta unei gospodării, 
ne întâmpină Petru, eroul nostru. 
Are 26 de ani şi, din nefericire, ne 
spune că, de aproape 15 ani, nu şi-a 
mai putut îmbrăţişa părinţii. ,,Era o 
zi însorită de aprilie. Voiam să-mi 
ajut părinții cu treburile casnice și 
am mers cu vaca pe deal. În timp 
ce mă jucam cu prietenii, am dat 
de un transformator electric. Mi-
am pierdut cunoştinţa. Când mi-
am revenit, am văzut medicii dea-
supra capului meu, se mirau cum 
de am reuşit să rămân în viaţă. A 
fost un miracol. Dumnezeu a vrut 
să trăiesc!”, povesteşte îndurerat 
Petru. 

Deşi au trecut ani buni de la ac-
cident, părinţilor le este greu să-şi 
privească copilul care a rămas fără 
ambele mâini. Le dă puteri opti-
mismul lui Petru, care reuşeşte să 
adune în jurul său prieteni mulţi şi 
devotaţi. 

Mai aproape 
de Dumnezeu

De multe ori, Petru poate fi 
văzut în lăcaşurile sfinte, ru-
gându-se Celui de Sus. „Cred 
că numai cu mila și ajutorul lui 
Dumnezeu, voi trece peste obsta-
colele pe care viața mi le-a pus în 
față. Merg la biserică foarte des, 
aproape în fiecare post mă duc să 
iau Sfânta Împărtășanie”, spune 
Petru.

Mama și fratele îi sunt mereu 
alături pentru a-l ajuta. Chiar 

ştiri bune

Turneu 
teatral privind 
combaterea 
violenţei 
domestice

Un turneu teatral 
având ca obiectiv 
prevenirea violenţei 
domestice a fost 
lansat de curând la 
Edineţ şi va ajunge 
în alte şapte oraşe 
din Republica Mol-
dova până la mijlo-
cul lui noiembrie. 

Acţiunea este susţinută de 
misiunea OSCE în Republica 
Moldova, notează IPN.

„Violenţa domestică este o 
problemă socială care afectea-
ză multe familii din întreaga 
lume, iar noi trebuie să acţio-
năm împreună pentru a preve-
ni şi combate acest fenomen”, 
a spus şefa misiunii OSCE în 
Republica Moldova, ambasa-
doarea Jennifer Brush. Potri-
vit acesteia, arta este o formă 
eficientă de comunicare în 
tratarea problemelor sociale şi 
sensibilizarea opiniei publice.

Arădeanul-
şopârlă, 
caz de 1 la
 3,5 miliarde!

I-au crescut la loc 
degetele la şase 
luni după ce şi le-a 
tăiat cu circularul! 
La specia umană, 
falangele nu cresc 
la loc! 

Doar nu suntem şopârle să 
ne prindem coada sub o pia-
tră, tragem de ea, rămânem 
fără şi, după 30–50 de zile, 
organismul nostru rece ne-o 
reconstruieşte. 

Şi totuşi, există două 
cazuri cunoscute la nivel 
mondial când unui om i-au 
crescut degetele la loc! Unul 
dintre ele este înregistrat în 
Romania, la Arad. Pe conce-
tăţeanul cu istoric medical 
parcă de pe altă planetă l-am 
întâlnit pe holurile unei baze 
de tratament din Buziaş. Ve-
nise la electroterapie să-şi 
mai domolească reumatis-
mul. Inclusiv de la degete-
le reconstruite în totalitate 
de organismul arădeanului. 
Deh... dacă nu-i creşteau, azi 
nu-l mai dureau! 

tvr.ro

Nimic nu l-ar face mai fericit decât să-și restabilească din nou mâinile

Spitalul Raional 
din Orhei. 
În câteva 
clipe ambulanţa 
va merge 
la o chemare 
de urgenţă. 
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dacă nu are ambele mâini, Petru 
se descurcă, nu disperă. Crede 
totuşi că rugăciunile sale vor fi 
auzite. Cu aproximativ doi ani 
în urmă, tânărul a fost consultat 
de medicii din Israel, care i-au 
dat speranța că este posibil să-
și pună proteze, însă are nevoie 
de circa 300.000 de dolari, sumă 
prea mare pentru veniturile mo-
deste ale familiei. 

De când s-a întâmplat trage-
dia, mama tânărului a fost ne-
voită să-şi abandoneze serviciul, 
iar tatăl său urcă la volanul unei 
maşini de tonaj şi parcurge sute 
de kilometri pentru a-şi asigura 
familia cu strictul necesar.

„Sunt fericit pentru că mă 
simt util”

S-ar părea că o persoană po-

menită în situaţia lui Petru îi este 
sortit să se izoleze de lume între 
cei patru pereţi ai camerei sale. 
Tânărul însă a ales o altă cale. 
Fiind sociabil şi înţelept, priete-
nii ştiu cui să se adreseze atunci 
când au vreo problemă. „Mă bu-
cură faptul că sunt sunat de ami-
cii mei ca să le sugerez cum să 
procedeze. Analizăm împreună 
problemele lor şi căutăm soluţii. 
Aceasta îmi dă putere și mă ajută 
să nu mă simt singur, mai mult, 
mă simt util”, ne relatează Petru. 

Prietenii, la rândul lor, îi sunt 
recunoscători lui Petru pentru 
îndrumările lui de viaţă. Cu de-
getele de la picioare tastează şi 
navighează pe internet, fiind la 
curent cu tot ce se întâmplă în 
lume. Ce îl face fericit? Părinţii 
i-au cumpărat câţiva porumbei 
de care are grijă. Cu câtă admi-

raţie îi priveşte Petru când îi vede 
cu aripile desfăcute înălţându-se 
spre cer!

 
Când viaţa 
bate filmul

Deși viața a fost nedreaptă cu 
el, Petru trăiește fiecare zi cu ide-
ea de a afla ceva nou. E selectiv 
în ceea ce priveşte filmele vizio-
nate şi se străduieşte să culeagă 
din scenariile peliculelor ceea ce 
e mai bun. Se vede şi el adesea 
eroul unei drame şi speră cu tot 
dinadinsul că filmul vieţii sale 
va avea un sfârşit fericit. Acum, 
Petru își dorește foarte mult să-și 
restabilească mâinile. Visează să 
formeze o familie, să fie un tată 
exemplar şi, într-o bună zi, să 
hrănească din palmă porumbeii 
lui dragi.
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Judecătoria Nisporeni l-a condamnat pe 
Ion Zubcu la nouă ani de detenţie. Avocata 
familiei, Aliona Tufan, spune că acest caz 
a fost examinat unilateral, fără a fi luate în 
consideraţie acţiunile angajaţilor poliţiei.Observator

diSPutĂ

Enormităţile justiţiei 
moldoveneşti în 2013 

Legea e lege, dar nu pentru toţi. La finele anului 2013, au 
fost pronunţate două decizii judecătoreşti cu implicarea 
poliţiştilor, un bătrân a fost condamnat la nouă ani de 
închisoare pentru că a rănit cu barda un poliţist la o mână, 
provocându-i o leziune de gravitate medie. Rana s-a între-
mat şi, la scurt timp, poliţistul a revenit în câmpul muncii. 
Bătrânul, în vârstă de 73 de ani, însă a fost despărţit de 
soţia sa şi condamnat la ani grei de puşcărie. În acelaşi 
timp, Perju care, potrivit imaginilor video efectuate de pe 
clădirea Guvernului, se vede clar că îl loveşte pe Valeriu Bo-
boc, tânărul ce a decedat mai târziu, a fost achitat. Ambele 
decizii au fost pronunţate la finele anului 2013.

Svetlana Corobceanu, 
Svetlana Panța

Mai mulţi locuitori ai satului 
Bolţun, Nisporeni, îl caracterizea-
ză pe Ion Zubcu, bătrânul care a 
ajuns după gratii, drept om gospo-
dar, ţăran din talpă. În 1993, odată 
cu destrămarea fostei gospodării a 
colhozului, acesta şi soţia sa, Ma-
ria, s-au ales cu cote de pământ, 
inclusiv patru rânduri de viţă-de-
vie. Câţiva ani mai târziu, s-a mai 
măsurat o dată terenul, deja în sens 
invers, de la deal la vale, şi rânduri-
le moşului pe care acesta le lucrase 
cu mult sârg, reînnoise butaşii de 
viţă-de-vie, au ajuns în posesia ve-
cinului său de cotă, Valentin Con-
durachi, fost primar de Bolţun, 
care se îndeletnicea şi cu procura-
rea terenurilor de la oameni. 

După noile măsurări, lui Ion 
Zubcu îi revenea pământ alături de 
vie, în câmp deschis. Bătrânul nu a 
fost de acord să cedeze via la care 
a muncit timp de mai mulţi ani şi, 
ca rezultat, a ajuns într-un litigiu 
anevoios cu fostul primar. 

Cazul a ajuns până la Curtea Su-
premă de Justiţie. Familia Zubcu a 
pierdut procesul în 2009. Cu toate 
acestea, moşul continua să-şi lu-
creze via şi, în fiecare toamnă, cu-
legea strugurii. În noiembrie 2012, 
după ce culesese ultima roadă, a 
fost vizitat de poliţistul de sector 
Ion Andronache, care i-a spus bă-
trânului că are ordonanţă de re-
ţinere pe numele lui din cauza că 
refuză să execute decizia instanţei 
şi că trebuie să-l însoţească la Co-
misariatul de Poliţie Nisporeni. 

Bătrânul i-a spus că, dacă trebu-
ie, va veni singur. Poliţistul de sec-
tor a plecat şi, o oră mai târziu, a 
revenit cu un grup operativ format 
din cinci poliţişti. 

„Sai, măi babă, şi mă scoate!”

„După ce a plecat poliţistul, 
moşneagul a pus zăvorul la poar-
tă şi s-a apucat să taie lemne. Ei 
(poliţiştii) au sărit însă gardul şi 
au tăbărât asupra lui. S-a auzit şi o 
împuşcătură. Pe drum se întorcea 
un băiat de la stână, Victor Mă-
măligă. Mi-e martor, glonţul i-a 
trecut pe lângă picior. Au început 
să-i sucească mâinile moşneagului 
şi să lovească în el. El a strigat: ‚Sai, 
măi babă, şi mă scoate!’. El lupta cu 
unul, iar eu – cu celălalt. Acela m-a 

izbit şi eu am mers şi am luat cito-
ru’ şi i-am tras. În hărmălaia ceea, 
Ion a pus mâna pe bărdiţă şi l-a ră-
nit pe Ion Bocan, poliţistul din s. 
Iurceni, la mână”, ne spune Maria 
Zubcu, soţia bătrânului condam-
nat. 

Sărbătorile din acest an le-a pe-
trecut cu ochii în lacrimi. Bătrânii 
sunt căsătoriţi de 60 de ani. Este 
pentru prima oară când au fost 
despărţiţi pe o perioadă atât de în-
delungată. 

„A fost dus la Chişinău la închi-
soare, iar eu nu am puteri să mă 
duc până acolo să-l văd. A stat în 

spital după ce a fost bătut de poli-
ţişti. Şi-a pierdut vederea. A venit 
fiica Natalia din Italia şi ceilalţi 
copii, l-au ajutat, şi a fost operat. 
Acum e din nou la spital. De ce 
Dumnezeu ne-a trimis această pa-
coste pe cap?”, se întreabă printre 
lacrimi bătrâna. 

Nora acesteia, Silvia, ne spune 
că, după cele întâmplate, Maria 
Zubcu stă mai mult la pat. „Ne e 
teamă pentru ea, e în vârstă, iar 
problemele au vlăguit-o şi mai mult. 
Socrul e un om gospodar, nu e hoţ 
şi nici criminal, decizia instanţei e o 
enormitate”, mai spune ea. 

„E un om gospodar şi liniştit”

Primarul de Bolţun, Valeriu 
Ciobanu, ne spune că i-a îndemnat 
în repetate rânduri pe cei doi să so-
luţioneze litigiul pe cale amiabilă. 
„I-am invitat pe Valentin Condura-
che şi pe Ion Zubcu la Primărie. Au 
fost şi fiicele acestuia. L-au rugat 
pe Condurachi să-i permit bătrâ-

nului să culeagă cele câteva rânduri 
de vie câţi ani mai are de trăit, iar 
după, îi vor ceda  pământul. Con-
durachi însă a estimat prejudiciile 
pe care le-a suportat nu din 2009, 
de când a câştigat procesul, ci pen-

tru vreo zece ani. Au ieşit circa 50 
de mii de lei. Copiilor le-a părut o 
sumă mare, n-au avut de unde să o 
achite, respectiv s-a ajuns la situa-
ţia dată”, spune primarul. 

La rândul său, acesta îl carac-
terizează pozitiv pe bătrân. „E un 
om gospodar şi liniştit. Locuim în 
aceeaşi mahala. E dureros să vezi 
că un bătrân, la anii lui, a ajuns în 
închisoare. Nu merita o pedeapsă 
atât de mare”, mai spune primarul.

N-a vrut să meargă însoţit de 
poliţişti

Procurorii de la Procuratura 
Nisporeni au fost de părere că bă-
trânul a comis o infracţiune gravă, 
cerând în instanţă să fie condam-
nat la 12 ani de detenţie. La şedinţa 
de judecată,  bătrânul a explicat că, 
prima oară când i-a trecut pragul, 
poliţistul Ion Andronache i-a ex-
plicat că se va duce singur la Co-
misariat, căci nu a primit citaţie şi 
nu va merge însoţit de poliţişti să-l 

vadă toată lumea prin sat, pentru 
că nu e infractor. 

Poliţiştii însă au revenit în forţă, 
au sărit gardul şi au aplicat arma. 
„Domnule judecător, n-am vrut să 
omor pe cineva. Au sărit gardul, 
m-au numit cu cuvinte urâte. Eram 
în gospodăria mea, am vrut doar să 
mă apăr”, a explicat bătrânul în in-
stanţă. 

Judecătoria Nisporeni l-a con-
damnat pe Ion Zubcu la nouă ani 
de detenţie. Avocata familiei, Alio-
na Tufan, spune că acest caz a fost 
examinat unilateral, fără a fi luate 
în consideraţie acţiunile angajaţi-
lor poliţiei. „Organul de urmărire 
penală a  comis mai multe abateri. 
În primul rând, trebuia să iniţieze 
o expertiză psihiatrică obligatorie, 
potrivit Codului de Proceduri Pe-
nale, în cazul persoanelor în etate. 
La dosar nu a fost anexată o aseme-
nea expertiză. Totodată, poliţiştii 
au violat dreptul la proprietate, au 
sărit gardul şi au aplicat arma. Ion 
Zubcu a fost indus în eroare şi de 
fostul său avocat, care i-a sugerat 
să semneze acte prin care susţinea 
totalmente poziţia organului de 
urmărire penală. 

Nu s-a ţinut cont că bătrânul nu 
aude, foloseşte un aparat  auditiv 
vechi, şi nici nu prea vede. Când 
am făcut cunoştinţă cu acest caz, 
era prea târziu să schimb ceva. Am 
contestat deja Decizia Judecători-
ei Nisporeni; sperăm să obţinem 
dreptate la Curtea de Apel”, a spus 
avocata.

„Nu comentez”

Solicitat de JURNAL să comen-
teze decizia instanţei, unul dintre 
poliţiştii care au participat la lua-
rea cu asalt a gospodăriei familiei 
Zubcu, Ion Andronache, a spus că 
„nu comentează nimic”. Poliţistul 
Ion Bocan, cel care a fost rănit la 
mână cu bărda, nu a răspuns nici 
la telefonul mobil şi nici la cel de 
la serviciu.

Procuratura publicase anteri-
or un comunicat de presă privind 
acest caz în care se menţiona că 
bătrânul a avut antecedente. Ru-
dele acestuia spun că este vorba de 
un caz produs cu vreo 40–50 de 
ani în urmă. În tinereţe, Ion Zubcu 
fusese condamnat pentru o încăie-
rare cu vecinul.

Perju, care a maltratat un tânăr ce a decedat, a fost achitat; un bătrân de 72 de ani, care a lovit un poliţist cu 
barda, provocându-i o leziune de gravitate medie, a fost condamnat la 9 ani de detenţie

Poliţiştii însă au 
revenit în forţă, 
au sărit gardul şi 
au aplicat arma. 
„Domnule judecător, 
n-am vrut să omor 
pe cineva. Au sărit 
gardul, m-au numit 
cu cuvinte urâte. 
Eram în gospodăria 
mea, am vrut doar să 
mă apăr”, a explicat 
bătrânul în instanţă. „A fost dus la Chişinău la închisoare, iar eu nu am puteri să mă duc până 

acolo să-l văd”, a spus maria Zubcu

„e dureros să vezi că un bătrân, la anii lui, a ajuns în închisoare. 
nu merita o pedeapsă atât de mare”, mai spune primarul
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„În care lege este stipulat că 
administrația școlii este în drept să obli-
ge părinții să cumpere și elevii să poarte 
haine care nu ne plac?”, se întreabă pă-
rintele. Observator

„Opriţi taxele ilegale în 
şcoli!” 

CaMPanie 

„Probabil, la fel ca mulți 
alți părinți, pledez pen-
tru uniformă școlară în 
instituțiile de învățământ 
din Republica Moldova, 
pentru că aceasta responsa-
bilizează elevii și îi face să 
aibă o atitudine mai serioa-
să față de procesul de studii. 
Însă modul în care a fost 
impusă uniforma școlară în 
liceul „Iulia Hasdeu” din ca-
pitală, în anul 2013, ne-a lă-
sat fără cuvinte. În procesul 
de introducere a uniformei 
nu a fost consultată opinia 
părinților și nici a elevilor 
în ceea ce privește modelul 

uniformei, aceştia fiind puși 
în fața faptului împlinit. Ca 
rezultat, în luna august am 
fost obligați să cumpărăm 
costume de-a dreptul cara-
ghioase din toate punctele 
de vedere – culoare, calitate 
și aspect general”.

Cămaşă din 80% 
polyester

Potrivit părintelui, culoa-
rea mov este una total ne-
potrivită pentru o instituție 
de învățământ, calitatea este 
inferioară, iar materialele 
naturale trebuie căutate cu 

Ca reacţie la articolul cu acelaşi titlu publicat de 
JURNAL de Chişinău la 19 noiembrie 2013, când 
ziarul nostru a lansat o campanie împotriva taxelor 
ilegale colectate în instituţiile de învăţământ de 
toate nivelurile din Republica Moldova, publicăm 
o scrisoare venită de la un părinte care a dorit să-şi 
păstreze anonimatul. În articolul ce ne-a făcut să 
organizăm campania de presă, un părinte se decla-
ra nemulţumit de uniforma propusă „benevol” de 
către direcţia Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din 
Chişinău. De data aceasta, părintele care ne-a scris 
este pro uniforma şcolară, dar contra modului în 
care a fost introdusă aceasta în instituţia respectivă 
de învăţământ.

JURNAL de Chişinău

lupa (de exemplu, cămașa 
este 80% polyester). 

„În ceea ce privește as-
pectul general al uniformei, 
aici ar fi mai multe de spus. 
Orice vestimentație trebuie 
să aibă un aspect elegant și 
să educe spiritul frumosului 
în rândul tinerei generații, 
întrucât actualii elevi și 
eleve sunt viitorii domni și 
doamne, prin urmare gustul 
pentru frumos și eleganță 
trebuie educat încă de pe 
băncile școlii. Cu regret, 

uniforma impusă în cel mai 
nedemocratic mod nu edu-
că esteticul. Elevii parcă ar 
fi îmbrăcați în niște „pu-
foaice” – nici eleganță, nici 
frumusețe, nici originalita-
te”, se indignează părintele 
unui copil. 

„Uniforma impusă 
nu educă spiritul 

frumosului”

El este de părerea „că 
pot fi create atâtea modele 

de uniforme frumoase pe 
care poți să le porți cu plă-
cere. Din păcate, însă, s-a 
optat pentru un costum fără 
personalitate. Cel mai trist 
este că dacă în acest an am 
mai avut posibilitate să îm-
brăcăm copiii în alb-negru, 
atunci în următorul an de 
studii suntem obligați să 
cumpărăm uniforme indife-
rent că ne place sau nu acest 
lucru. Să fim înțeleși corect, 
problema nu constă în bani, 
pentru că oricum trebuie să 

cumpărăm copilului haine 
de școală, ci în faptul că tre-
buie să cumpărăm un cos-
tum ridicol, care arată foarte 
caraghios, în special fiind 
îmbrăcat de elevii claselor 
mari. 

Stimată redacție! În 
care lege este stipulat că 
administrația școlii este în 
drept să oblige părinții să 
cumpere și elevii să poarte 
haine care nu ne plac?”, se 
întreabă părintele.       

Cu referire la proiectul de Decizie al 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului 
(CCA) din 20 decembrie 2013, publicat pe 
pagina web a instituției și având titlul „Cu 
privire la includerea obligatorie a serviciilor 
de programe retransmise în ofertele distri-
buitorilor de servicii”, constatăm următoare-
le fenomene de conotație negativă:

În pofida faptului că materialul publicat 
de CCA are indicată condiția clară a unui 
proiect de document aflat în stadiul de ela-
borare și propus dezbaterilor publice, pro-
iectul a declanșat în rândul operatorilor de 
rețele de retransmisiune prin cablu a pro-
gramelor TV pe teritoriul Republicii Moldo-
va efecte colaterale negative, în fond, acțiuni 
executorii  tendențioase, inexplicabile și re-
probabile ca atare;

Din aceste acțiuni se desprinde clar 
tendința îndreptată spre excluderea din grila 
de retransmisie a canalului autohton gene-
ralist Jurnal TV, afirmat pe piața mediatică a 
Republicii Moldova;

Acțiunile de excludere simultană și in-
tempestivă din grila mai multor operatori 
de cablu a postului de televiziune Jurnal TV 
denotă caracterul lor organizat și promovat 
cu rea-credință.

Reieșind din aceste constatări, Partidul 
Liberal Reformator califică acțiunile în cau-
ză drept un atentat la libertatea de exprimare 

și o tentativă de subminare a independenței 
mass-media. 

Excluderea din grila mai multor operatori 
de cablu a canalului Jurnal TV este un atac 
direct asupra stării financiare a televiziunii 
respective și o îngrădire a accesului la sursa 
de informare a miilor de telespectatori ai te-
leviziunii Jurnal TV.

Partidul Liberal Reformator cere Con-
siliului Coordonator al Audiovizualului 
examinarea de urgență a cauzelor care au 
condus la atare situație, elucidarea motive-
lor care au determinat operatorii de cablu, 
în special SUN TV, să modifice contractul 
avut cu consumatorii care prevede prezența 
în grilă a canalului Jurnal TV.

Partidul Liberal Reformator recomandă 
Fracțiunii parlamentare a liberalilor refor-
matori inițierea unor dezbateri în cadrul 
Comisiei de specialitate a Parlamentului Re-
publicii Moldova pe marginea proiectului de 
decizie publicat de CCA în vederea exclu-
derii oricăror interpretări, efecte colaterale 
negative sau abuzuri care ar putea să aducă 
prejudicii realizatorilor de produse mediati-
ce, în particular, și libertății mass-media, în 
general.

Partidul Liberal Reformator
Chișinău, 13 ianuarie 2014

PP

„Arik (diminutivul de la 
Ariel ) a fost o personali-
tate complexă care a trăit 
într-o epocă complexă și 
într-un mediu complex”, 
a afirmat vicepreședintele 
american Joe Biden, într-
un discurs solemn rostit în 
fața parlamentului israelian 
(Knesset), la Ierusalim. 

Ceremonia oficială s-a 
desfășurat pe vasta espla-
nadă a Knessetului, unde a 
fost depus pe un soclu sicriul 
înfășurat în drapelul israeli-
an. Supranumit „Buldozerul”, 
generalul Ariel Sharon „a 
lăsat în urma sa daune con-
siderabile, dar obiectivul și 
motivația sale au fost mereu 
clare”, a apreciat fostul premi-
er britanic Tony Blair, emisar 
al Cvartetului internațional 
pentru Orientul Mijlociu. 

Președintele israelian Shi-
mon Peres și premierul Ben-
jamin Netanyahu au adus un 

omagiu „luptătorului”, cele-
bru în special pentru rolul 
său în timpul războiului de 
Yom Kippur (războiul ara-
bo-israelian din octombrie 
1973) și a „războiului împo-
triva terorismului”. 

Benjamin Netanyahu s-a 
angajat să „apere ferm prin-
cipiile” predecesorului său 
privind securitatea Israelu-
lui. „Statul Israel va folosi 
toate căile posibile pentru a 
împiedica Iranul să se dote-
ze cu arma nucleară”, a rea-
firmat premierul israelian. 

Ariel Sharon „a fost umă-
rul pe care s-a sprijinit se-
curitatea țării”, a declarat, 
la rândul său, președintele 
israelian Shimon Peres. 

Familia, cei doi fii și cei 
doi nepoți ai defunctului, 
personalități israeliene și 
străine au stat alături de si-
criul cu trupul neînsuflețit 
și de înalți responsabili mi-

litari israelieni. Zeev Hever, 
prezentat adesea drept „cre-
ierul” colonizării israeliene, 
i-a adus un omagiu fostului 
premier, în ciuda retrage-
rii din Fâșia Gaza în 2005 
și a expulzării a 8.000 de 
coloniști din teritoriul pa-
lestinian ocupat. 

Generalul Sharon a fost 
înhumat la ora locală 14:00 
(12:00 GMT) cu toate ono-
rurile militare, la ferma fa-
miliei din sudul Israelului, în 
apropiere de granița cu Fâșia 
Gaza. El a dorit să fie înhu-
mat în acest loc alături de cea 
de-a doua sa soție, Lily. Cei 
doi fii, Gilad și Omri, pre-
cum și șeful Statului Major 
al armatei, Benny Gantz, vor 
rosti discursuri de omagiere 
a fostului premier israelian. 

Având în vedere apropie-
rea de Gaza, zonă controlată 
de mișcarea islamistă pa-
lestiniană Hamas, armata și 
serviciile de securitate israe-
liene au consolidat pozițiile și 
au ridicat nivelul de alertă de 
teama unor tiruri cu rachete. 
Baterii ale sistemului anti-
rachetă mobil „Iron Dome” 
sunt desfășurate în acest sec-
tor. 

AGERPRES

diSPutĂ

Un ultim omagiu 
pentru Ariel Sharon 

Lideri politici și militari din Israel i-au adus 
luni, în prezența unui număr mic de înalți 
responsabili internaționali, un ultim omagiu li-
derului militar și fostului premier Ariel Sharon, 
personalitate controversată care a provocat atât 
admirație, cât și resentimente, relatează AFP. 
Sharon a decedat sâmbătă la vârsta de 85 de ani, 
după opt ani de comă. 

diSPutĂ

Declaraţia oficială a 
Partidului Liberal Reformator 

cu privire la situaţia 
în jurul postului Jurnal TV
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Dar, bineînţeles că, esenţialmente, pentru toate 
acestea va trebui să fim consecvenţi, verticali, 
fără concesii, fără plecăciuni, să lucrăm intens, 
cinstit, profesionist, poate mulţi-mulţi ani, fiecare 
pe postata lui de drum european. Politică

Toate acestea se vor da-
tora eforturilor concertate 
ale alianţei de guvernare şi 
ale comisarilor UE. Dar şi 
nemaipomenitelor modifi-
cări structurale, legislative, 
juridice, administrative, 
economice, realizate în 
timpul... care urmează.

Vise de uz intern

Dacă adunăm previziu-
nile optimiste ale astrologi-
lor, politologilor şi politici-
enilor optimişti, care s-au 
născut – fără să ştie – din 
lecturile lui Tommaso 
Campanella, Thomas More 
şi Jules Verne, anul care 
începe va fi unul însorit. 
Cu surprize, ne avertizează 
astrologii, dar benefic. Pro-
fitând de pauza pe care le-o 
acordă Rusia în legătură cu 
Jocurile Olimpice, parla-
mentele moldovenesc şi 
european, într-o conjugare 
perfectă a acţiunilor, vor 
adopta în regim de urgenţă 
nişte decizii epocale.

Tot pachetul de legi 
anticorupţie va fi pus în 
aplicare imediat, astfel 
încât nu vom mai avea 
justiţie vândută şi funcţio-
nari cumpăraţi. Întreprin-
zătorii străini, profitând 
de mediul favorabil, nu-şi 
vor da rând să investească 
în afacerile din Repu-
blica Moldova. Speriaţi 
de această amploare de 
perspectivă a cadrului 
investiţional, moldove-
nii plecaţi peste hotare, 
cu experienţa şi cu banii 
acumulaţi, se vor grăbi să 

se întoarcă, să nu piardă 
teren. Vor investi în eco-
nomie, în educaţie şi în 
infrastructură. Drumurile 
naţionale vor fi asfaltate, 
se vor construi câteva 
autostrăzi şi va începe re-
construirea (din mijloace 
locale!) a drumurilor de 
importanţă regională. 

Tratatele de asociere 
şi de liber schimb vor fi 
semnate, din aceleaşi con-
siderente olimpice, în regim 
de urgenţă... Europenii vor 
face coadă la supermarket-
uri, ca să cumpere produ-
sele moldoveneşti ecologic 
pure.  Pe piaţa internă vom 
introduce, gradual, preţuri, 
apoi produse europene. Va 
creşte potenţialul de cum-
părare al consumatorului 
autohton şi zâmbetele vor 
reapărea pe buzele poporu-
lui care a aşteptat de mult 
aceste zile luminoase.

Curtea Constituţională 
va adopta două hotărâri 
istorice: a) se va declara an-
ticonstituţională îmbinarea 
politicii cu businessul, altfel 
spus, ocuparea funcţiilor 
politice de către oamenii de 
afaceri; b) se va considera 
anticonstituţională deţi-
nerea unor funcţii publice 
de către persoanele care 
au lucrat în administraţia 
sovietică, în organele de 
partid şi sindicale sovietice, 
au colaborat cu organele 
securităţii şi cu alte institu-
ţii represive. În felul acesta, 
va fi rupt firul construcţiei 
oligarhice şi birocratice şi 
vor fi asigurate succesele 
enumerate mai sus.

Vise geopolitice

Datorită rezervelor 
enorme de gaz de şist 
descoperite în România, 
Ucraina şi Republica Mol-
dova, mulţumită metodelor 
gospodăreşti de economie 
a energiei şi graţie utili-
zării în masă a energiei 
alternative, atât în RM, cât 
şi în toată Europa, preţul 
la gazul rusesc va scădea 
enorm şi Rusia va pierde 
principalul său instrument 
de şantaj.

Preocupată de proble-
mele sale interne tot mai 
grave, Rusia va adopta o 

nouă politică faţă de statele 
vecine. Temându-se de 
ruperea Ucrainei în trei, 
Ianukovici va pactiza cu 
Maidanul, îşi va da de-
misia şi va anunţa alegeri 
anticipate, pe care le va 
câştiga Kliciko. Acesta va 
semna actele de asociere cu 
UE şi va depune o cerere de 
intrare a Ucrainei în Uniu-
nea Europeană cu drepturi 
depline. Strânsă între două 
ţări cu ambiţii europene, 
Transnistria va ceda şi se 
va cere în UE (cu statut 
regional special). Moldova 

va renunţa la statutul de 
neutralitate şi va intra în 
NATO, alături de Ucraina.

Fiind – iarăşi – cu un 
pas în urma Ucrainei în 
privinţa aderării depline 
la Uniunea Europeană, 
dar şi sfătuită de Bruxelles 

(pentru a nu prolifera o 
birocraţie de durată privind 
aderarea), Moldova va intra 
în Uniunea Europeană 
direct, chiar la sfârşitul 
anului viitor, prin Unirea 
cu România. Efectul în 
ultimă instanţă e acelaşi, ne 
vor spune comisarii euro-
peni, dar avantajul vostru 
e că puteţi să invocaţi ar-
gumentul istoric, cultural, 
lingvistic, etnic. Moscova 
se va resemna şi va semna 
acorduri de bună vecină-
tate cu ţările europene din 
zonă, ca cele mai favorabile 

dezvoltării statului, popo-
rului şi culturii ruse (regina 
profeţilor din Egipt va 
confirma că aceasta e unica 
salvare pentru Rusia).

Extinderea masivă şi fără 
precondiţii a UE va fi inte-
grată aniversării a 25-a de 
la căderea regimurilor co-
muniste din Europa. Vom 
fi amnistiaţi (toate ţările 
din Est, inclusiv cele din 
Balcanii Occidentali) cu 
această ocazie. Bineînţeles 
că, prin aderarea Ucrainei, 
vom trăi în acelaşi spaţiu 
cu bucovinenii, cu ardele-
nii, cu oltenii, cu ungurii, 
cu italienii, cu nemţii şi cu 
francezii noştri. Numai că 
deschiderea graniţelor şi 
libera circulaţie a mărfu-
rilor şi a oamenilor nu va 
mai însemna o emigrare 
în masă. Va fi atât de cald, 
bine şi comod în Moldova, 
încât toţi se vor întoarce 
acasă şi abia vom ţine piept 
doritorilor de a trăi la noi. 
Vom introduce legi draco-
nice pentru imigranţii din 
est (din Rusia, în primul 
rând), veniţi în căutare de 
lucru bine organizat şi bine 
plătit.

O precondiţie

Schimbările enume-
rate vor putea fi făcute, 
bineînţeles, pentru că toţi 
factorii implicaţi aici vor 
lucra în regim de alertă şi 
vor încheia toate alinierile, 
vor aduna toate puzlle-urile 
încâlcite de istorie până la 

23 februarie. Nu e legată de 
Ziua Armatei Sovietice, deşi 
coincidenţa e simbolică. 
Toate vor fi făcute până se 
încheie Olimpiada. Până 
când ursul doarme. Că dacă 
se trezeşte...

Dar, bineînţeles că, 
esenţialmente, pentru toate 
acestea va trebui să fim 
consecvenţi, verticali, fără 
concesii, fără plecăciuni, să 
lucrăm intens, cinstit, pro-
fesionist, poate mulţi-mulţi 
ani, fiecare pe postata lui 
de drum european. Gata cu 
visele, la treabă, popor!

P.S. Pentru echilibru: 
un mic coşmar geopolitic

Fiindcă suntem pe 
teritoriul viselor... Priveam 
zilele astea o retrospectivă 
a anului 2013. Mă opresc 
pe o clipă la reportajele de 
la şedinţele consiliului de 
constituire a uniunii euro-
asiatice. Într-un moment, 
Nursultan Nazarbaiev com-
bate teza că ei ar pretinde 
să refacă Uniunea Sovietică. 
Recent, zice liderul nostru 
kazah, turcii, dezamăgiţi de 
aşteptarea aderării la UE, 
şi-au exprimat dorinţa să ni 
se alăture... Vladimir Putin, 
susţinând ideea, spune că 
au avut loc consultări cu 
guvernul Indiei (sic!), care 
s-a arătat interesată şi ea de 
semnarea unui acord de li-
beră circulaţie a mărfurilor.

Într-adevăr, Putin end 
Co. nu vor restabilirea 
Uniunii Sovietice. Ei vor să 
transpună în viaţă visul de 
veacuri al împăraţilor ruşi: 
teritoriul să li se întindă 
la sud până la Oceanul 
Indian, iar la apus să se 
lăţească până la Bosfor şi 
Dardanele. Un vis pe cale să 
se împlinească!?

Credeţi că am putea 
cumva să evadăm din acest 
coşmar?

Vise, coşmaruri şi prognoze 
SF pentru 2014 
sau Cele bune să se adune

MiRcea V. ciOBanU

A-POLITICE

Moldova şi dreptul de 
a-şi alege propriul drum

Statele Unite susţin in-
dependenţa şi suveranita-
tea Republicii Moldova şi 
dreptul acestei ţări de a-şi 
alege propria direcţie, a 
declarat, sâmbătă, Victoria 
Nuland, asistentul secreta-
rului de Stat american, sub-
liniind că România trebuie 
să fie „mândră” de susţine-
rea oferită Chişinăului. 

„Statele Unite susţin 
integritatea şi suverani-
tatea Republicii Moldova 
şi dreptul acestei ţări de 
a-şi alege propriul drum”, 
a declarat Nuland într-un 
discurs rostit la Ambasada 
SUA din Bucureşti.

Washingtonul este mul-
ţumit de semnarea de că-
tre Republica Moldova a 

Acordului de asociere şi a 
Acordului de liber schimb 
cu Uniunea Europeană, 
în cadrul Parteneriatului 
Estic, a subliniat Nuland, 
precizând că Statele Unite 
acordă în continuare sprijin 
Republicii Moldova, Geor-
giei şi Ucrainei. 

mediafax.ro

europenii vor face coadă la supermarketuri ca să cumpere produsele 
moldoveneşti ecologic pure (respinse de Federaţia Rusă)?

În sfârşit a venit anul 2014! Nimeni nu ne mai 
porecleşte cea mai săracă, cea mai coruptă şi 
cea mai înapoiată ţară din Europa. Nimeni nu 
mai poate opri ascensiunea noastră ireversibilă, 
accederea în marea familie a popoarelor euro-
pene, spaţiu căruia aparţinem de drept, graţie 
comuniunii istorice, culturale, lingvistice şi, ce 
să mai ascundem: pe merit. 
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După ce a tras linie și a făcut bilanțul lui 2013, 
la început de an, Corina Țepeș vorbește despre 
planurile sale de viitor. Artista se declară 
mulțumită deoarece, vreme de 365 de zile, 
ea și soțul său, Costi Burlacu, au muncit din 
greu pentru a-și duce proiectele la bun sfârșit. 
Corina Țepeș vorbește, pentru APROPO, 
despre așteptările pe care le are de la 2014 și ne 
spune de ce în ultima perioadă refuză să mai 
vorbească în presă despre viața sa personală.

Lena NEGRU

În 2013, unii artiști 
au câștigat pe plan 
profesional, alții au 
pierdut pe cel personal, 
divorțând și luând-o 
de la capăt alături de 
noi parteneri. Cu toate 
acestea, vedetele noas-
tre susțin la unison că 
2013 a fost anul schim-
bărilor radicale și speră 
că 2014 va fi un an mult 
mai echilibrat și mai 
liniștit.

Și dacă unora dintre 
colegii săi de scenă nu 
le-a mers atât de bine 
pe plan profesional, 
Corina Țepeș are cu ce 
se mândri. Frumoasa 
vedetă ne-a mărturisit 
că a făcut deja bilanțul 
pentru 2013 și că este 
mulțumită de rezultatele 
obținute.

„Anul pe care de 
curând l-am petrecut 
a fost unul foarte bun 
pentru mine și soțul 
meu. 2013 a fost un an 
în care ne-am propus 
multe scopuri și pe 
care le-am atins. Costi 
a lansat piesa „Noapte 
bună”, la care a filmat și 
un videoclip, dar care 
urmează să fie lansat 
în curând. Împreună 
am lansat un duet, de 
această dată în limba 
rusă, „Половинка”, care 
a fost însoțit şi de un 
videoclip, filmările că-
ruia au avut loc în Italia. 
Unii l-au criticat, alţii 
l-au apreciat, noi însă 
suntem mulțumiți de 
rezultatul final. 

Avem cu ce ne 
lăuda căci în spatele 
proiectelor noastre este 
o muncă titanică. Nici 
vara aceasta nu ne-am 
permis să mergem în 
vacanțe îndelungate. 
Am muncit mult căci 
ne-am dorit să aducem 

publicului ceva nou în 
toamnă și mă bucur că 
ne-a reușit. Din păcate, 
în 2013 nu am izbutit 
să lansez albumul meu 
solo, dar vă asigur că în 
viitorul apropiat o să vă 
surprind plăcut. Un lu-
cru e cert, în 2014 vom 
veni cu proiecte noi, 
poate chiar și mai răsu-
nătoare”, ne-a declarat 
Corina Țepeș.

Duete cu 
alte vedete

Și în vacanța de 
iarnă, cuplul Țepeș-
Burlacu a mers la 
munte, în România, 
pentru doar câteva zile. 
Aceștia muncesc intens 
la un nou proiect despre 
care vom auzi în luna 
februarie. 

Deși și-au obișnuit 
publicul cu duetele 
lor de senzație, Corina 

Corina Țepeș și-a făcut 
bilanțul pentru anul 2013

Țepeș ne-a spus că nici 
ea, dar nici soțul său nu 
vor să renunțe la pro-
iectele solo: „Proiectele 
noastre au stiluri aparte, 
diferă, dar vă asigur că 
nu vom renunța nicio-
dată la ideea de duet. 
Nu vom face exces de 
ele, poate unul pe an, 
dar să fie bun, ca la 
carte. Un lucru pot să vă 
spun, că vor exista mai 
multe duete, doar că nu 
Costi Burlacu și Corina 
Țepeș, ci fiecare din noi 
va cânta cu alți artiști”. 

„Povara celebrității 
este tot mai grea”

Nu doar pe plan 
profesional lucrurile 
merg ca pe roate în 

familia Corinei Țepeș. 
Interpreta ne-a dat 
asigurări că și pe plan 
profesional îi merge 
foarte bine, doar că re-
fuză să-și pună pe tapet 
viața personală. Aceasta 
susține că „pe an ce tre-
ce se convinge de faptul 
că povara celebrității 
este tot mai grea”. Și 
cum invidia și îngâm-
farea sunt însușiri ce 
caracterizează perfect 
moldoveanul, Corina 

Țepeș nu vrea să facă 
publice detalii din viața 
sa privată. 

Smaranda vrea să 
devină cântăreață

Fetița interpreților 
se pare că le calcă pe 
urme. La tradiționalul 
matineu, dedicat sărbă-
torilor de iarnă, Smaran-
da, care peste două luni 
va împlini cinci anișori, 
a interpretat prima ei 
melodie, fiind acom-
paniată la pian de către 
Costi Burlacu. 

„S-a descurcat 
foarte bine. A fost 
prima ei melodie pe 
care a interpretat-o 
fără ajutorul mamei 
ori a tăticului. Nu am 
decis spre ce activități 
să o îndrumăm ca să-și 
aleagă o profesie. Cu 
siguranță în acest an va 
urma un curs de „Arta 
Vorbirii”. Deja merge 
la dansuri, face sport, 
dar nu excludem faptul 
de a o da să studieze 
un instrument mu-
zical. Smărăndița are 
auz muzical, simte 
foarte bine ritmul, dar 
ea cântă atunci când 
vrea, fără să o obligăm 
noi. Zilele acestea mi-a 
spus că vrea să devină 
cântăreață. Evident că 
este prea mică pentru a 
lua o asemenea deci-
zie. Contează ca noi, în 
calitate de părinți, să in-
vestim în copilul nostru 
și în dorințele acestuia. 
Am spus atât eu, cât și 
Costi, în nenumărate 
interviuri, că nu tindem 
ca fetița noastră să 
aleagă drumul nostru. 
Chiar și dacă va decide 
să facă acest lucru, noi 
îi vom face calea mai 
ușoară și o vom ajuta să 
deschidă acele uși care 
nouă ne-au fost închise 
mulți ani”, ne-a mărturi-
sit vedeta.

Mai vor un copil

Corina Țepeș și 
Costi Burlacu au o 
căsnicie fericită și, de 
când a venit pe lume 
Smaranda, sunt mai 
împliniți ca oricând. 

„în 2014 vom realiza proiecte și mai răsunătoare”

Însă chiar și așa, fru-
mosul cuplu își dorește 
ca familia lor să se 
mărească. Aceștia sunt 
pregătiți să devină pen-
tru a doua oară părinți 
și speră ca în acest an 
Dumnezeu să le în-
deplinească dorința. 
Interpreta susține că nu 
contează sexul, impor-
tant e ca bebelușul să 
fie sănătos. 

Dacă unii artiști 
preferă să se descur-
ce singuri cu treburile 
casnice, Corina Țepeș 
ne-a spus că, din cauza 
programului de muncă 
foarte încărcat, a fost 
nevoită să apeleze la 
serviciile unei femei de 
serviciu. 

„Muncesc foarte 
mult și nu am timp 
de menaj, de stat la 
bucătărie. Cu fetița mă 
ajută o bonă. Eu am 
revenit pe scenă la trei 
săptămâni de la naștere 
și chiar aveam nevoie 
de cineva care să mă 
ajute. Atunci când noi 
nu suntem acasă, ape-

lăm la dădacă”, spune 
cântăreața.

Secretul 
unei familii 
fericite

Cuplul Țepeș-
Burlacu sărbătorește 
Crăciunul pe 25 de-
cembrie. În acest an, 
au decis să refuze toate 
ofertele pe care le-au 
avut pentru a putea 
petrece în familie, ală-
turi de oamenii dragi 
inimii lor. În schimb 
de Revelion au muncit 
până dimineaţă. 

La sfârșitul 
discuției, vedeta ne-a 
destăinuit secretul 
unei familii fericite și 
trainice: „Trebuie să știi 
când să cedezi și când 
să taci. Există multă 
muncă și multă răbda-
re. Nu cred în noroc, în 
schimb cred că Dum-
nezeu le dirijează pe 
toate. Eu și Costi am 
înțeles că nu trebuie să 
te cerți de la fleacuri 
care sunt trecătoare”.

Smaranda vrea să le calce pe urme părinţilor
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Stomatologul se adresează către pacient: 
- Vaaaaai, dle, cred că am greșit şi v-am scos dintele ăla 
sănătos. Asta e, va trebui să îl scoatem şi pe ăla bolnav 
acum. 
Pacientul: 
- N-are nimic, dle stomatolog, bine că nu sunteţi 
oftalmolog! 

„apropo” de bancul săptămânii

apropo magaz in

Lenuţa Gheorghiţă 
s-a mutat în casă nouă

mie”, ne povesteşte Lenuţa 
Gheorghiţă.

Cât priveşte designul 
casei, interpreta spune că a 
optat pentru stilul clasic, iar 
culorile care domină sunt 
cele pastelate. Excepție face 
doar dormitorul fetiţei sale, 
Magdalena, decorat în culori 
vesele.

Mobila a fost realizată la 
comandă, o parte din aceas-
ta a fost adusă din Italia, iar 
cealaltă poartă amprenta 
uneia dintre cele mai popu-
lare fabrici de mobilă din R. 
Moldova.

„Cel mai mult m-a costat 
bucătăria”

Lenuţa Gheorghiţă a re-
cunoscut că a investit o sumă 
frumușică de bani în noua 

locuinţă, bani pe 
care ea şi soţul său 
i-au muncit din greu 
în ultimii ani.

„Trebuie să mai 
dăm comandă de 
două dulapuri şi 
atunci vom putea 
spune că aparta-
mentul este mobilat 
100%. Locul din casă 
în care eu mă simt 
cel mai bine este 
bucătăria. Aici do-
mină culoarea crem. 
Nu-mi este rușine să 
recunosc faptul că 
tot ce am agonisit 
în ultimii ani, am in-
vestit în apartament. 

Cel mai mult m-a costat bu-
cătăria. Toată tehnica este de 
ultimă generație, iar mobila 
este din stejar masiv placat cu 

Lena NEGRU

În 2013, Lenuţa Gheorghi-
ţă a reuşit să-şi îndeplinească 
una din cele mai arzătoare 
dorinţe: de a se muta în casă 
nouă. Am aflat că nu doar 
preţul locuinţei a bătut-o la 
buzunar, ci şi reparaţia, şi 
mobilarea acestuia. Interpreta 
nu s-a zgârcit şi şi-a aranjat 
apartamentul după ultimele 
tendinţe.

În premieră, pentru 
APROPO, Lenuţa Gheorghi-

ţă vorbeşte despre cea mai 
proaspătă realizare a sa pe 
plan personal.

„Îi mulţumesc lui Dum-
nezeu pentru că în 2013 mi-
am îndeplinit visul. Într-un 
an am reuşit să-mi cumpăr 
apartamentul dorit, să fac 
reparaţie în el şi să-l mobi-
lez după bunul meu plac. 
Mă bucur că am întâmpinat 
noaptea dintre ani în casă 
nouă, pe care am sfinţit-o 
aşa cum prevede tradiţia. 
Fiecare seară o petrecem 
lângă șemineu, unde ne 
povestim impresiile zilei și 

depănăm amintiri”, ne spune 
fericită cântăreaţa.

A lucrat cot la cot cu 
meşterii

Lenuţa Gheorghiţă s-a 
implicat cu trup şi suflet atât 
la reparaţia, cât şi la mobila-
rea apartamentului. Aceasta 
a lucrat cot la cot cu echipa 
de meşteri şi designeri, iar o 
mare parte din ideile de ame-
najare a locuinței îi aparţin.

„Din cauza programului 

de muncă, soţul nu a putut să 
se implice atât de mult pe cât 
și-ar fi dorit la toate lucrările 
care au avut loc, în schimb eu 
am muncit în rând cu meşte-
rii. În casă se regăsesc foarte 
multe lucrări handmade, 
care-mi poartă semnătura. 
Îmi place să pictez și să bro-
dez tablouri, iar acum, având 
mai mult spaţiu, lucrările 
mele pot fi admirate de cum 
păşeşti pragul casei. Pe tavan 
am pictat câțiva trandafiri 
patinați cu aur. Am apelat și 
la ajutorul designerilor, dar 
majoritatea ideilor îmi aparțin 

Interpreta de muzică populară se poate lăuda cu un 
apartament luxos, mobilat după ultimele tendinţe
Pentru Lenuţa Gheorghiţă şi familia acesteia, 
Revelionul a însemnat şi trecerea în casă nouă. Anul 
trecut, interpreta şi soţul său, Boris, au vândut casa 
la curte pentru a-şi cumpăra un apartament cu două 
niveluri într-un bloc din sectorul Râşcani al capitalei. 
Deşi nu a dorit să ne spună cât a costat-o noua 
locuinţă, am aflat că preţul unui asemenea apartament 
este de circa 90 de mii de euro.

aur. Mi-am făcut-o exact așa 
cum mi-am dorit-o. Mie-mi 
place să stau la bucătărie, să 
le gătesc celor dragi bucatele 
preferate și cum o mare parte 
din timp o petrecem aici, 
am decis să nu fac econo-
mii la amenajarea acesteia”, 
ne-a mai povestit interpreta, 
precizând că are și o terasă 
spațioasă de mobilarea căreia 
însă se va ocupa la primăvară. 

Nu vrea să apeleze la 
serviciile unei menajere

Deși are un program 
de muncă încărcat, Lenuța 
Gheorghiță refuză să apeleze 
la serviciile unei femeii se 
serviciu. Aceasta susține că se 
descurcă de una singură și că 
nu-i place ca cineva străin să 
se ocupe în locul ei de trebu-
rile casnice: „Chiar dacă într-o 
zi merg la concert şi vin 
târziu, nu uit de obligațiile de 
mamă și soție. Fac curățenie, 
spăl și prepar ceva gustos 
pentru a doua zi”.

Și pentru acest an, inter-

preta de muzică populară 
are o dorință arzătoare: de 
a deveni pentru a doua oară 
mamă. Magdalena, fetița sa 
care de curând a aniversat 
patru anișori, i-a spus că-
și dorește un frățior ori o 
surioară, iar aceasta vrea să-i 
îndeplinească dorința.

În primăvară, Lenuța 
Gheorghiță și soțul său plani-
fică să-și dea fata la o școală 
de dansuri. 

Și dacă în 2013 a fost 
ocupată cu noua locuință, 
neglijând latura profesională, 
pentru acest an, cântăreața 
promite să-și ia revanșa. 
Compozitorul Oleg Baraliuc 
a realizat pentru ea două 
melodii, pe care, în curând, 
Lenuța Gheorghiță urmează 
să le promoveze la posturile 
de radio. 

Tot în acest an, interpreta 
va înregistra câteva melodii 
cu orchestra „Lăutarii”. „Am 
discutat deja cu Cornel, am 
stabilit melodiile, iar acum nu 
ne rămâne decât să le înre-
gistrăm”, conchide cântăreața. 

Interpreta și soțul său planifică să-și dea fata la o școală de dansuri
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Ion Rotaru alături de familia sa este un 
exemplu viu care demonstrează că şi în 
Republica Moldova se poate iniția o afacere 
rentabilă. Omul de afaceri a mizat pe 
bogăţia naturală a plaiului mioritic şi şi-a 
deschis în 1997 o fabrică de prelucrare a 
prunelor. În prezent, deserveşte cele mai 
mari întreprinderi de panificație şi dulciuri, 
iar succesul firmei pe care o conduce se 
datorează implicării membrilor familiei sale.

oameni de succes
„Perla negră” a familiei Rotaru

Veronica VLADEI

Ion Rotaru (54 de 
ani) este originar din lo-
calitatea Ulmu, raionul 
Ialoveni. Tot acolo a co-
pilărit și a făcut studiile, 
după care a absolvit 
Facultatea de Energeti-
că, specialitatea inginer 
electric, a Universităţii 
Tehnice din RM. După 
ce a lucrat o perioa-
dă în satul de baştină 
în calitate de inginer, 
susţinut de soţia sa, 
Nina, şi de cei doi copii, 
a hotărât să-şi înfiinţe-
ze propria afacere. Mai 
multe despre avantajele 
şi efectele curative ale 
prunei, dar şi cum e să 
faci parte dintr-un busi-
ness gustos şi sănătos, 
ne povesteşte Cristina 
Luchiţă, fiica fondato-
rului companiei SRL 
„Vioniservice”.

Toată familia, la 
treabă!

În familia Rotaru, 
toţi membrii aceste-
ia lucrează cot la cot 
pentru a avea o afacere 
prosperă. În timp ce Ion 
Rotaru, directorul com-
paniei, este cel care 
monitorizează și are 
grijă ca totul să mear-
gă ca pe roate, soţia 
sa, Nina, contabilă de 
meserie, ţine evidenţa 
calculelor și se ocupă 
de distribuția produse-
lor. Cei doi copii ai lor, 
Cristina şi Teodor, au 
bineînţeles şi ei partea 
lor de implicare.

„Fratele meu se 
ocupă de tot ce în-
seamnă IT, site-uri, 
conturi pe diferite 
rețele sociale, pentru că 
el este cel mai price-
put din noi în acest 
domeniu, iar mie îmi 
revine să mă ocup de 
promovare, adică să 
găsesc diverse târguri 
sau expoziții unde să ne 
promovăm produsele”, 

ne explică fiica patro-
nului.

Dar cel mai iscusit 
ajutor este nepoţica 
directorului, care are 
cel mai important rol – 
degustarea!

„Dacă în restul 
săptămânii trecem mai 
rar pe la întreprinde-
re, atunci în weekend 
suntem neapărat cu 
toţii acolo. Ne-am pe-
trecut copilăria pe ho-
lurile fabricii și acum, 
la rândul meu, am o 
fetiță care mai mult 
mănâncă decât îl ajută 
pe bunelul. Nu am 
ajuns ușor la produsul 
final, am făcut multe 
încercări de a crea o 
ciocolată desăvârşită, 
iar fiica mea a fost cel 
mai iscusit degustător. 
Ea aproba sau dez-
aproba un produs”, 
povesteşte mămica.

În afara faptului că 
aprovizionează 
cu prune 
uscate cele mai mari 
întreprinderi de dul-
ciuri şi panificație 
din ţară, ca 
fericirea pro-
ducătorului 
să fie 
deplină, 
tre-

buia să producă ceva 
original, care să le 
poarte semnătura. Ast-
fel, începând cu anul 
2012, compania „Vio-
niservice” a lansat un 
produs inedit pe piața 
produselor de cofetă-

rie. Sub marca „Rifero”, 
amatorii de dulciuri, 
dar și cei ce prețuiesc 
produsele naturale, pot 
savura cele mai gus-
toase prune cu nuci în 
ciocolată.

„Acest produs are 
o poveste frumoasă 
şi e strâns legat de 
sărbătorile noastre de 
familie, când tata îşi 
delecta oaspeţii cu 
celebrele lui pru-
ne în ciocolată. Pe 
atunci el le prepara 
în condiții casnice și 
toți spuneau că sunt 
foarte gustoase și că 
ar trebui fabricate și 
în cantități industri-
ale”, îşi aminteşte fii-
ca omului de afaceri.

Denumirea pro-
dusului aparent de o 
provenienţă străină, nu 
e nimic altceva decât 

iniţialele fondato-
rului: Rotaru Ion 

Feodor. Gus-
toasele prune 

sunt „alinta-
te” meta-
foric perle 
negre, 
deoare-
ce, ne 
explică 
Cristina, 
acestea 
sunt nu 
doar 
deli-

cioase, ci şi sănătoase.
„Produsele noas-

tre sunt de calitate și 
fără conservanți. Când 
plecăm pe la vreo 
expoziţie internaţiona-
lă, cei de peste hotare 
sunt impresionați de 
calitatea produsului. 
Prunele uscate sunt o 
bună sursă de potasiu, 
mineral esenţial pentru 
menţinerea unei presi-
uni sanguine normale, 
şi a bunei funcţionări a 
inimii”, explică mana-
gerul.

Dulciuri 
sănătoase

Cristina Luchiţă 
se mândreşte cu tatăl 
său, despre care spune 
că este foarte munci-
tor, care se gândește 
nu doar la bunăstarea 
familiei sale, ci și a celor 
din jurul său. Compa-
nia lui Ion Rotaru este 
un loc stabil de muncă 
pentru oamenii din 
satul Văsieni, raionul 
Ialoveni, localitate unde 
e amplasată întreprin-
derea.

„La fabrica noastră 
lucrează în jur de 18 
oameni, capacitatea ei 
de producție fiind de 
100 de tone de prune 
uscate pe an. Oamenii 
au nevoie de un servi-

ciu şi noi observăm cât 
de mult i-a schimbat 
munca în grup prin 
plăcerea cu care vin la 
serviciu şi felul în care 
discută între ei. E bine 
când ai o activitate și 
nu ești prinsă doar în 
rutina celor patru pereți 
ai casei”, ne spune 
Cristina.

Prunele în ciocola-
tă se fac manual până 
la etapa glazurării, iar 
ciocolata cu care sunt 
acoperite nu conţine 
lapte, lucru ce reprezin-
tă un beneficiu pentru 
cei care ţin post ori au 
grijă de silueta lor.

Deşi mulţi produ-
cători autohtoni fac 
tot posibilul pentru a 
cuceri pieţe străine, cei 
din familia Rotaru pot 
recunoaşte cu mândrie 
că prunele lor sunt la 
mare căutare şi la noi 
acasă, fapt ce-i încura-
jează pe viitor să aspire 
la lucruri măreţe.

„Ne bucurăm să 
recunoaştem că avem 
cerere de prune tot 
anul, neapărat vom 
deschide şi un magazin 
al nostru, unde lumea 
să vină cu încrederea 
că va cumpăra cele mai 
sănătoase dulciuri”, a 
declarat la final Cristina 
Luchiţă.

Ion Rotaru a lansat un produs propriu – prunele în ciocolată sub marca Rifero, 
intitulate sugestiv „Perla neagră”

În familia Rotaru, toţi membrii acesteia lucrează cot la cot pentru a avea o afacere prosperă

Cristina Luchiţă, fiica omului de afaceri, se mândrește cu tatăl său
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Maestrul Nicolae Botgros 
și Ion Paladi, alături de 
alte vedete, au pornit 
într-un turneu grandios 
ce urmează să aibă loc în 
cinci capitale europene: 
Lisabona, Madrid, Paris, 
Londra și Atena. În cadrul 
spectacolelor, urma să 
evolueze și Cristi Botgros, 
dar acesta n-a putut să 
plece deoarece mama 
sa, Adriana Ochişanu, 
a refuzat să semneze 
procura.

Într-un comunicat remis de 
casa de producție „Sens Music”, 
care impresariază turneul 
„Dorul Basarabiei”, se arată că 
„deși în programul concertului 
trebuia să evolueze și Cristi 
Botgros, nepotul maestrului, 
acest lucru nu a fost posibil din 
cauza situației tensionate de la 
divorțul părinților”.

„Deși băiatul a rugat-o pe 
mama sa, Adriana Ochișanu, 

în repetate rânduri, să-i 
semneze procura pentru a fi 
prezent la spectacolele din 
turneu, aceasta a afirmat că 
nu are nici o obligație față 
de fiul său și n-o interesează 
doleanțele acestuia. Interpre-
ta de muzică populară Adri-
ana Ochișanu este plecată în 
vacanță în Italia cu noul iubit”, 
se arată în comunicat.

„Cristi a muncit mult 
pentru turneu, mă doare 
sufletul...”

Nicolae Botgros s-a arătat 
deranjat de această situație 
neplăcută în care s-a pomenit 
familia sa. „E strigător la cer 
ce ni se întâmplă. Băiatul a 
rugat-o de mai multe ori să-i 
semneze procura, iar Adriana 
i-a spus că refuză s-o facă 
deoarece îi vorbește urât, 
lucru ce nu este adevărat. Mă 
doare sufletul, căci Cristi stă 
acasă trist, iar când am plecat, 

Mărturisirile emoţionante ale 
lui Eugen Doga

Luat la întrebări de 
Andreea Marin, Eugen 
Doga a mărturisit că 
a crescut într-o fami-
lie săracă şi că situaţia 
financiară precară de 
atunci nu-i permitea să 
întrezărească un viitor 
fericit.

„Mama mea era 
văduvă, adesea plân-
gea că din cauza că 
suntem nevoiaşi nu-şi 

poate permite să mă 
dea la o şcoală bună, 
dar am avut marele 
noroc să-l întâlnesc 
pe Pablo Giovanni, un 
profesor italian de mu-
zică, care m-a învăţat 
să cânt la violoncel. 
Doi ani la rând, de luni 
până duminică, de la 
şase dimineaţa, am 
studiat intens acest in-
strument”, a declarat cu 

să scriu muzică pen-
tru filmul „Se caută un 
paznic”, regizat de Ghe-
orghe Vodă. Când am 
făcut coloana sonoră 
pentru „Maria Mirabela”, 
Grigore Vieru fugea de 
mine ca de dracu’, pen-
tru că îl chinuiam foarte 
mult. Versurile lui nu se 
potriveau cu muzica pe 
care am compus-o, dar 
până la urmă am creeat 

ceva într-adevăr frumos 
împreună”, îşi amintește 
compozitorul.

La finalul discuţi-
ei, Andreea Marin l-a 
bucurat pe Eugen Doga 
cu un invitat surpriză. 
Anastasia Lazariuc a 
fost cea care i-a cântat 
maestrului o melodie 
compusă de el. Fru-
moasa basarabeancă a 
ţinut să-i mulțumească 

renumitului compozitor 
pentru tot ce a făcut 
pentru ea.

„Este un mare noroc 
să întâlnești un compo-
zitor şi un poet talentat. 
Sunt fericită că am avut 
prilejul şi onoarea să 
colaborez cu oameni 
mari ca Grigore Vieru şi 
Eugen Doga”, a declarat 
Anastasia Lazariuc. 

V.V.

Recent, Eugen Doga a fost invitat la emisiu-
nea „Preţuieşte viaţa” de la TVR, moderată de 
Andreea Marin. În cadrul acesteia, compozi-
torul a povestit despre copilăria sa, „care nu 
a fost una deloc uşoară”, dar şi despre cola-
borarea memorabilă cu regretatul Grigore 
Vieru. Maestrul a avut parte şi de o surpriză 
frumoasă făcută de gazda emisiunii.

Familia Botgros, pe vremea când formau o familie fericită şi unită

ochii în lacrimi Eugen 
Doga.

„Grigore Vieru fugea 
de mine ca de dracu’...”

Compozitorul a mai 
mărturisit că se mân-
dreşte cu cele peste 200 
de filme pentru care a 
semnat muzica. Ceea ce 
puţini ştiu însă e că, la 
un moment dat, dom-
nia sa era să renunţe la 
ocupaţia care l-a făcut 
celebru în lume.

„Pe la 36 de ani, 
renunțasem să mai cânt, 
să compun. Eram profe-
sor de teorie a muzicii la 
liceul în care învățasem 
şi odată mi s-a propus 

EXCLUSIV! 
„E strigător la cer 
ce ni se întâmplă!”

a plâns. A muncit foarte mult 
la programul pe care trebuia 
să-l aibă în cadrul spectacolu-
lui. Suntem distruși, nu vă pot 
reda în cuvinte cât de mult 
suferă băiatul și Cornel. Nu ne 
vine să credem că Adriana a 
putut să-i facă acest lucru bă-
iatului său”, ne-a declarat, în 
exclusivitate, Nicolae Botgros.

Precizăm că, după ce 

Cornel Botgros a acuzat-o pe 
Adriana Ochişanu că „i-a luat 
lui Cristi telefonul pe care i l-a 
dăruit de ziua lui”, artista ne-a 
declarat că refuză să comen-
teze orice acuzație care-i va 
fi adusă de fostul său soţ ori 
părinţii acestuia. 

Surse din anturajul interpre-
tei, care au dorit să-şi păstreze 
anonimatul, ne-au declarat că 

Adriana Ochişanu a decis să-i 
dea o lecţie fiului său, care în 
ultima perioadă îşi permite să-i 
vorbească pe un ton arogant. 
Mai mult decât atât, fosta noră 
a lui Nicolae Botgros este 
indignată de faptul că Cristi o 
vorbeşte de rău în public, iar din 
acest motiv a hotărât să devină 
mai exigentă cu acesta.

L.N.
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Nu mai e o noutate ca tinerele mămici 
să mai aibă și alte ocupații în afară de 
strânsul jucăriilor de prin casă sau 
ștergerea pereților de creioane colorate. 
De acest lucru ne-a convins şi Tatiana 
Sârbu, care, din pasiunea de a face 
prăjituri, a început un business pe cât de 
colorat, pe atât de aromat.

Îndulceşte-ţi sărbătorile 
cu biscuiţi din poveste!

actualitate

Veronica VLADEI

Tatiana Sârbu (29 
de ani) a lucrat ani de-a 
rândul în calitate de 
contabil, lucru care o 
epuiza în ciuda faptu-
lui că întotdeauna i-au 
plăcut calculele şi viaţa 
organizată. Anul trecut, 
aflându-se în concediu 
de maternitate, a intrat 
întâmplător într-un ma-
gazin unde a descoperit 
nişte forme frumoase 
pentru  biscuiţi, iar în 
căpşorul ei a apărut 
ideea: ce ar fi să încer-
ce să aducă şi la noi 
în ţară celebrele turte 
dulci care sunt nelipsite 
de pe mesele de săr-
bătoare din America?! 
Nu a durat mult până a 
primit prima comandă, 
iar acum tânăra mămica 
are planuri mari. Vrea să 
facă din pasiunea ei o 
afacere profitabilă.

„Mărturii” dulci

Anul trecut de 
Crăciun, Tatiana şi-a 
surprins apropiaţii cu 
un desert mai deosebit. 
În loc de clasicul tort, 
tânăra a venit acasă 
cu un platou mare de 
biscuiţi în formă de bră-
duţi, oameni de zăpadă 
şi mănuşi. Surprinşi de 
gustoasele creaţii, cei 
dragi au încurajat-o să 
pună în vânzare ceea ce 
face. Singura problemă 
o reprezentau instru-
mentele de muncă, 
adică formele cu ajuto-
rul cărora să dea viaţă 
blatului de turtă dulce.

„Din păcate, la noi în 
ţară nu există un maga-
zin specializat anume 
în producerea formelor, 
nici banalele ambalaje 
pentru biscuiți nu le poți 
găsi. Am fost nevoită să 
apelez la serviciile unei 

nuiască bine făcăleţul 
şi culorile. Aşa că dacă 
găseşti prin casă lapte, 
făină, unt, ouă și zahăr şi 
tu poţi face experimente 
în bucătărie.

„Folosesc doar 
ingrediente naturale 
pentru că cel mai ade-
sea biscuiţii mei ajung 

la copii. Glazura poate 
fi diferită, eu am ales să 
o fac din zahăr și ou. 
Şi coloranții pe care-i 
folosesc eu sunt de cea 
mai înaltă calitate. Sunt 
sub formă de gel și o 
picătură micuță e de 
ajuns pentru a obține o 
culoare foarte intensă”, 
ne explică cofetăreasa.

Termenul de valabi-
litate al biscuiţilor este 
de două săptămâni, iar 
cei care vor să apeleze 
la serviciile Tatianei, e 
necesar să ştie că trebu-
ie să facă comandă cu 
două săptămâni înainte, 
pentru că procesul de 
creare a biscuiţilor e 
unul migălos, care cere 
şi timp, şi răbdare. Preţul 
unui biscuit începe 
cu 16 lei, iar o cutiuţă 
tematică poate costa 

aproximativ 130 de lei.
„Îmi plac foarte mult 

comenzile neobișnuite, 
am avut buchete de flori 
din biscuiți, tabla înmul-

ţirii, ş.a. Nu întotdeau-
na oamenii comandă 
biscuiţi ca neapărat să-i 
mănânce. În cazul în 
care sunt luaţi pentru 
a se folosi drept decor, 
atunci ei se păstrează 
un timp îndelungat, eu 
am biscuiţi de la Cră-
ciunul trecut şi sunt 
încă intacţi. Deşi nu-mi 
ia foarte mult să coc 
biscuiții, decorarea lor 
poate dura până la trei 
zile în dependență de 
complexitatea mode-
lului”, explică experta în 
turtă dulce.

„Ajutorii casei”

Şi ca să le reuşească 
pe toate, Tatiana „îmbra-
că în culori” prăjiturile 
în timpul nopţii, pentru 
că ziua, fiul său, Dragoș, 

nu o lasă să lucreze în 
linişte.

„Micuţul meu este 
înnebunit după biscuiţi. 
Este lege ca atunci când 

pregătesc comenzile 
să-i revină şi lui o turtă. 
Când pregătesc blatul 
e foarte curios, chiar îi 
dau și lui o bucățică de 

aluat și el își pregătește 
proprii lui biscuiți. Se 

vede ca atunci când va 
crește va fi un ajutor 
de nădejde”, povesteşte 
tânăra mămica.

Şi nu doar Dragoş 
pândeşte „viclean” 
biscuiţii Tatianei până 
ce aceştia se coc, dar 
şi soţul acesteia: „Țin 
minte că odată Octa-
vian a mâncat fără a 
ști dintr-o comandă și 
a fost mare tragedie în 
casă. De atunci întot-
deauna are grijă să mă 
întrebe din care biscuiți 
poate să mănânce și 
din care nu. Trecând 
peste asta, el este cel 
mai mare ajutor al 
meu, chiar dacă uneori 
se enervează că toată 
bucătăria e plină de 
prăjituri pe care nu are 
voie să le mănânce”, 

povesteşte zâmbind 
iubitoarea soţie.

Un magazin cu 
„Turte vii”

Dacă totul va merge 
conform planului său, 
Tatiana Sârbu şi-ar dori 
enorm să aibă şi un 
magazin al său unde să-
şi întâmpine clienţii cu 
biscuiţi care de care mai 
coloraţi şi mai intere-
sanţi. Dar până una, alta, 
îşi va face un blog unde 
va împărtăşi din secre-
tele sale şi altor mămici 
dornice de a-şi surprin-
de familia cu „gustoşenii”.

„Blogul meu va avea 
neapărat și un forum, 
unde mămicile să-mi 
poată adresa întrebările 
care le frământă, pentru 
că adesea mă roagă să 
le dau anumite sfaturi. 
Chiar ar fi interesant să 
văd cu ce biscuiți și-au 
surprins ele familia de 
sărbători sau alte ocazii”, 
spune femeia.

Dacă ai ocazia să 
vezi turtele Tatianei, ai 
pe o clipă impresia că 
în cutiuţe se ascund 
personaje din poveştile 
de iarnă. Spre finalul 
interviului frumoasa 
mămică ne-a mărturisit 
că biscuiţii mai sunt şi 
fermecaţi, pentru că ori 
de câte ori îi pregăteşte 
devine fericită şi plină 
de dragoste.

O tânără mămică şi-a deschis o afacere cu turtă dulce

firme din America care-
şi vinde produsele prin 
intermediul unui site. 
Acolo am găsit tot de ce 
am nevoie pentru bis-
cuiţi – nu doar forme, 
dar şi coloranți naturali”, 
spune tânăra.

Pentru a-şi promo-
va produsele, Tatiana 
Sârbu a apelat la reţelele 
de socializare, după 
care chiar clienții săi 
o recomandau şi altor 
oameni. Astfel cofetarul 
a început să facă biscuiţi 
pentru diverse ocazii – 
nunţi, cumetrii sau zile 
de naştere.

„Prima mea coman-
dă au fost niște ursuleți 
pentru o cumetrie. De 
obicei, părinţii îi coman-
dă pentru a  oferi câte 
un biscuit invitaţilor 
în semn de mulţumire 
pentru participarea la 
eveniment. Acestor mici 
atenţii li se mai spune 
„Mărturii”, de acea am 
şi dat denumirea turtei 
mele „Biscuiţi mărturii”.

Secretele turtei

De la frumoasa mă-
mică am aflat care sunt 
componentele de bază 
cu ajutorul cărora pre-
găteşte capodoperele 
dulci. Am fost surprinşi 
să aflăm că la baza bis-
cuiţilor arătoşi nu se află 
cine ştie ce ingrediente 
secrete, ci doar o mână 
dibace care ştie să mâ-

Preţul unui biscuit începe cu 16 lei

Termenul de valabilitate al biscuiţilor este 
de două săptămâni

Prima sa comandă au fost niște ursuleți pentru o cumetrie
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Păstrează puloverele ca noi
Lucrate de mână sau 
cu maşina, cu model 
sau „ciorăpeşte”, 
multicolore sau uni, 
puloverele îţi ţin de 
cald mai multe luni 
din an. Iată câteva 
secrete ca să le păstrezi 
frumoase.

Indiferent că sunt 
făcute din fibre naturale 
sau sintetice, tricotajele 
şi în special puloverele au 
nevoie de câteva îngrijiri 
speciale, dacă vrei să arăţi 
întotdeauna bine şi să te 
bucuri de confortul lor cât 
mai mult. 

- Spală puloverele fine 
cu mâna. Ca să le storci, 
înveleşte-le mai întâi într-
un prosop. 

- Dacă speli puloverele 
la maşină, bagă-le mai în-
tâi în câte o faţă de pernă. 

- Puloverele din lână 

sau mohair trebuie puse 
să se scurgă într-o plasă 
de sfoară sau în chiuvetă. 

- Ideal e ca puloverele 
să fie puse la uscat pe o 
suprafaţă plană (masă). 
Dacă trebuie să le agăţi, 
fie pune-le mai întâi pe 
umeraş, fie îndoaie-le pe 
sârmă de la jumătate şi 
prinde cârligele la subsu-
oară. 

- Puloverele se usucă 
mai repede dacă le pui în-
tre două prosoape groase, 
peste care rulezi o sticlă. 

Părul de 
pisică se curăţă 
cu scoci

- Puloverul alb îşi re-
capătă strălucirea dacă îl 
laşi la înmuiat 4 ore în apă 
călduţă în care ai dizolvat 
bicarbonat de sodiu (80 
g la 4 l apă). Limpezeşte-l 

cu apă rece, iar la ultima 
clătire adaugă o lingură 
de oţet. 

- Puloverul din lână 
neagră îşi recapătă as-
pectul dacă îl ţii 1-2 ore în 
infuzie călduţă de iederă 
(câteva frunze la 1 l de 
apă). 

- Lâna împâslită îşi 
revine dacă înmoi pulo-
verul în apă în care ai fiert 
fasole boabe albă sau în 
apă călduţă cu glicerină (1 
lingură la 1 litru de apă). 
Dacă nu ai glicerină, poţi 
folosi balsam de păr. 

- Spală cu mâna 
puloverele din angora şi 
mohair înainte chiar de 
prima îmbrăcare. Când 
s-au uscat, închide-le 
într-o pungă de plastic 
şi dă-le la rece: 1 oră în 
congelator sau 2 ore la 
frigider. Nu uita să le scoţi 
măcar cu o jumătate de 

oră înainte de a le pune 
pe tine! 

- Manşetele, gulerul şi 
marginea de jos a pulo-
verului care s-au lăbărţat 
îşi revin dacă se înmoaie 
timp de 10 minute în apă 
cât mai caldă, apoi se 
usucă repede, cu uscăto-
rul de păr. 

- Pulverizează lac fixa-
tiv pentru păr pe pulove-
rele de lână şi mohair şi nu 
se mai scămoşează. Dacă 
s-au format deja scame, 
treci pe deasupra lor cu un 
aparat de ras cu lamă. 

- Poţi înlocui balsamul 
de rufe cu balsam de păr; 
ambele împiedică electri-
zarea. 

- Părul de pisică se ia 
cu scoci: presează ban-
da cu lipiciul în jos peste 
firele de păr şi smulge-o 
dintr-o dată, ca la epilarea 
cu ceară.

Crezi că iarna ritualul 
tău de îngrijire rămâne 
acelaşi? Ei bine, nu! În 
acest anotimp, tenul, 
părul şi corpul tău au 
nevoie de mai multă 
atenţie şi de metode 
speciale de îngrijire.

Piele frumoasă

La duş, ai grijă ca apa 
să nu fie fierbinte pentru că 

usucă şi mai mult pielea. 
Pentru un plus de hidratare, 
adaugă în apa în care faci 
baie fulgi de ovăz sau doi 
pumni de lapte praf, scrie 
unica.ro. Nu uita ca de fieca-
re dată să foloseşti uleiul sau 
laptele de corp. Dacă nu ai o 
cremă abrazivă, masează-ţi 
corpul cu mălai, pentru în-
depărtarea celulelor moarte 
şi clăteşte-te apoi cu duşul. 
În zonele foarte sensibile 

sau foarte uscate unge-te 
cu următorul amestec: 3-4 
picături de ulei esenţial de 
trandafir dizolvate într-o 
cană de ulei de măsline. 

Mâini catifelate

Mâinile sunt mai expuse 
şi, de aceea, se usucă cel 
mai repede. Schimbă săpu-
nul clasic cu săpunul lichid 
care este mai cremos şi 
asigură mult mai bine hidra-
tarea mâinilor. Poţi să previi 
uscarea şi crăparea lor prin 
folosirea cremelor speciale. 
Evită să stai cu mâinile ude, 
chiar şi în casă, şi poartă 
întotdeauna mănuşi atunci 
când ieşi. Seara, unge-le 
cu o cremă grasă şi ţine-le 
toată noaptea în mănuşi de 
bumbac. Dimineaţa pielea 
va fi din nou moale şi fină. 

Ochi fără probleme

Pielea din jurul ochilor 
trebuie hrănită intens în 
acest anotimp. Hidrateaz-o 
cu o cremă specială şi re-
împrospăteaz-o cu ajutorul 
masajelor faciale. Nu renun-
ţa la compresele cu ceai de 
muşetel şi ceai negru, apli-

cate de trei ori pe săptămâ-
nă. Poartă ochelari de soare 
– te protejează împotriva 
vântului şi a luminii puterni-
ce reflectate de zăpadă. 

Îngrijirea buzelor

Iarna, în special, buze-
le crapă şi se usucă foarte 
repede. Înainte de a începe 
machiajul, aplică pe buze 
puţină cremă pentru faţă. 
Apoi, protejează-le pe toată 
durata zilei cu un strugurel 
sau un ruj cremos cu vita-
mine. Dacă sunt foarte cră-
pate, freacă-le uşor cu puţin 
suc de lămâie şi aplică apoi 
miere de albine zaharisită, 
timp de 30 de minute. După 
aceea, clăteşte. Cu ajutorul 
acestei măşti, buzele vor 
deveni moi şi îşi vor recăpă-
ta culoarea naturală. 

Păstrează sănătatea 
părului

Nu îţi lăsa părul să îşi 
piardă strălucirea. E esen-
ţial ca în acest anotimp să 
foloseşti balsam. Aplică-l la 
sfârşitul băii, pe părul ud, 
insistând asupra vârfurilor. 
Înfăşoară-ţi apoi părul într-

un prosop şi lasă balsamul 
să acţioneze timp de 10 
minute. La sfârşit, clăteşte-ţi 
bine părul. O dată pe săptă-
mână, foloseşte următoarea 
mască: combină un sfert de 
ceaşcă de apă clocotită cu 
un sfert de ceaşcă de ulei 
de măsline. Amestecă până 
când uleiul se separă în 
picături mici. Aplică soluţia 
pe păr şi las-o să acţioneze 
20 de minute, apoi spală-te 
cu şampon. Evită să foloseşti 
ondulatorul, uscătorul sau 
alte aparate care ar putea 
arde firul de păr. Dacă vrei 
să îl ondulezi, încearcă 
metoda clasică, cu bigudiuri. 
Pentru a-l îndrepta, foloseş-
te după baie o perie şi lasă-l 
să se usuce singur. 

Ai grijă la căciuli pentru 
că, deşi te protejează de frig, 
pot afecta firul de păr. Ele 
nu trebuie să fie strâmte sau 
din materiale dure. 

Scapă de nasul roşu

Ca să scapi de înroşi-
rea nasului pe timpul iernii, 
aplică un strat mai gros de 
fond de ten fluid şi apoi 
pudrează-l.

Cum te îngrijeşti 
în sezonul rece
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Bucatele tradiţionale 
de Crăciun şi de Anul 
Nou, precum piftia, 
toba, cârnaţii, lebărul 
sau dulciurile de 
casă, consumate în 
exces, pot provoca 
indigestii. Cele 
mai frecvente 
simptome ale acestei 
afecţiuni sunt 
greaţa, vărsăturile, 
balonările şi arsurile 
la stomac. 

Când apar primele 
simptome ale indiges-
tiei, precum migrenele, 
balonările, greaţa, arsu-
rile la stomac, trebuie 

consultat specialistul. 
Când acesta a stabilit 
diagnosticul, respecta-
rea dietei individualizate 
este foarte importantă 
în perioada de recu-
perare. Fitoterapeutul 
Eugen Giurgiu, citat de 
click.ro, recomandă cea-
iurile de mur, de coada 
şoricelului, de afin sau 
de anghinare. 

De asemenea, o 
infuzie călduţă din flori 
de salcâm calmează 
durerea. Şi efectele hi-
peracidităţii se tratează 
cu infuzie de salcâm.

Sunt eficiente trei 
căni de ceai pe zi. 

Ceaiurile din flori de 
gălbenele sau de petale 
de trandafir de dulceaţă 
sunt binevenite în toate 
afecţiunile gastrice şi 
intestinale. 

Combateţi balonări-
le cu infuzii din farmacia 
casei: anason, chimen, 
coriandru şi gălbenele, 
care au un efect rapid.

Tratamentul cu 
ceai de coada-şorice-
lului trebuie urmat o 
săptămână. Infuzia se 
prepară din 3 linguriţe 
de plantă care se infu-
zează în 300 ml de apă 
clocotită, timp de zece 
minute. Ceaiul se bea 

Remedii pentru combaterea 
indigestiei

Ceaiuri, ceaiuri, 
ceaiuri 

Lichidele sunt reco-
mandate întotdeauna; ele 
hidratează organismul şi ajută 
la procesarea eficientă a calo-
riilor. Cercetătorii au confirmat 
că persoanele care beau între 
opt şi doisprezece pahare de 
apă pe zi, au rata metabolică 
mai ridicată decât cei care beau 
numai patru, spre exemplu. 
Pentru că şi atunci când orga-
nismului îi lipseşte hidratarea 
într-o mică măsură, el înceti-
neşte procesul de ardere. 

Iarna, cele mai benefi-
ce sunt ceaiurile calde. Pe 
lângă faptul că protejează 
împotriva frigului şi ajută la 
prevenirea răcelilor, ele faci-
litează procesul digestiv. De 
aceea este indicat consumul 
de ceaiuri în timpul meselor.

Ceaiul verde, ceai de 
scorţişoară, de ghimbir ori 
de hrean, toate accelerează 
procesul metabolic şi au 
proprietăţi antioxidante. 
Efectul detoxifiant al consu-
mului de ceaiuri nu este nici 
el de ignorat. După excesele 
din perioada sărbătorilor, o 
cură cu ceai din frunză de 
viţă, muşeţel ori echinaceea 
va ajuta la restabilirea echili-
brului în organism. 

Condimente 
care accelerează 
metabolismul 

Ardeiul iute este „prie-

tenul” curelor de slăbire. 
Şi nu doar el... şi celelalte 
condimente picante, 
precum chili, wasabi sau 

tabasco au efectul de a 
grăbi arderile. Condimen-

tele stimulează 
producţia de 

endorfine şi 
adrenalină 

în orga-

nism şi cresc rata arderilor 
cu 25% timp de trei ore 
după masă. 

De asemenea, o cer-
cetare realizată la Oxford a 
atestat că muştarul grăbeşte 
metabolismul cu 15% în 
următoarele ore de după 
masă. În plus, este bun şi în 
caz de răceală, pentru că 
eliberează căile respiratorii. 

Piperul negru îmbunătă-
ţeşte digestia şi stimulează 
tranzitul intestinal. Arderile 
sunt stimulate cu 8% mai 
mult dacă mâncăm alimen-
tele condimentate cu piper. 
Recomandat ar fi ca pipe-

rul să fie presărat proaspăt 
măcinat, deoarece praful 
îşi pierde proprietăţile de 
accelerare a metabolismului 
odată cu trecerea timpului. 

Ceapa distruge grăsimile 
din mâncare şi ajută orga-
nismul să elimine excesul de 
lichide. Pentru ca efectul să 
fie cel dorit este preferabil 
ca ceapa să fie consumată 
crudă ori fiartă, şi nu călită 
în ulei. 

Scorţişoara stimulează 
şi ea pierderile în greutate. 
Pentru rezultate vizibile, se 
recomandă o linguriţă de 
scorţişoară pe zi. Această 
cantitate nu trebuie depă-
şită, deoarece condimentul 
conţine cumarină, o sub-
stanţă chimică, ce atacă 
ficatul dacă este consumată 
în cantităţi mari. 

Cronobiologia 

Într-o dietă eficientă şi 
sănătoasă, sincronizarea 
este un punct cheie. Orga-
nismul nostru are un anume 
ritm după care funcţionează 
în fiecare zi. Astfel, unele ali-
mente sunt de folos în lupta 
contra kilogramelor dacă 
sunt consumate la momen-
tul oportun: 

Activitatea renală este 
maximă dimineaţa, între 

orele cinci şi unsprezece. 
Intervalul ideal pentru a 
consuma lichide! Acum 
organismul are ocazia să eli-
mine cele mai multe toxine. 

Între orele opt şi zece 
dimineaţa, pancreasul lu-
crează de zor. Dacă ciocola-
ta a devenit o dependenţă, 
acesta este momentul 
pentru răsfăţul dulce... 

Ora prânzului: organis-
mul este programat pentru 
digestie, deci ar fi timpul 
pentru o masă consistentă. 

Puţin sport nu strică 
niciodată, dar cel mai efici-
ent este între 10:00 şi 12:00 
dimineaţa, ori seara, de la 
16:00 la 19:00. Acum activi-
tatea musculară este maxi-
mă. Iar dacă ne stă gândul la 
o gustare, cel mai potrivit ar 
fi ceva bogat în proteine. 

Fără mâncăruri grase 
după ora 18:00! Atunci se 
depozitează lipidele... 

A slăbi nu este un lucru 
uşor... dar nici foarte greu. 
Cu puţină atenţie şi puţină 
ambiţie, principii alimentare 
precum cele prezentate mai 
sus vor depăşi stadiul de 
dietă şi vor deveni obice-
iuri alimentare. Iar astfel de 
obiceiuri garantează atât o 
siluetă de invidiat, cât şi un 
organism echilibrat.

Sfaturi pentru slăbitul 
inteligent după sărbători

călduţ. Tratamentul cu 
flori de salcâm trebuie 
continuat 14 zile, după 
declanşarea indigestiei. 
O ceaşcă de infuzie se 
prepară dintr-o linguriţă 
de plantă şi 250 ml de 
apă clocotită. 

Sucul de grapefruit 

reglează secreţia de bilă. 
Cura cu două căni pe 
zi, continuată o lună, 
reglează secreţia şi eli-
minarea bilei. 

Supa de morcovi 
sau apa de orez vă sunt 
de mare ajutor în cazul 
diareii. Dacă aceasta 

este asociată cu crampe 
intestinale intense, tre-
buie să aplicaţi pe abdo-
men comprese cu bitter 
suedez. De asemenea, 
pâinea prăjită, unsă cu 
ulei de măsline presat 
la rece, este un excelent 
pansament gastric. 

Anul acesta nu începe în paşi 
zburdalnici de dans, cu un avânt 
nestăpânit ori cu entuziasm 
molipsitor, ci mai degrabă greoi, 
apatic şi obositor, ca după o masă prea 
plină. Se datorează, probabil, exceselor 
alimentare din timpul sărbătorilor de 
iarnă. Dar acesta nu este un 
motiv serios de îngrijorare. 
Oricine îşi poate recăpăta 
atât energia, cât şi silueta 
respectând câteva reguli 
simple şi eficiente de igienă 
alimentară. 
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cerşeşte pentru săraci
Bărbat de 39 de ani 

Am casă, masă. 
Sunt liniştit, muncitor, 
cumsecade. Aş vrea să 
cunosc o femeie care 
poate avea şi un copil, 
dar să fie de treabă, 
serioasă şi dornică de a 
forma o familie bună şi 
ar putea trece cu traiul 
la ţară, unde este bine şi 
frumos. Nu mă intere-
sează dacă dispune de 
casă sau alte lucruri. 
(1471)

Pentru suflet
Văduv, 63 de ani. 

Locuieşte singur într-o 
suburbie a Chişinăului, 
are toate comodităţile. 
Sănătos fizic şi spiritual. 
Doreşte să cunoască o 
femeie corespunzătoa-
re vârstei sale, care ar 
putea trece cu traiul la 
el. (1472)

Caut o afaceristă
Sunt un bărbat pu-

ternic. Vreau să cunosc 
o femeie care ar dori 
să se implice într-un 
proiect legat de turismul 
rural. (1473)

Vreau să întemeiez o 
familie

Am 33 de ani şi nu 
am fost niciodată căsă-
torit. Locuiesc la sat cu 
mama într-o casă îngri-
jită. Lucrez în calitate de 
şofer. Vreau să cunosc 
o domnişoară potrivită 
vârstei mele, care vrea 
să întemeieze o familie 
bună. (1474)

Îmi caut perechea
„Aş dori ca prin in-

termediul rubricii să-mi 
găsesc o fată cumin-
te de viaţă, devotată, 
virgină. Eu am 39 de ani. 
Sunt de la sat, din raio-
nul Hânceşti. Căsătorit 
n-am fost. Am 180 cm, 
75 kg. Fără vicii”. (1475)

Te caut
„Vreau să cunosc o 

celibatară, vârsta de 32-
40 de ani, înţeleaptă şi 
cu demnitate. Sunt celi-
batar, fără vicii”. (1476)

Încă mai sunt singur
Am 40 de ani. Sunt 

de la ţară. Solicit cunoş-
tinţă cu o domnişoară. 
Căsătorit n-am fost. 
Caut o fată suplă, cu-
minte, simpatică. (1477)

Femeie plină de viaţă
Am 29 de ani, stu-

dii superioare, maste-
randă, 180 cm, 86 kg. 
Locuiesc într-o sub-
urbie a Chişinăului. 
Vreau să cunosc un 
băiat cu vârsta cu-
prinsă între 25-35 de 
ani, necăsătorit, care 
ar dori să împartă cu 
mine bucuriile vieţii. 
(1478)

Văduvă de 53 de ani
Vrea să facă cunoş-

tinţă cu un bărbat care 
ar dori să treacă cu 
traiul la o femeie gos-
podină, muncitoare, 
romantică, cumsecade. 
(1479)

Pune capăt singurătăţii! Acum în ediţiile 
de marţi şi vineri ale JURNALULUI poţi găsi 
sufletul care să-ţi aline singurătatea. Trebuie 
doar să suni de la un telefon fix la 090023456 
(număr taxabil: 7 lei min., primele 30 sec. 
gratuite) pentru a afla detalii despre El sau 
Ea sau... dacă nu ai curajul, trimite-ne datele 
tale pe adresa redacţiei. Nu a fost niciodată 
mai simplu să-ţi găseşti sufletul-pereche.

Indiferent de timpul de afară, Jonnie Wright, de 
55 de ani, iese la colţul străzii şi cerşeşte. Nu o 
face pentru el, pentru că are în conturi o avere 
frumuşică, ci pentru a dona banii săracilor. 

Dacă în timpul zilei 
se îmbracă la costum, 
în haine elegante, după 
ce termină treaba la 
serviciu Jonnie Wright 
se transformă radical. 
Pune pe el un rând de 
ţoale jerpelite, murdare 
şi rupte, îşi atârnă de 
gât o pancartă pe care a 
scrijelit un mesaj emoţi-
onant şi iese la treabă. 

Stă câteva ore în 
colţul unei străzi din Des 
Moines, statul american 
Iowa, şi le spune tre-
cătorilor să nu uite de 
săraci şi să fie milostivi.

Potrivit click.ro, în 
ziua de Crăciun, Wri-
ght care a donat toţi 
banii strânşi din cerşit 
unui adăpost pentru 
cerşetori, i-a şocat pe 

oamenii care au vrut să 
îi dea bani. Spre uimirea 
celor care s-au oprit 
să-i arunce în palmă 
mărunţiş, cerşetorul le-a 
înmânat tuturor plicuri 
în care au descoperit 
sume cuprinse între 10 
şi 100 de dolari. El a do-
nat astfel 1.000 $ într-o 
singură zi. 

Însă aceasta nu a 
fost prima dată când 
Wright a făcut-o pe Moş 
Crăciun. El obişnuieş-
te să strângă în jur de 
100 de dolari pe zi, să 
dubleze suma şi să o 
doneze apoi la cantina 
săracilor. În viaţa reală, 
Jonnie Wright este 
preşedintele unei mici 
firme de consultanţă 
din Des Moines. 

Incredibil! Cascada Niagara a îngheţat
Cascada Niagara, aflată la graniţa 
dintre Statele Unite şi Canada, a 
îngheţat din cauza gerului polar 
care afectează cele două ţări, la 
începutul acestui an. 

Fotograful Jeff Lewis a publicat pe 
contul de Twitter @ChicagoPhotoSho o 
imagine cu uriaşa cădere de apă înghe-
ţată aproape complet. 

La cascada Niagara, temperatura 
a scăzut până la -18 grade C. Având în 
vedere vântul puternic, temperatura 
resimţită era de -29 grade C. 

Gerul polar a afectat în ultimele zile 
peste 240 de milioane de oameni, în 
sudul Canadei şi în Statele Unite.

Gabriela şi Victor 
Hugo Peralta şi-au 
umplut trupurile cu 
tatuaje, piercinguri 
şi implanturi numai 
să se vadă în Cartea 
Recordurilor în anul 
2014.

Aproape nici o păr-
ticică din corpul lor nu 
este nemâzgălită de 
tatuaje sau fără me-
tale înfipte în carne. 
Potrivit click.ro, Ga-
briela şi Victor Hugo 
Peralta din Argentina 

Cel mai tatuat cuplu din lume a intrat 
în Cartea Recordurilor

se mândresc însă că 
sunt cuplul cu cele 
mai multe modificări 

corporale din lume. În 
total s-au mutilat de 
177 de ori, făcându-şi 

100 de tatuaje, inclusiv în ochi, 
50 de piercinguri, 4 implanturi 
de metal în piele, 11 implanturi 
corporale, 5 implanturi dentare, 
4 cercei în urechi şi două şu-
ruburi în urechi, un piercing în 
limbă. 

Cei doi susţin că sunt artişti 
şi că modificările pe care şi le-au 
făcut sunt în scop artistic. S-au 
căsătorit la 21 februarie 2008 şi, 
de atunci, au început să se muti-
leze. „Ea este iubirea vieţii mele, o 
excelentă parteneră. Şi-a făcut tot 
ce mi-am făcut şi eu, în acelaşi 
timp, eu am în plus doar limba 
înţepată”, spune Victor.
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Florentina (1)

CU lidia bobână

La noi
acasă

Fata tatei era Florentina. După patru băieți a 
apărut și ea pe lume și toți au îndrăgit-o de 
cum au văzut-o. Cel mai mic frate, care era la 
nouă ani diferență, o tot mângâia și le spunea 
cu uimire celorlalți: uitați-vă ce picioare are, 
noi-nouțe! 

Zic, le-a cuce-
rit inimile și doamne 
păzește să fi plâns! Cum 
o auzeau scâncind, se 
adunau roată în jurul ei 
și strigau la mama lor: fă 
ceva, nu vezi c-o doare? 

Creștea peste mă-
sură de alintată. Când 
s-a dus în clasa întâi, 
mergea pe drum cu 
toată familia – părinții o 
țineau de mâini, iar frații 
pe de-alături. Și pen-
tru că o iubeau peste 
seamă, n-o scăpau din 
ochi. Nici o prietenă nu 
avea Florentina. Cole-
ge de clasă, da, vecine 
avea, dar o prietenă 
căreia să-i fi spus șoapte 
la ureche sau să-i măr-
turisească tainele primei 
iubiri, uite din astea n-a 
avut niciuna. Pentru că 
familia Florentinei nu-i 
permitea să se împriete-
nească cu oricine. 

Alintată peste seamă 
de părinţi şi fraţi

Când frații ei au ter-
minat școala și au plecat 
unul câte unul din sat 
la învățătură și apoi au 
rămas în Chișinău cu 
lucrul și viața – unii 
dintre ei s-au și căsăto-
rit, uite atunci Florentina 
a simțit că a rămas de 
una singură nu numai în 
casa părintească, dar și 
în sat. S-a pomenit la un 
moment dat că nu are 
un om la care ar trage și 
nici nimeni nu venea la 
ea. Părinții îmbătrâniseră 
și nici sănătoși nu mai 
erau când a terminat 
fata școala. N-a fost o 
elevă silitoare, așa că nu 
știa unde să se ducă mai 
departe. 

N-o interesa nimic, 
dar o specialitate ori-
cum trebuia să învețe, 
altfel ce să facă în sat? 
Și au hotărât părinții și 
frații să aleagă un cole-
giu, la care să studieze 
croitoria ori meseria de 
bucătar. Sunt profesii 
care îți vor aduce bani 
și niciodată n-ai să mori 
de foame, o înduplecau 
ei. La 17 ani, câți avea 
atunci Florentina, arăta 
o fată drăguță de tot. 

și mai pretențioși, și mai 
cu aere. Veneau aici cei 
care încheiau afaceri, își 
sărbătoreau festivitățile 
din familie, dar mai ales 
cei care se voiau văzuți 
și pofteau să vadă pe 
alții. Nu știu cum se 
făcu, dar ajunsese resta-
urantul să fie mai cotat 
decât celelalte din oraș. 
Într-o seară un gran-
gur cu mari veleități a 
poruncit să i se prezinte 
în față bucătarul-șef – 
avea tipul pretenții. 

Când i s-a înfățișat 
Florentina, acesta a uitat 
definitiv pentru ce a 
chemat-o. Se jura mai 
apoi că până atunci el 
n-a mai văzut o feme-
ie așa de frumoasă. 
Într-adevăr, când ai 
bani și posibilități poți 
ajunge nemaipomenit 
de atrăgător. Florentina 
n-a fost niciodată urâtă, 
dar atunci arăta ca un 
top model, și nu unul 
de duzină! Nu-i de-a 
mirării că tipul s-a îndră-
gostit lulea. Uite atunci, 
el avea aproape 40 de 
ani, și-a dat seama că 
i-a venit timpul să se 
însoare. Și nu cu oricine 

– o voia pe Florentina 
de nevastă. 

Ajunsese tânăra la 
28 de ani și până atunci 
nu avusese nici o relație 
serioasă. Dar pentru 
că părinții și frații o tot 
îndemnau să-și găsească 
o pereche potrivită, s-a 
hotărât să-l ia de bărbat 
pe Pavel. Era bogat, avea 
o casă frumoasă, co-
nac la țară, afaceri care 
prosperau și nici urât să 
fugi pe dealuri nu era, 
așa că în toamnă au 
făcut nunta. Un lucru de 
nimic lipsea în căsnicia 
lor – nu-l iubea Floren-
tina, abia de-l suporta în 
pat. Se gândea să-l lase 

și apoi tot ea credea că 
poate mâine-poimâine o 
să-l îndrăgească și atunci 
de ce să dea cu piciorul 
în binele pe care-l are? 

Rezistă doar patru 
ani în căsătorie

Pavel era înaintat în 
vârstă și dorea să aibă 
copii. Se gândea la patru 
– oare nu are el cu ce-i 
întreține? Dar Florentina 
tot îl îndemna să mai 
aștepte până când bărba-
tul a pus piciorul în prag 
și-a zis: ori naști, ori te 
duci dracului! Așa că n-a 
avut încotro femeia. În 
patru ani, i-a pus în brațe 
lui Pavel doi copii. Dar ea 
n-a devenit mai fericită. 
Acum îl ura nu numai 
pe bărbatu-său, dar și 
pe copii. Nu avea ochi 
să-i vadă! Bolnăvicioși, 
plângăreți, mucoși. 
Noroc de dădace, avea 
două, care o ajutau să 
îngrijească de copii, dar 
oricum credea că ei îi în-
ghit tot timpul liber, îi fură 
din viață, o îmbătrânesc 
înainte de vreme. 

Așa că, într-o zi, a 
dispărut Florentina din 

viața lui Pavel. I-a lăsat 
o scrisoare prin care 
l-a rugat să n-o caute, 
își dă acordul la divorț, 
iar copiii, scria ea, să-i 
treacă sub tutela lui. 
„Am luat din casa ta tot 
ceea ce-mi aparține de 
drept și nu voi avea mai 
departe nici o pretenție. 
E prea scurtă viața ca 
s-o trăiesc în buiestru 
cu tine!” Dar a plecat 
Florentina de la Pavel cu 
toate bijuteriile și cu toți 
dolărașii ascunși de dân-
sul în safeu. Erau mulți 
și putea femeia, fără să 
dea din coate, să trăiască 
îmbelșugat și frumos 
până la adânci bătrâneţi. 

Înaltă, zveltă, vioaie, o 
brunetă dintre celea 
care nu trec nicioda-
tă neobservate. Avea 
trăsăturile maică-si, dar 
luase de la tată ochii lui 
verzi-albăstrui. Vă spun, 
plăcută la chip era fata. 

Și iată că în trei ani 
s-a făcut bucătăreasă 
și lucra la un restaurant 
din capitală. La început 
ajutor de bucătar-șef, 
mai apoi se descurca 
atât de bine că stăpâ-
nul ei a deschis un alt 

restaurant și, la 23 de 
ani, Florentina ajunsese 
chiar ea bucătar-șef. 
Era mult prea tânără ca 
ceilalți din echipă s-o ia 
în serios. Dar cu greu, 
cu necazuri, cu eliberări 
din serviciu, cu petiții la 
patron să i se permită 
să formeze ea echipa, 
a reușit în sfârșit să-și 
adune oamenii care 
nu-i ieșeau din cuvânt. 

Florentina devine 
bucătar-şef

Și restaurantul la 
care lucra începu să 
aibă clienți din ce în ce 
mai mulți. Și mai bănoși, 

poveȘti adevĂrate
berbec
Atât pe plan amoros cât și pe cel al carierei, 
îți vei schimba cu ușurință părerile și vei 
deveni campion la a încălci până și cele 
mai simple lucruri. din fericire, situația este 
trecătoare și nu va dura foarte mult. 

taur
Ai mare grijă de sănătatea ta, ia medica-
mente doar dacă ai nevoie cu adevărat cu 
ele și neapărat după ce consulți un medic. 
Vei simți o nepotrivire între obligațiile pe 
care le ai și ceea ce ți-ai dori să faci cu 
adevărat. În schimb, pe plan profesional nu 
vei întâmpina niciun obstacol. 

GeMeni
pe plan profesional, există mari șanse să 
se petreacă evenimente neașteptate. chiar 
dacă te vei simți descurajat, nu lua decizii 
pripite și în niciun caz nu demisiona fără 
să ai o plasă de siguranță. Ferește-te de 
excese, mai ales în ceea ce privește fumatul 
și consumul de alcool. 

rac
Vei trăi cu senzația că o activitate pe care o 
întreprinzi este sortită eșecului, iar asta va 
face ca moralul tău să fie la pământ. Este 
posibil să te simți săptămâna aceasta atras 
de o persoană care te va fascina. Evită să 
cheltuiești mulți bani pentru a-ți satisface 
capriciile.

Leu
Vei tânji după o relație amoroasă care nu-ți 
va pretinde foarte multe angajamente și nu 
va avea viitor. Îți va fi pe plac însă, așa cum 
este firesc, nu îți vei pune mari speranțe 
în ea. Va fi o bucurie de moment pe care 
consideri că o meriți.

Fecioară
pe plan profesional, va fi o săptămână 
frustrantă. Vei avea multe obligații și sarcini 
de îndeplinit, iar singura soluție pentru a o 
scoate cu bine la capăt este să fii extrem de 
ordonat și să-ți stabilești anumite priorități.

baLanță
pentru a avea grijă de inima ta și a preveni 
unele probleme cardiace, încearcă să faci 
jogging când timpul ți-o permite.cel mai 
bine este să te ții săptămâna aceasta de 
sarcinile tale de rutină și să le duci la înde-
plinire până în cele mai mici detalii.

ScorPion
te vei simți agresat de un prieten care te 
copleșește cu sfaturi, iar cea mai bună 
soluție este să-i spui direct în față să încete-
ze. Vei avea unele realizări pe plan profesio-
nal, însă există riscul să te enervezi și să îți 
pierzi cumpătul. 

SăGetător
pe plan profesional, vei avea o săptămână 
agitată și încărcată de probleme. Apelează 
la voința ta puternică nu pentru a-ți anihila 
instinctele, ci pentru a le ține sub control 
mai bine.

caPricorn
Este o perioadă în care se pot petrece 
atât lucruri plăcute cât și neplăcute. Vei fi 
susținut când vei dori să iei decizii, însă 
există posibilitatea să apară totuși unele 
probleme în ceea ce privește viața ta senti-
mentală. prioritatea ta de căpătâi va rămâne 
familia.

VărSător
Evită să fii prea posesiv cu membrii familiei 
tale și, dacă ai, oferă-le copiilor tăi mai 
multă libertate. pe plan financiar, nu te 
aventura să faci investiții riscante cu gândul 
la câștiguri mari și facile: rezultatele vor fi 
catastrofale. 

Peşti
sprijinul primit din partea prietenilor va fi de 
mare ajutor pentru tine. Vei constata cu bu-
curie că te poți bucura de devotamentul lor 
și asta te va încuraja să le faci confidențe. 
Ai grijă, pe planul carierei pot apărea multe 
capcane.

Ori de câte ori vine în Moldova, se întâlnește cu copiii 
ei, dar aceia niciodată nu i-au spus mamă
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programe tv
Jurnal TV

Jurnal TV

Jurnal TV

Protv

Protv

Protv

tvr1

tvr1

tvr1

tvr2

tvr2

tvr2

Pervîi Canal

Pervîi Canal

Pervîi Canal

Moldova 1

Moldova 1

Moldova 1

tv7-ntv

tv7-ntv

tv7-ntv

PrograMe tv // Marţi, 14 ianuarie

PrograMe tv // MierCuri, 15 ianuarie

PrograMe tv // Joi, 16 ianuarie

06.00 Jurnalul orei 06
06.30 Deşteptarea!
06.55 Earth TV
07.00 Jurnalul orei 07 
07.05 Deşteptarea!
07.55 Earth TV
08.00 Jurnalul orei 08
08.05 Deşteptarea!
08.55 Earth TV
09.00 Dr. House, Serial TV S04E16
09.45 Teleshopping
09.55 Earth TV
10.00 Film Vrei să te însori cu mine?
11.55 Earth TV
12.00 Ora expertizei
12.55 Earth TV
13.00 Jurnal extern
13.30  Serial TV O familie modernă, 
13.55 Earth TV
14.00 Mesaje de dincolo Serial TV
14.45 Mesaje de dincolo Serial TV
15.55 Leacuri pentru neamuri
15.58 Earth TV
16.00 Bones, Serial TV, S01E19
16.45 Teleshopping
16.55 Earth TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Emisiunea Veranda
18.55 Meteo
18.58 Earth TV
19.00 Jurnalul orei 19
19.30 Mai pe scurt
19.40 Jurnal Sportiv
19.50 Film  Piraţii din Caraibe: Cufărul 

Omului Mort
22.25 Leacuri pentru neamuri
22.30 Jurnalul serii
22.55 Mai pe scurt
22:58 Earth TV
23:00 Urzeala tronurilor Serial TV
, sez.1 ep.2
00:00 Nip/Tuck  (2003) Serial TV, 

Prietenie pe muchie de cuţit   
S05E07

00:45 Film De profesie asasin
02:30 Film Pirates of the Caribbean: 

Dead Man’s Chest (2006), 

06.00 Jurnalul orei 06
06.30 Deşteptarea!
06.55 Earth TV
07.00 Jurnalul orei 07
07.05 Deşteptarea!
07.55 Earth TV
08.00 Jurnalul orei 08
08.05 Deşteptarea!
08.55 Earth TV
09.00 Dr. House, Serial TV S05E01
09.45 Teleshopping
09.55 Earth TV
10.00 Film Camerista
11.55 Earth TV
12.00 Ora expertizei
12.55 Earth TV
13.00 Jurnal extern
13.30 Serial TV O familie modernă, 
13.55 Earth TV
14.00 Mesaje de dincolo Serial TV
14.45 Mesaje de dincolo Serial TV
15.55 Earth TV
16.00 Bones, Serial TV, S01E20
16.45 Teleshopping
16.55 Earth TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Emisiunea Veranda
18.55 Meteo
18.58 Earth TV
19.00 Jurnalul orei 19
19.30 Mai pe scurt
19.40 Jurnal Sportiv
19.45 Film Pirates of the Caribbean. At 

World’s End (2007)
Piraţii din Caraibe. La capătul lumii
22.30 Jurnalul serii
22.55 Mai pe scurt
22.58 Earth TV
23.00  Urzeala tronurilor Serial TV
00.00 Serial TV, Prietenie pe muchie 

de cuţit   S05E08
00.45 Film The Happening (2008), 

Întâmplarea
01.00 Film Pirates of the Caribbean. At 

World’s End (2007)
Piraţii din Caraibe. La capătul lumii
05.00 Ora expertizei

06.00 Jurnalul orei 06
06.30 Deşteptarea!
06.55 Earth TV
07.00 Jurnalul orei 07
07.05 Deşteptarea!
07.55 Earth TV
08.00 Jurnalul orei 08
08.05 Deşteptarea!
08.55 Earth TV
09.00 Dr. House, Serial TV S05E02
09.45 Teleshopping
09.55 Earth TV
10.00 Film În căutarea Tărâmului de 

Nicăieri  
11.55 Earth TV
12.00 Ora expertizei
12.55 Earth TV
13.00 Jurnal extern
13.30  Serial TV O familie modernă
13.55 Earth TV
14.00 Mesaje de dincolo Serial TV
14.45 Mesaje de dincolo Serial TV
15.55 Leacuri pentru neamuri
15.58 Earth TV
16.00 Bones, Serial TV, S01E21
16.45 Teleshopping
16.55 Earth TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Emisiunea Veranda
18.55 Meteo
18.58 Earth TV
19.00 Jurnalul orei 19
19.30 Mai pe scurt
19.40 Jurnal Sportiv
19.50 Serial, TV,sez.1 ep.1
20.30 Cabinetul din Umbră cu Val Butnaru
22.25 Leacuri pentru neamuri
22.30 Jurnalul serii
22.55 Mai pe scurt
22.58 Earth TV
23.00  Game of Thrones (2011) 

Urzeala tronurilor Serial TV, 
sez.1 ep.4

00.00 Nip/Tuck  (2003) Serial TV, 
Prietenie pe muchie de cuţit   
S05E09

00.45 Film Pan’s Labyrinth (2006), 
Labirintul lui Pan 

02.45 Cabinetul din Umbră cu Val 

07.00 Poate nu ştiai
07.15 Teleshopping
07.40 Serial: Legendele palatului: 

Tărâmul dintre vânturi
09.00 Japonia, stăpânele mării
10.00 Serial: Cercul vieţii, sez. 4, 

ep. 6
11.10 Teatru Zi că-ţi place de Valen-

tin Nicolau
12.30 Tehnologiile viitorului. ep, 13
13.00 Concertele Festivalului 

George Enescu
14.00 Teleshopping
14.20 5 minute de istorie
14.30 Cultura minorităţilor
15.00 Memorialul Durerii
16.00 Serial: Cercul vieţii, sez. 4
17.00 Handbal masculin Suedia - 

Muntenegru. Campionatul 
European

18.30 Telejurnal Ştiri Meteo Sport
19.00 Handbal masculin Ungaria 

- Islanda. Campionatul Eu-
ropean

20.30 Destine ca-n filme
21.30 Festivalul International de 

Circ de la Monte-Carlo, ediţia 
a 35-a, 2011

22.00 Ora de ştiri
23.00 Serial: 30 Rock, sez. 3. ep. 

9, 10
23.50 Serial: Omul invizibil, sez. II
00.40 Concertele Festivalului 

George Enescu
01.30 Japonia, stăpânele mării
02.25 Memorialul Durerii
03.15 Destine ca-n filme
04.10 D’ale lu’ Mitică
05.05 Poate nu ştiai
05.20 Mesager
06.00 Ora de ştiri

07.15 Teleshopping
07.40 Serial. Legendele palatului. 

Tărâmul dintre vânturi
09.00 India - Parul ofrandă
10.00 Serial. Cercul vieţii
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Festivalul International de 

Circ de la Monte-Carlo, ediţia 
a 35-a, 2011

13.00 Concertele Festivalului 
George Enescu

14.00 Teleshopping
14.20 5 minute de istorie
14.30 Cultura minorităţilor Identităţi
15.00 D’ale lu’ Mitică
16.00 Serial. Cercul vieţii, sez. 4
17.00 Handbal masculin Norvegia 

- Spania. Campionatul 
European

18.30 Telejurnal Ştiri Meteo Sport
19.00 Eminescu Documentar
21.30 M MAGAZIN
22.00 Ora de ştiri
23.00 Serial. 30 Rock, sez. 3. ep. 

11, 12
23.50 Serial. Omul invizibil, sez. II
00.40 Concertele Festivalului 

George Enescu
01.30 India - Parul ofrandă
02.25 Eminescu
03.15 Festivalul de Film. Istoric - 

Râşnov 2013
04.05 dedicată jocurilor olimpice
05.20 Mesager
06.00 Ora de ştiri

07.00 Poate nu ştiai
07.15 Teleshopping
07.40 Serial. Legendele palatului. 

Tărâmul dintre vânturi
09.00 Secretul ceasurilor elveţiene
10.00 Serial. Cercul vieţii, sez. 4, 

ep. 8
11.10 Handbal masculin Muntene-

gru - Croaţia. Campionatul 
European

12.30 Tehnologiile viitorului, 13 ep, 
reluare din octombrie 2013, 
TVR 2

13.00 Concertele Festivalului 
George Enescu

14.00 Teleshoppng
14.20 5 minute de istorie
14.30 Cultura minorităţilor Maghiara 

de pe doi
15.00 Ferma
16.00 Serial. Cercul vieţii, sez. 4
17.00 Handbal masculin Belarus 

- Suedia. Campionatul 
European

18.30 Telejurnal Ştiri Meteo Sport
19.00 Handbal masculin Spania-Is-

landa. Campionatul European
20.30 Secretul ceasurilor elveţiene
21.30 M MAGAZIN
22.00 Ora de ştiri
23.00 Serial. 30 Rock, sez. 3. ep. 

13, 14
23.50 Zon@ IT
00.25 Serial. Omul invizibil, sez. II
01.15 Concertele Festivalului 

George Enescu
02.05 Secretul ceasurilor elveţiene
03.00 D’ale lu’ Mitică
03.50 Ferma
04.40 Zon@ IT
05.10 Poate nu ştiai
05.20 Mesager
06.00 Ora de ştiri

6.05, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 23.40 
- ŞTIRI.

6.15 Cuvintele Credinţei.
7.10, 8.15, 1.30 Bună dimineaţa!
8.30 Domnului să ne rugăm! Trans-

misiune în direct cu prilejul 
sărbătorii Sf. Vasile cel Mare.

10.00 Vasile Rusu. Concert omagial.
12.15 Baştina. Magazin agricol.
13.10, 17.45 Cine vine la noi. Pro-

gram de divertisment.
14.25, 3.10 Documentar. Oraşele 

portuare ale lumii.
15.15 Documentar. Monumente de 

arhitectură.
15.45 Anul trece, anul vine...
16.30 Gagauz ogea.
17.00, 22.00 - ŞTIRI (rus.).
17.15 Documentar. Tineri şi 

sălbatici.
19.00, 4.00 MESAGER.
19.40 Povestea.
19.55, 22.40, 4.30 La mulţi ani! vă 

urează orchestra Folclor.
21.25 Serial. AGRODOLCE (Italia).

rus.
22.20 Dialog social.
23.50 Serial. CRIMINI.
2.40 Documentar. Zestrea românilor 

- Ţara Oaşului.
5.30 Vector European.

6.05, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 0.10 
- ŞTIRI.

6.15, 1.00 Gagauz ogea.
6.45 Chişinăul de ieri şi de azi. 
7.10, 8.15, 1.30 Bună dimineaţa!
9.00, 17.00, 22.00 – ŞTIRI (rus.).
9.10 Serial. AGRODOLCE (Italia).
10.05, 17.15 Documentar. Tineri şi 

sălbatici.
10.35, 14.20 Film. LUCEAFĂRUL. 

Episoadele 1 şi 2.
12.00 Cultura azi.
12.45 Tezaur.
13.10 Cine vine la noi. Program de 

divertisment.
16.00 Magazinul copiilor.
16.30
17.45 2014 – anul Dumitru Matcov-

schi. Anasatasia Lazariuc 
Va fi.

18.00, 19.35 Ziua Naţională a 
Culturii. Transmisiune în 
direct de la Palatul Naţional 
N.Sulac.

19.00, 4.00 MESAGER.
21.25 Serial. AGRODOLCE (Italia). 
22.20 Avangaraj.
23.25 Europa în concert. Patricia 

Kaas. 
0.20 Săptămâna sportivă.
3.10 Documentar. Oraşele portuare 

ale lumii.
4.30 La mulţi ani! vă urează orches-

tra Folclor.
5.30 Accente economice.

6.05, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 0.50 
- ŞTIRI.

6.15, 1.00 ��i�����.
6.45 Legendele muzicii.
7.10, 8.15, 1.30 Bună dimineaţa!
9.00, 17.00, 22.00 - ŞTIRI (rus.).
9.10 Serial. AGRODOLCE (Italia).  
10.05, 17.15 Documentar. Tineri şi 

sălbatici.
10.15 Chişinăul de ieri şi de azi. 
10.30 Vector European.
11.00, 13.10 Festivalul Maria 

Tănase.
12.00 O seară în familie.
14.10, 3.10 Documentar. Oraşele 

portuare ale lumii.
15.10 Erudit-cafe. Concurs.
15.55 Părinţi şi copii.
16.30 Sub acealşi cer.
17.45 Cine vine la noi. Program de 

divertisment.
19.00, 4.00 MESAGER.
19.40 Povestea.
19.55, 4.35 Dinastii muzicale.
20.40, 5.20 2014 – anul Dumitru 

Matcovschi. Anasatasia La-
zariuc Va fi.

20.50 Super-loto 5 din 35.
21.25 Serial. AGRODOLCE (Italia). 
22.20 Reporterul de gardă.
22.45 Un sfert de vorbă cu Ilona 

Spătaru.
23.05 Film. BOYNTON BEACH 

CLUB.
5.30 Ştiinţă şi inovare.

07.00 Ştirile

10.05 Teleshopping

10.20 Serial: Tânăr şi neliniştit

11.00 MasterChef

13.00 Ştirile

14.00 Teleshopping

14.15 Serial: Tânăr şi neliniştit, 

ep. 4649

15.00 Film: Autostrada destinelor

17.00 Ştirile cu Anişoara Loghin

17.35 La Maruţă

19.00 Ştirile

20.00 Ştirile cu Cristina Gheiceanu

20.45 Film: Preţul răzbunării

22.30 Ştirile

23.00 Film: Blestemul comorii

00.45 Ştirile cu Anişoara Loghin

01.15 O seară perfectă

02.15 Fabricat în Moldova

04.30 Ştirile

05.00 La Maruţă

06.15 Ştirile

07.00 Ştirile

10.05 Teleshopping

10.20 Serial. Tânăr şi neliniştit

11.00 Film. Autostrada destinelor

13.00 Ştirile

14.00 Teleshopping

14.15 Serial. Tânăr şi neliniştit, 

ep. 4650

15.00 Film. Amintiri şterse

17.00 Ştirile cu Anişoara Loghin

17.30 La Maruţă

19.00 Ştirile

20.00 Ştirile cu Cristina Gheiceanu

20.45 Film. Cine sunt?

22.30 Ştirile

23.00 Film. Cine sunt?

23.15 Misiune în linia întâi

01.00 Ştirile cu Anişoara Loghin

01.30 O seară perfectă

02.30 Fabricat în Moldova

04.30 Ştirile

05.00 La Maruţă

06.15 Ştirile

07.00 Ştirile

10.05 Teleshopping

10.20 Serial. Tânăr şi neliniştit

11.00 Film. Amintiri şterse

13.00 Ştirile

14.00 Teleshopping

14.15 Serial. Tânăr şi neliniştit, 

ep. 4651

15.00 Film. Băiatu’ mamei

17.00 Ştirile cu Anişoara Loghin

17.30 La Maruţă

19.00 Ştirile

20.00 Ştirile cu Cristina Gheiceanu

20.45 Las Fierbinţi

22.30 Ştirile

23.00 Film. Febra roşie

01.00 Ştirile cu Anişoara Loghin

01.30 O seară perfectă

02.30 Fabricat în Moldova

04.30 Ştirile

05.00 La Maruţă

06.15 Ştirile

18.00 Primele ştiri (rus.)

18.10 Новости

18.55 Давай поженимся!

19.55 Пусть говорят

21.00 Primele ştiri (rom.)

21.40 Время

22.15 Т/с Брак по завещанию. 

Танцы на углях

00.10 Primele ştiri (rus.)

00.25 Новости

00.35 Х/ф Отель Мэриголд: 

Лучший из экзотических

02.30 Х/ф Вождь краснокожих и 

другие

04.25 Истина где-то рядом

05.00 Доброе утро
07.00 Prima Ora
09.00 Primele ştiri (rom.)
09.15 Teleshopping
09.40 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Primele ştiri (rom.)
12.10 Новости
12.25 Контрольная закупка
12.50 Время обедать!
13.20 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Primele ştiri (rom.)
15.10 Новости
15.30 Они и мы
16.20 В наше время
17.10 Наедине со всеми
18.00 Primele ştiri (rom.)
18.10 Новости
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Primele ştiri (rom.)
21.40 Время
22.15 Т/с Брак по завещанию. 

Танцы на углях
00.10 Primele ştiri (rom.)
00.25 Новости
00.35 Х/ф Люди Икс. Начало. 

Росомаха
02.15 Prima Ora
03.55 Истина где-то рядом
04.10 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
07.00 Prima Oră
09.00 Primele ştiri (rom.)
09.15 Teleshopping
09.40 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Primele ştiri (rom.)
12.10 Новости
12.25 Контрольная закупка
12.50 Время обедать!
13.20 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Primele ştiri (rom.)
15.10 Новости
15.30 Они и мы
16.20 В наше время
17.10 Наедине со всеми
18.00 Primele ştiri (rus.)
18.10 Новости
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Primele ştiri (rom.)
21.40 Время
22.15 Т/с Брак по завещанию. 

Танцы на углях
00.10 Primele ştiri (rus.)
00.25 Новости
00.35 Х/ф Люди Икс. Первый 

класс
02.35 Prima Oră
04.15 Истина где-то рядом

04.59 Politica
06.13 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
06.30 Сotidian (rom.)
07.04 НТВ утром
08.28 Сегодня в Молдове
09.00 Сегодня
09.22 Квартирный вопрос
10.11 До суда
11.05 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.28 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
13.29 Дело врачей
14.20 Чудо техники
14.49 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Сегодня
15.26 Прокурорская проверка
16.27 Говорим и показываем
17.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.30 Сotidian (rom.)
18.00 Сегодня
18.30 Т/с Шахта
20.30 Сегодня в Молдове
21.01 Politica
22.30 Сotidian (rom.)
23.01 Сегодня. Итоги
23.23 Т/с Морские дьяволы-5
00.58 Сotidian (rom.)
01.27 Прокурорская проверка
02.24 Суд присяжных
04.09 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
04.31 Сotidian (rom.)

04.58 Politica
06.12 Профилактика
12.00 Сегодня
12.30 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
13.28 Дело врачей
14.25 Главная дорога
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка
16.28 Говорим и показываем
17.13 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.30 Сotidian (rom.)
18.00 Сегодня
18.30 Т/с Шахта
20.30 Сегодня в Молдове
21.01 Politica
22.30 Сotidian (rom.)
23.01 Сегодня. Итоги
23.25 Т/с Морские дьяволы-5
00.59 Сotidian (rom.)
01.28 Прокурорская проверка
02.25 Суд присяжных
03.15 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
04.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
04.30 Сotidian (rom.)

04.59 Politica
06.13 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
06.29 Сotidian (rom.)
07.03 НТВ утром
08.29 Сегодня в Молдове
09.00 Сегодня
09.20 Дачный ответ
10.12 До суда
11.03 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.28 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
13.31 Дело врачей
14.24 Спасатели
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка
16.25 Говорим и показываем
17.12 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.30 Сotidian (rom.)
18.00 Сегодня
18.31 Т/с Операция Кукловод
20.30 Сегодня в Молдове
21.01 Politica
22.30 Сotidian (rom.)
23.00 Сегодня. Итоги
23.22 Т/с Морские дьяволы-5
00.56 Сotidian (молд.)
01.25 Прокурорская проверка
02.22 Суд присяжных
03.12 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
04.09 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
04.31 Сotidian (rom.)

06.00 Telejurnal matinal Sport 
Meteo

09.00 Serial: Legendele palatului: 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 3

09.40 Serial: Legendele palatului: 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 4

10.20 Oameni care au schimbat 
Lumea

10.30 Distractis - Distilat de 
comedie

11.30 Din Ţara de Foc la Tijuana, 
ep. 6

12.00 Maşini, teste şi verdicte
12.30 România văzută altfel
13.00 EURO polis
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Clubul celor care muncesc în 

România
15.00 Teleshopping
15.30 Maghiara de pe unu
16.50 România văzută altfel
17.25 Serial: Legendele palatului: 

Regele Geunchogo, ep. 119
18.05 Serial: Legendele palatului: 

Regele Geunchogo
18.45 Clubul celor care muncesc în 

România
18.50 Interes general
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Meteo
20.55 Clubul celor care muncesc în 

România
21.00 Dinastia Kennedy Partea I
22.00 Serial: Şerif în Arizona, ep. 2
22.30 Biziday
23.20 Dincolo de celebritate
23.30 Film: Frontiera crimei
01.10 România văzută altfel, ep. 4
01.40 Interes general
02.30 Dinastia Kennedy. Partea I

06.00 Telejurnal matinal Sport 
Meteo

09.00 Serial. Legendele palatului. 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 5

09.40 Serial. Legendele palatului. 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 6

10.20 Oameni care au schimbat 
Lumea

10.30 Mihail Gorbaciov. Partea I
11.30 Dispăruţi fără urmă
12.00 România văzută altfel
12.30 Vreau să fiu sănătos!
13.00 Opre Roma - Ora romilor
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Clubul celor care muncesc în 

România
15.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
17.30 Serial. Legendele palatului. 

Pictorul de la Curte, ep. 1
18.05 Serial. Legendele palatului. 

Pictorul de la Curte, ep. 2
18.45 Clubul celor care muncesc în 

România
18.50 La vârf
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Meteo
20.55 Clubul celor care muncesc în 

România
21.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
23.00 Biziday
23.50 Film. Rătăciţi prin Manhattan
01.20 La vârf
02.10 Exclusiv în România
03.50 Dispăruţi fără urmă
03.25 Telejurnal Meteo
04.15 Serial. Legendele palatului. 

negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 5

06.00 Telejurnal matinal Sport 
Meteo

09.00 Serial. Legendele palatului. 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 7

09.40 Serial. Legendele palatului. 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 8

10.20 Oameni care au schimbat 
Lumea

10.30 Mihail Gorbaciov. Partea 
a II-a

11.30 Superconsumatorul
12.00 Europa mea
12.30 România văzută altfel
13.00 De joi până joi
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Clubul celor care muncesc în 

România
15.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
18.00 Lozul cel mare
18.50 Ora de business
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Meteo
20.55 Clubul celor care muncesc în 

România
21.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
22.55 Oameni care au schimbat 

Lumea
23.10 Film. Cursa vieţii
01.00 Mihail Gorbaciov. Partea I
01.55 Ora de business
02.45 In grădina Danei
03.10 Sport
03.25 Telejurnal Meteo
04.15 Serial. Legendele palatului. 

negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 7

04.50 Serial. Legendele palatului. 
negustorul Lim Sang-ok, 
ep. 8

05.30 Teleshopping
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programe tv
Jurnal TV

Jurnal TV

Jurnal TV

Protv

Protv

Protv

tvr1

tvr1

tvr1

tvr2

tvr2

tvr2

Pervîi Canal

Pervîi Canal

Pervîi Canal

Moldova 1

Moldova 1

Moldova 1

tv7-ntv

tv7-ntv

tv7-ntv

PrograMe tv // vineri, 17 ianuarie

PrograMe tv // SâMbĂtĂ, 18 ianuarie

PrograMe tv // duMiniCĂ, 19 ianuarie

06.00 Jurnalul orei 06
06.30 Deşteptarea!
06.55 Earth TV
07.00 Jurnalul orei 07
07.05 Deşteptarea!
07.55 Earth TV
08.00 Jurnalul orei 08
08.05 Deşteptarea!
08.55 Earth TV
09.00 Dr. House, Serial TV S05E03
09.45 Teleshopping
09.55 Earth TV
10.00 Film  Secretariat (2010) 

Secretariat
11.55 Earth TV
12.00 Ora expertizei
12.55 Earth TV
13.00 Jurnal extern
13.30  Modern Family (2009) - Serial 

TV O familie modernă, S04E04
13.55 Earth TV
14.00 Mesaje de dincolo Serial TV
14.45 Mesaje de dincolo Serial TV
15.55 Earth TV
16.00 Bones, Serial TV, S01E22
16.45 Teleshopping
16.55 Earth TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Прямой Разговор
18.55 Meteo
18.58 Earth TV
19.00 Jurnalul orei 19
19.40 Jurnal Sportiv
19.50 Film Piraţii din Caraibe. Pe ape 

si mai tulburi
22.30 Film  Misiunea. 
00.30 A.M. 
01.00 Прямой Разговор  R
02.30 Film Piraţii din Caraibe. Pe ape 

si mai tulburi
05.00 Ora expertizei
05.55 Earth TV

06.00 Jurnalul orei 06
06.30 Film Curly Sue (1991), Micuţa 

Sue
07.55 Earth TV
08.00 Deşteptarea de week-end
08.55 Earth TV
09.00 Deşteptarea de week-end
09.55 Earth TV
10.00 Teleshopping
10.15 Film de animaţie În junglă   
11.50 Mai pe scurt
11.55 Earth TV
12.00  Film  Inima de dragon 
13.55 Earth TV
14.00  A fost odată ca niciodată, 

Serial TV, sez.1,ep.19
14.55 Earth TV
15.00 The Jurnalele vampirilor, 

sez.4 ep.1
15.45 Teleshopping
15.55 Earth TV
16.00 Film Comoara Naţională
17.55 Earth TV
18.00 Patrula Jurnal TV
18.55 Earth TV
19.00 Jurnalul orei 19
19.30 Film Star Trek (2009) Star 

Trek.  Un nou început
21.30 Păpuşefii
22.00 Film Taken 2.  Teroare în 

Istanbul
23.45 Film Iron Man - Omul de oţel   
01.45 Film Star Trek.  Un nou 

început
04.00 Film Comoara Naţională
05.55 Earth TV

06.00 Jurnalul orei 06 
06.30 Film  Jumanji (1995) Jumanji
07.55 Earth TV
08.00 Deşteptarea de week-end
08.55 Earth TV
09.00 Deşteptarea de week-end
09.55 Earth TV
10.00 Teleshopping
10.15 Asfalt de Moldova - Reve-

nirea acasă
10.55 Earth TV
11.00 Documentar Wild Europe, 

Europa Sălbatică, ep.1
11.45 Film Pulbere de stele   
13.55 Earth TV
14.00 A fost odată ca niciodată, 

Serial TV, sez.1, ep. 20
14.55 Earth TV
15.00 Jurnalele vampirilor, sez.4 

ep.2
15.45 Teleshopping
15.55 Earth TV
16.00 Film Comoara Naţională. 

Cartea Secretelor
17.55 Earth TV
18.00 Paparazzi
18.55 Earth TV
19.00 Jurnalul orei 19
19.30 Film Jocurile seducţiei
21.15  Ora de ras
22.15 Film Oraşul corupt
00.00 Film Iron Man - Omul de 

oţel 2
02.00 Film Jocurile seducţiei,r
04.00 Film National Treasure 2. 

Book of  Secrets (2007) 
Comoara Naţională. Cartea 
Secretelor

05.55 Earth TV

07.00 Poate nu ştiai
07.15 Teleshopping
07.40 Serial. Legendele palatului. 

Tărâmul dintre vânturi
09.00 Tăietorii de lemn din Canada
10.00 Serial. Cercul vieţii, sez. 4, 

ep. 9
11.10 dedicată jocurilor olimpice
12.30 Tehnologiile viitorului, 13 ep, 

reluare din octombrie 2013, 
TVR 2

13.00 Concertele Festivalului 
George Enescu

14.00 Teleshopping
14.20 5 minute de istorie
14.30 Cultura minorităţilor Maghiara 

de pe doi
15.00 Rezistenţa prin cultură
16.00 Serial. Cercul vieţii, sez. 4
17.00 Handbal masculin Ungaria 

- Norvegia. Campionatul 
European

18.30 Telejurnal Ştiri Meteo Sport
19.00 Handbal masculin Croaţia 

- Suedia. Campionatul 
European

20.30 Film. Mighty Celt
22.00 Ora de ştiri
23.00 Handbal masculin Serbia 

- Franţa. Campionatul 
European

00.30 Serial. Omul invizibil, sez. II
01.20 Concertele Festivalului 

George Enescu
02.10 Tăietorii de lemn din Canada
03.05 Popasuri folclorice
03.55 Rezistenţa prin cultură
04.50 Motomagia
05.20 Mesager
06.00 Ora de ştiri

07.00 Poate nu ştiai
07.15 Teleshopping
07.30 Ferma
08.30 Pescar hoinar
09.00 Zon@ IT
09.30 Motomagia
10.10 Film. Un prinţ pentru mama
11.45 Poate nu ştiai
12.00 Cap compas
12.30 5 x 5 minute de istorie
13.00 Popasuri folclorice
14.10 Film. Când legendele mor
16.00 Memorialul Durerii
17.00 Handbal masculin. Campion-

atul European
18.30 Lumea azi Evenimentele 

internaţionale
19.00 Poate nu ştiai
19.15 Handbal masculin. Campion-

atul European
20.45 Film. Peter şi Vandy
22.15 Film. HENRIC al IV-lea
23.50 Serial. Omul invizibil, sez. II
00.40 Film. Mighty Celt
02.05 Film. HENRIC al IV-lea
03.40 Memorialul Durerii
04.30 Popasuri folclorice
05.20 Mesager
06.00 Japonia, stăpânele mării

07.00 Poate nu ştiai
07.15 Teleshopping
07.30 Cap compas
08.00 Popasuri folclorice
09.00 Ferma
10.10 În curtea bunicilor
12.00 Serial. Fram, ep. 5
13.00 Pescar hoinar
13.30 Natură şi sănătate
14.10 Film. Răscoala - România, 

1965
15.50 Rezistenţa prin cultură
16.45 Handbal masculin. Campion-

atul European
18.15 Poate nu ştiai
18.30 Retorspectiva. Anul sportiv 

2013 Rugby
19.00 Handbal masculin. Campion-

atul European
20.30 Film. Baltagul - România, 

1969
22.20 Serial. Lumini şi umbre, 

ep. 16
23.20 Film. Răscoala - România, 

1965
00.55 Teatru Zi că-ţi place de Valen-

tin Nicolau
02.10 Film. Baltagul - România, 

1969
03.55 Rezistenţa prin cultură
04.50 Pescar hoinar
05.20 Mesager
06.00 India - Parul ofrandă

6.05, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 0.00 
- ŞTIRI.

6.15, 1.00 Sub acelaşi cer.
6.45, 11.00, 4.30 Dinastii muzicale.
7.10, 8.15, 1.30 Bună dimineaţa!
9.00, 17.00, 22.00 – ŞTIRI (rus.).
9.10 Serial. AGRODOLCE (Italia).  
9.45, 17.15 Serial. O LUME 

DISPĂRUTĂ (Canada). 
10.15 Un sfert de vorbă cu Ilona 

Spătaru.
10.35, 5.05 Documentar. Monu-

mente de arhitectură.
11.40 Ştiri pozitive.
12.00 Dor. Program muzical.
12.30 Poftiţi la masă.
13.10, 17.45 Cine vine la noi. Pro-

gram de divertisment.
14.20, 3.10 Documentar. Oraşele 

portuare ale lumii.
15.05 Circul de iarnă din Paris.
15.30 Ring Star. Concurs muzical.
16.30 Stil nou.
19.00, 4.00 MESAGER.
19.40 Povestea.
19.55 Bună seara! Talk show cu 

Mircea Surdu.
21.25 Serial. AGRODOLCE (Italia).  
22.20 Fii tânăr!
23.05 Serial. SIMULATORII (Ar-

gentina). 
0.15 Chişinăul de ieri şi de azi. 
0.30 Natura în obiectiv.
5.35 Reporterul de gardă.

6.05, 21.00, 0.00 – ŞTIRI.
6.15 Documentar. Anotimpuri.
7.15 Documentar. Fluviul Yangtze.
8.50, 17.45 Fiindcă iubesc... Versuri 

de Grigore Vieru.
9.00 Desene animate. Zorro.
9.30 Desene animate. Frumoasa 

adormită.
10.30 Circul de iarnă din Paris.
11.00 Casa mea.
11.30 Stil nou.
12.00 Aniversări.
13.00 Ştiri pozitive.
13.20, 2.45 Film. VĂLEU, VĂLEU, 

NU TURNA.
14.40 Orchestra Plai moldovenesc. 

Spectacol muzical.
16.00 Documentar. Euroboxx.
16.30 Ultima oră cu Grigore Vieru.
17.00, 22.00 - ŞTIRI (rus.).
17.15 Art-club (rus.).
18.05 2014 – anul Dumitru Matcovs-

chi. Poezia Am fost bătrân.
18.10 Erudit-cafe. Concurs.
19.00, 4.00 MESAGER. 
19.35 Povestea.
19.50 O seară în familie.
21.25 Destine de colecţie.
22.20 Film. MAREŞALUL ROCCA 

(Italia).
0.10 Fii tânăr!
1.00 Avangaraj.
2.00 Documentar. Unde se nasc 

fluturii.
4.30 Bună seara! 
5.30 Moldovenii de pretutindeni. 

6.05, 21.00, 0.00 – ŞTIRI.
6.15 Documentar. Pe la case 

luminate.
6.45 Documentar. Colecţia design.
7.15 Cuvintele Credinţei.
8.05 Dialog social.
8.30 Domnului să ne rugăm! Trans-

misiune în direct cu prilejul 
sărbătorii Boboteaza.

10.30 Ring Star. Concurs muzical.
11.30 Părinţi şi copii.
12.00 Poftiţi la masă.
12.30 Natura în obiectiv.
13.00, 15.00 La o anivesare. Silvia 

Goncear. Spectacol muzical.
14.00 Baştina. Magazin agricol.
14.45 Tezaur.
16.15 Profil de savant.
16.30 World stories - lumea în 

reportaje.
17.00, 22.00 - ŞTIRI (rus.).
17.15 Cultura azi.
18.00 La noi în sat.
18.40 Loteria Milioane pentru 

Moldova.
19.00, 4.00 MESAGER.
19.35 Povestea.
19.50 Prin muzică în Europa.
21.20 Săptămâna sportivă.
22.20 Film. BOYNTON BEACH 

CLUB.
0.10 Serial. SIMULATORII.
1.15 Erudit-cafe. Concurs.
2.00 World stories - lumea în 

reportaje.
2.30 Documentar. 
3.30 Casa mea.
4.30 O seară în familie.
5.30 Destine de colecţie.

07.00 Ştirile

10.05 Teleshopping

10.20 Serial. Tânăr şi neliniştit

11.00 Film. Băiatu’ mamei

13.00 Ştirile

14.00 Teleshopping

14.15 MasterChef

16.00 La Maruţă

17.00 Ştirile cu Anişoara Loghin

17.30 La Maruţă

19.00 Ştirile

20.00 Ştirile cu Cristina Gheiceanu

20.45 Film. Rambo II

22.30 Film. Luptătorul cu dinamită

00.15 Ştirile cu Anişoara Loghin

00.45 O seară perfectă

01.45 Fabricat în Moldova

04.00 La Maruţă

06.15 Ştirile

07.00 Ştirile

10.00 Teleshopping

10.15 Film. Salvaţi-l pe Willy

12.00 În Profunzime

13.00 Ştirile

13.05 În Profunzime

13.20 Teleshopping

13.35 MasterChef

15.15 Film. La mijloc

17.00 Film. Un tătic grozav

19.00 Ştirile

20.00 Ştirile cu Cristina Gheiceanu

20.45 Film. Ziua Independenţei

23.45 Film. Lipit de tine

01.30 O seară perfectă

02.30 Fabricat în Moldova

03.30 În Profunzime

05.00 Fabricat în Moldova

06.15 Ştirile

07.00 Ştirile

10.00 Teleshopping

10.15 Film. La mijloc

12.00 Serial. Gossip Girl. Intrigi la 

New York, ep. 5, an 4

13.00 Ştirile

13.05 Teleshopping

13.20 Film. Un tătic grozav

15.00 Film. Ziua Independenţei

19.00 Ştirile

20.00 Ştirile cu Cristina Gheiceanu

20.45 Film. Cecul sau viaţa

23.00 Film. Ultima şansă

00.30 O seară perfectă

01.30 Fabricat în Moldova

04.00 Film. Ultima şansă

06.00 Fabricat în Moldova

06.15 Ştirile

05.00 Доброе утро
07.00 Prima Oră
09.00 Primele ştiri (rom.)
09.15 Teleshopping
09.40 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Primele ştiri (rom.)
12.10 Новости
12.25 Контрольная закупка
12.50 Время обедать!
13.20 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Primele ştiri (rom.)
15.10 Новости
15.30 Они и мы
16.20 В наше время
17.10 Наедине со всеми
18.00 Primele ştiri (rom.)
18.10 Новости
18.55 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Primele ştiri (rom.)
21.40 Время
22.05 Т/с Брак по завещанию. 

Танцы на углях
23.05 Новый год на Первом
01.15 Primele ştiri (rom.)
01.30 Х/ф Раба любви
03.00 Х/ф Река не течет вспять
04.30 Х/ф Большой аттракцион

05.10 Х/ф Девушка без адреса
06.00 Новости
06.10 Х/ф Девушка без адреса
06.45 Х/ф Апачи
08.15 Т/с Семейный дом
10.00 Новости
10.10 Х/ф Гусарская баллада
12.00 Новости
12.10 Х/ф Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление
13.35 Х/ф Роман с камнем
15.20 Х/ф Девчата
17.10 Красная звезда 

представляет 20 лучших 
песен года

19.00 Угадай мелодию
19.25 Х/ф Zолушка
21.00 Primele stiri (молд.)
21.25 Время
21.45 Т/с Три мушкетера
23.45 Х/ф Шерлок Холмс: Слепой 

банкир
01.25 Х/ф Крепкий орешек: 

Возмездие
03.25 Х/ф Джентльмены 

предпочитают блондинок

06.00 Новости
06.10 В. Мулявин. Горькое 

счастье песняра
07.05 Х/ф Зонтик для 

новобрачных
08.30 Служу Отчизне!
09.00 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Teleshopping
10.30 Непутевые заметки
10.45 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Свадебный переполох
13.10 Х/ф Путешествия Гулливера
14.40 Х/ф Курьер
16.15 Х/ф Близкая даль
17.55 Анна Нетребко. И тут 

выхожу я!
19.00 Replica
20.00 100 de moldoveni au zis
21.00 Sinteza săptămânii (rom.)
21.40 Воскресное Время
22.45 Кубок профессионалов
01.10 Повтори! Пародийное шоу
03.10 Х/ф Любимая женщина 

механика Гаврилова

05.00 Politica
06.14 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
06.30 Сotidian (rom.)
07.04 НТВ утром
08.28 Сегодня в Молдове
09.00 Сегодня
09.21 Ты не поверишь!
10.09 До суда
11.03 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.31 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
13.31 Дело врачей
14.24 Медицинские тайны
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка
16.26 Говорим и показываем
17.11 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.30 Сotidian (rom.)
18.00 Сегодня
18.29 Жизнь как песня. Стас 

Пьеха
19.48 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
20.30 Сегодня в Молдове
21.00 Следствие вели...
21.54 Reporter in misiune
22.30 Сotidian (rom.)
23.01 Сегодня
23.34 Т/с Морские дьяволы-5
01.09 Сotidian (rom.)
01.38 Прокурорская проверка
02.35 Суд присяжных
04.20 Обзор
04.40 Сotidian (rom.)

05.01 Т/с Дельта
06.33 Смотр
07.00 Сегодня
07.27 Сегодня в Молдове
07.56 Reporter in misiune
08.27 Сotidian (rom.)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога
09.56 Кулинарный поединок
10.58 Квартирный вопрос
12.00 Сегодня
12.24 Т/с Груз
17.25 Ленин. Красный император. 

1 с.
18.13 Ленин. Красный император. 

2 с.
19.00 Центральное телевидение
19.51 Новые русские сенсации. 

Примадонна с младенцами. 
Полная версия

20.48 Новые русские сенсации
21.51 Ты не поверишь!
22.50 Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова
23.48 Авиаторы
00.14 Т/с Груз
04.44 Ленин. Красный император. 

1 с

05.26 Т/с Дельта
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы Израиль. 

Таиланд. Франция
08.02 Спасатели
08.32 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.00 Сегодня
09.20 Первая передача
09.52 Чудо техники
10.26 Поедем, поедим!
10.57 Дачный ответ
12.00 Сегодня
12.25 Т/с Груз
17.29 Ленин. Красный император. 

3 с.
18.22 ЧП. Обзор
19.00 Сегодня
19.52 Х/ф Я - ангина!
20.48 Т/с Я - ангина!
23.36 Жизнь как песня. Сергей 

Чумаков (заключит.)
00.28 Школа злословия. Татьяна 

Горяева
01.06 Авиаторы
01.32 Т/с Груз
04.31 ЧП. Обзор

06.00 Telejurnal matinal Sport 
Meteo

09.00 Preţuieşte viaţa!
12.15 Oameni care au schimbat 

Lumea
12.30 România văzută altfel
13.00 România deşteaptă
13.30 M. A. I. aproape de tine
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Clubul celor care muncesc în 

România
15.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
18.00 Superconsumatorul
18.30 Oameni care au schimbat 

Lumea
18.45 Clubul celor care muncesc în 

România
18.50 Calea europeană
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Meteo
20.55 Clubul celor care muncesc în 

România
21.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
22.55 Oameni care au schimbat 

Lumea
23.10 Film. Enigma
01.15 Mihail Gorbaciov. Partea 

a II-a
02.05 Calea europeană
02.55 Superconsumatorul
03.20 România văzută altfel
03.45 Telejurnal Meteo
04.35 Tezaur folcloric
05.30 Teleshopping

06.00 Pe scurt despre orice
06.10 Exclusiv în România
06.55 Zestrea românilor
07.30 Primii europeni
08.20 Oameni care au schimbat 

Lumea
08.30 Clubul desenelor animate 

Ciocănitoarea Woody
09.00 Serial. Viaţa dublă a lui Eddie 

McDowd, ep. 22
09.30 Serial. Viaţa dublă a lui Eddie 

McDowd, ep. 23
10.00 Beneficiar România
10.35 Garantat 100%
11.30 Tezaur folcloric
12.30 de turism
13.00 Ora regelui
14.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
17.25 Filmoteca veselă. Arhivă
18.00 Exclusiv în România
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Meteo
21.10 Film. Benny şi Joon
23.00 Profesioniştii...
00.10 Film. Incendiar
01.55 Filmoteca veselă. Arhivă
02.20 Pe scurt despre orice
02.30 Telejurnal Meteo
03.20 Viaţa satului
05.30 Teleshopping

06.00 Teleenciclopedia
06.55 Zestrea românilor
07.30 Universul credinţei. Prima 

parte
08.20 Simbolica
08.30 Universul credinţei. Partea 

a II-a
09.30 Pro patria
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
12.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
15.00 Tezaur folcloric
16.00 Patinaj artistic. Campionatele 

Europene
18.00 Filmoteca veselă. Arhivă
19.00 Lozul cel mare
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Meteo
20.45 Film. Zâzania
22.30 Film. Marele alb
00.20 Filmoteca veselă. Arhivă
01.20 Descoperă Europa ta!
01.45 Sport
02.00 Film. Marele alb
03.45 Universul credinţei. Prima 

parte
04.30 Simbolica
04.35 Universul credinţei. Partea 

a II-a
05.30 Teleshopping
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Grădinari Olea, 
24 de ani, Chişinău
„Sunt o persoană care ştie să lupte şi să cedeze atunci când este cazul”

Ce ai de câştigat
dacă eşti

„Fata din
ultima

pagină”?
Premii şi şansa 

de a te face remarcată

Te-am convins? Trimite 
pozele tale, cât mai sexy, 
însoţite de o scurtă descriere 
şi un număr de telefon pe 
fata@apropomagazin.md 
sau str. Vlaicu Pârcălab 63, 
bir.306, Chişinău, redacţia 
„apropo”.
La sfârşitul fiecărei luni, 
„apropo” va desemna „Fata 
lunii”, care va beneficia 
de un set de produse de 
înfrumusețare.

Fata din APROPO Mai multe poze pe

www.apropomagazin.md

De la desființarea 
trupei O-Zone, 
Arsenie nu pierde 
timpul în zadar, 
fiind implicat în 
numeroase proiecte 
internaționale. În 
curând, artistul va 
participa la unul din 
cele mai populare 
Festivaluri de 
Muzică din America 
de Sud. 

Arsenie este primul 
participant din Europa 
de Est şi va reprezenta 
România cu piesa „Rumadai”, single 
ce a fost lansat imediat după succesul 
internațional înregistrat cu O-Zone. 

În cariera sa solo, Arsenie a compus 
numeroase single-uri, printre care şi 
„Rumadai”, pe care l-a lansat în urmă 
cu cinci ani. Basarabeanul a decis să 
participe cu melodia care şi astăzi este 
populară, la Festivalul de Muzică „Vina 
del Mar” ce va avea loc în Chile. 

Cu toate că procedura de înscriere 
este simplă, în etapa finală a concur-
sului, în urma unei selecții riguroase, 
rămân doar şase concurenți, dintre care 
unul din țara gazdă. De-a lungul timpu-
lui au participat la „Vina del Mar” nume 
importante ale muzicii internaționale 

precum: Gloria Gaynor, 
Elton John, Jonas 
Brothers, Daddy Yankee, 
Romeo Santos, Gloria 
Trevi, Wisin & Yandel sau 
Pablo Alboran, iar printre 
cei de anul acesta se nu-
mără Ricky Martin, Laura 
Pausini sau Rod Stewart.

Organizat de televizi-
unea națională din Chile, 
concursul se axează pe 
două categorii: pop şi folk, 
iar din juriul de specialita-
te fac parte reprezentanți 
ai postului de televiziune 
şi nume importante din 

muzică.
Într-o mare desfășurare de forte, 

„Vina del Mar” adună în fiecare an un 
public impresionant și artiști talentați 
din toate colțurile lumii. La finalul celor 
saşe zile de concurs, juriul va desemna 
doi câștigători pentru „Cea mai bună 
piesă” şi „Cel mai bun interpret”, iar 
premiile însumează aproximativ 30.000 
de euro.

„Vina del Mar” se află la cea de-a 
55-a ediţie, este unul din cele mai 
importante Festivaluri de Muzică din 
America de Sud şi se va desfăşura în 
perioada 23 – 28 februarie.

L.N.

Basarabeanca Anna 
Lesko, una dintre cele 
mai admirate cântărețe 
din România, este adulată 
de fani, însă a fost mereu 
discretă cu viața ei per-
sonală.

Invitată la TV pentru 
a cânta o piesă, Anna 
Lesko le-a dat tuturor 
vestea cea mare: este 
însărcinată și va naște 
un băiețel la sfârșitul 
lunii martie. Vestea este 
cu atât mai surprinză-
toare, cu cât frumoasa 
cântăreață a avut concer-
te în mod regulat. 
Până și dansatoarele ei 
au rămas cu gura căscată 
când au aflat! Pentru că 
Anna nu a pus nici un 
gram pe ea, nimeni nu a 
știut și nici nu a bănuit 
nimic, evident în afară de 
familie și de tatăl copilu-
lui, scrie libertatea.ro .

„Îmi doream un copil. 
Sarcina mea este foarte 

Unul din cele mai cele mai solide şi 
admirate cupluri din peisajul monden 
autohton s-a destrămat în acest an. 
Adriana Ochişanu şi Cornel Botgros au 
divorţat după 17 ani de căsnicie.

ușoară. Dacă o să meargă 
aşa de bine, o să mai fac 
imediat încă unul. Sunt în 
luna a şaptea. Pe scenă 
a fost cel mai greu. Dar 
băiatul meu este extrem 
de cuminte”, a declarat 
Anna Lesko, la emisiunea 
WOWbiz, de la Kanal D.

Aceasta a adăugat: 
„Tatăl este un muzician. 
Provine dintr-o familie de 
muzicieni respectați şi în 
România, şi în Basarabia. 
Trăiesc o poveste de dra-
goste frumoasă, cu bune 
şi cu rele, de trei ani”.

Anna Lesko va 
deveni mămică

Arsenie, ex-O-Zone, 
pe aceeași scenă 
cu Ricky Martin

La sfârşitul lui 2013, 
Vitalie Dani a venit 
cu o surpriză pentru 
fanii săi. Artistul a 
lansat videoclipul 
melodiei „Când eşti 
lângă mine tu”, la care 
a lucrat cu o echipă de 
profesioniști. Filmările 
au avut loc în Italia, 
iar în clip apare şi 
actorul Vitalie Rusu.

Vitalie Dani a mun-
cit mult la cel mai nou 
produs al său, iar rezul-
tatul final este pe măsura 
așteptărilor sale. „Vara 
aceasta am fost în Italia, 
unde două zile am cântat, 
iar două zile am filmat. 
Ne-am întors cu două 
videoclipuri, iar eu sunt 
mulţumit de ce a ieşit. 
Am lucrat cu o echipă de 
profesionişti”, a declarat 
vedeta în cadrul emisiunii 
„Veranda” de la Jurnal TV. 
Artistul a postat şi un 
mesaj pe contul său de 
Facebook, unde le mulţu-
meşte tuturor celor care 
l-au ajutat să-şi atingă 
scopul. Deşi niciodată 
nu a dorit să vorbească 
despre viaţa sa personală, 
Vitalie Dani a venit şi cu 
un mesaj pentru soţia 
sa, Silvia, cea care stă în 
spatele artistului. 

„Ţin să-i mulţumesc 
marelui actor Vitalie Rusu 
pentru faptul că 
a acceptat să 
apară în acest 
videoclip. Îi 
sunt recu-
noscător 
pentru 
acea 
nuan-
ţă de 
no-
bleţe 
şi ra-
fina-
ment 
pe care 
a dat-o 
clipului 
prin jo-
cul sau 
actori-
cesc de 
excep-
ţie şi 
prin 
valoa-
rea sa 
de neprețuit. Sunt onorat. 
Am muncit mult la acest 
produs alături de excep-
ţionalul tandem regizo-
ral, Ina şi Oleg Butnaru. 
Sper ca rezultatul să fie 
pe placul vostru. Îi sunt 
recunoscător şi parte-
nerei mele din videoclip, 
Cristina Mihalachi, care 
a fost atât de naturală şi 

sinceră, cum numai na-
tura poate fi. Cristina, eşti 
un înger, iar în videoclip 
ai jucat excepţional. Şi 
nu în ultimul rând, vreau 
să-i mulţumesc celei care 
a fost alături de mine şi 
la bine, şi la rău, dulcea 
mea orheiancă, Silvia”, se 
arată în mesajul lui Vitalie 
Dani.

L.N.

Ce frumos îşi alintă 
Vitalie Dani soţia!
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lunii”, care va benefi cia 
de un set de produse de 
înfrumusețare.

Fata din APROPO Mai multe poze pe

www.apropomagazin.md

De la desfi ințarea 
trupei O-Zone, 
Arsenie nu pierde 
timpul în zadar, 
fi ind implicat în 
numeroase proiecte 
internaționale. În 
curând, artistul va 
participa la unul din 
cele mai populare 
Festivaluri de 
Muzică din America 
de Sud. 

Arsenie este primul 
participant din Europa 
de Est şi va reprezenta 
România cu piesa „Rumadai”, single 
ce a fost lansat imediat după succesul 
internațional înregistrat cu O-Zone. 

În cariera sa solo, Arsenie a compus 
numeroase single-uri, printre care şi 
„Rumadai”, pe care l-a lansat în urmă 
cu cinci ani. Basarabeanul a decis să 
participe cu melodia care şi astăzi este 
populară, la Festivalul de Muzică „Vina 
del Mar” ce va avea loc în Chile. 

Cu toate că procedura de înscriere 
este simplă, în etapa fi nală a concur-
sului, în urma unei selecții riguroase, 
rămân doar şase concurenți, dintre care 
unul din țara gazdă. De-a lungul timpu-
lui au participat la „Vina del Mar” nume 
importante ale muzicii internaționale 

precum: Gloria Gaynor, 
Elton John, Jonas 
Brothers, Daddy Yankee, 
Romeo Santos, Gloria 
Trevi, Wisin & Yandel sau 
Pablo Alboran, iar printre 
cei de anul acesta se nu-
mără Ricky Martin, Laura 
Pausini sau Rod Stewart.

Organizat de televizi-
unea națională din Chile, 
concursul se axează pe 
două categorii: pop şi folk, 
iar din juriul de specialita-
te fac parte reprezentanți 
ai postului de televiziune 
şi nume importante din 

muzică.
Într-o mare desfășurare de forte, 

„Vina del Mar” adună în fi ecare an un 
public impresionant și artiști talentați 
din toate colțurile lumii. La fi nalul celor 
saşe zile de concurs, juriul va desemna 
doi câștigători pentru „Cea mai bună 
piesă” şi „Cel mai bun interpret”, iar 
premiile însumează aproximativ 30.000 
de euro.

„Vina del Mar” se afl ă la cea de-a 
55-a ediţie, este unul din cele mai 
importante Festivaluri de Muzică din 
America de Sud şi se va desfăşura în 
perioada 23 – 28 februarie.

L.N.

Basarabeanca Anna 
Lesko, una dintre cele 
mai admirate cântărețe 
din România, este adulată 
de fani, însă a fost mereu 
discretă cu viața ei per-
sonală.

Invitată la TV pentru 
a cânta o piesă, Anna 
Lesko le-a dat tuturor 
vestea cea mare: este 
însărcinată și va naște 
un băiețel la sfârșitul 
lunii martie. Vestea este 
cu atât mai surprinză-
toare, cu cât frumoasa 
cântăreață a avut concer-
te în mod regulat.
Până și dansatoarele ei 
au rămas cu gura căscată 
când au afl at! Pentru că 
Anna nu a pus nici un 
gram pe ea, nimeni nu a 
știut și nici nu a bănuit 
nimic, evident în afară de 
familie și de tatăl copilu-
lui, scrie libertatea.ro .

„Îmi doream un copil. 
Sarcina mea este foarte 

Unul din cele mai cele mai solide şi 
admirate cupluri din peisajul monden 
autohton s-a destrămat în acest an. 
Adriana Ochişanu şi Cornel Botgros au 
divorţat după 17 ani de căsnicie.

ușoară. Dacă o să meargă 
aşa de bine, o să mai fac 
imediat încă unul. Sunt în 
luna a şaptea. Pe scenă 
a fost cel mai greu. Dar 
băiatul meu este extrem 
de cuminte”, a declarat 
Anna Lesko, la emisiunea 
WOWbiz, de la Kanal D.

Aceasta a adăugat: 
„Tatăl este un muzician. 
Provine dintr-o familie de 
muzicieni respectați şi în 
România, şi în Basarabia. 
Trăiesc o poveste de dra-
goste frumoasă, cu bune 
şi cu rele, de trei ani”.

Anna Lesko va 
deveni mămică

ai solide şi 
sajul monden 
n acest an.
nel Botgros au 
ăsnicie.

Arsenie, ex-O-Zone, 
pe aceeași scenă 
cu Ricky Martin

La sfârşitul lui 2013, 
Vitalie Dani a venit 
cu o surpriză pentru 
fanii săi. Artistul a 
lansat videoclipul 
melodiei „Când eşti 
lângă mine tu”, la care 
a lucrat cu o echipă de 
profesioniști. Filmările 
au avut loc în Italia, 
iar în clip apare şi 
actorul Vitalie Rusu.

Vitalie Dani a mun-
cit mult la cel mai nou 
produs al său, iar rezul-
tatul fi nal este pe măsura 
așteptărilor sale. „Vara 
aceasta am fost în Italia, 
unde două zile am cântat, 
iar două zile am fi lmat. 
Ne-am întors cu două 
videoclipuri, iar eu sunt 
mulţumit de ce a ieşit. 
Am lucrat cu o echipă de 
profesionişti”, a declarat 
vedeta în cadrul emisiunii 
„Veranda” de la Jurnal TV.
Artistul a postat şi un 
mesaj pe contul său de 
Facebook, unde le mulţu-
meşte tuturor celor care 
l-au ajutat să-şi atingă 
scopul. Deşi niciodată 
nu a dorit să vorbească 
despre viaţa sa personală, 
Vitalie Dani a venit şi cu 
un mesaj pentru soţia 
sa, Silvia, cea care stă în 
spatele artistului.

„Ţin să-i mulţumesc 
marelui actor Vitalie Rusu 
pentru faptul că 
a acceptat să 
apară în acest 
videoclip. Îi 
sunt recu-
noscător 
pentru 
acea 
nuan-
ţă de 
no-
bleţe 
şi ra-
fi na-
ment 
pe care 
a dat-o 
clipului 
prin jo-
cul sau 
actori-
cesc de 
excep-
ţie şi 
prin 
valoa-
rea sa 
de neprețuit. Sunt onorat. 
Am muncit mult la acest 
produs alături de excep-
ţionalul tandem regizo-
ral, Ina şi Oleg Butnaru. 
Sper ca rezultatul să fi e 
pe placul vostru. Îi sunt 
recunoscător şi parte-
nerei mele din videoclip, 
Cristina Mihalachi, care 
a fost atât de naturală şi 

sinceră, cum numai na-
tura poate fi . Cristina, eşti 
un înger, iar în videoclip 
ai jucat excepţional. Şi 
nu în ultimul rând, vreau 
să-i mulţumesc celei care 
a fost alături de mine şi 
la bine, şi la rău, dulcea 
mea orheiancă, Silvia”, se 
arată în mesajul lui Vitalie 
Dani.

L.N.
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ui actor Vitalie Rusu 
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Ce frumos îşi alintă 
Vitalie Dani soţia!
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Spaţiul de avertismente de pe ambalaj va trebui 
să fie mărit până la cel puţin 50%. De aseme-
nea, ar putea fi interzisă calificarea comparată 
a produsului de tip light, medium, ultra, extra, 
super, slim sau altele similare. Sănătate

Fumatul sub controlul legii

Svetlana Panţa

Persoanelor supărate că 
sunt expuse fumului de ţi-
gară în locurile publice ar 
putea să li se facă dreptate. 
Proiectul de lege cu privire 
la controlul tutunului apro-
bat în decembrie 2013 de 
cabinetul de miniştri pre-
vede că orice persoană care 
devine involuntar fumător 
pasiv are dreptul să ceară 
despăgubiri de la producă-
torul de ţigări sau persoa-
na juridică responsabilă de 
spaţiul public în care se fu-
mează. 

Până atunci însă, urmea-
ză ca proiectul de lege să 
fie votat în Parlament. Un 
lobby în acest sens l-a făcut 
prim-ministrul Iurie Lean-
că, ce, prin intermediul 
unui spot video izbitor de 
asemănător cu cel al omo-
logului său rus, îndeamnă 
cetăţenii să renunţe la fu-
mat şi, la fel ca Medvedev, 
menţionează că proiectul 
de lege nu este îndreptat 
împotriva fumătorilor, ci a 
fumatului. 

Nu ne vom axa pe drep-
turile de autor, ci vom ana-
liza proiectul respectiv. 
Printre cele mai importante 
reguli pe care le impune do-
cumentul sunt interzicerea 
fumatului în spaţiile publice 
închise / semiînchise, locu-
rile de muncă şi în mijloace-
le de transport public. 

Conform proiectului, 
urmează să fie rectificat 
articolul 91 din Codul Con-
travenţional. Astfel, poliţiş-
tii urmează să sancţioneze 
nu doar persoanele care 
consumă alcool în locuri-
le interzise, ci şi fumăto-
rii. Angajaţii Ministerului 
Afacerilor Interne nu-şi 
imaginează cum ar putea fi 
realizată această prevedere 
şi sunt de părere că măsura 
ar putea fi aplicată în cazul 
persoanelor juridice, adi-
că proprietarii localurilor 
care nu se vor conforma 
prevederilor şi vor permite 
fumatul în spaţiile închise, 
în cazul persoanelor fizice 
(fumătorii de rând) va fi mai 
complicat. 

„Adică, va trebui să fu-
gim după fiecare fumător ca 

„Într-o zi, în timp ce 
ieșeam de la sport, doi 
fumători mi-au stricat 
dispoziția pe o săptămână 
întreagă. Au scos un nor 
de fum care m-a făcut să 
nu pot dormi până la ora 
02.00”, şi-a povestit expe-
rienţa neplăcută ministrul 
Sănătăţii, Andrei Usatîi. 
Dacă legea antifumat ar fi 
fost deja în vigoare, minis-
trul ar fi putut să-i acţione-
ze în judecată pe fumători. 

Potrivit premierului Iu-
rie Leancă, este inevitabilă o 
eventuală rezistenţă nu atât 
din partea fumătorilor, cât 
din partea producătorilor 
de ţigări. Şi dacă proiectul 
de lege va fi aprobat, aceştia 

Ce îi așteaptă pe producătorii de tutungerie și pe fumători în cazul 
în care proiectul de lege cu privire la controlul tutunului va fi votat în Parlament

urmează să se conforme-
ze unei serii de restricţii. 
Proiectul de lege prevede 
restrângerea gamei de pro-
duse din tutun, interzicând 
să mai fie comercializate 
ţigările care conţin arome, 
ţigările subţiri şi cele cu o 
cantitate mai mare de 10 
mg de gudron per ţigară, 1 
mg de nicotină, 10 mg de 
monoxid de carbon. 

Potrivit lui Varfolomei 
Calmâc, specialist la Cen-
trul Naţional de Sănătate 
Publică, producătorii de ţi-
gări au fost deja atenţionaţi 
despre noile restricţii şi, în 
cazul în care vor fi depistate 
încălcări, toată producţia de 
ţigări care nu corespunde 

Statisticile înfiorătoare privind daunele fuma-
tului se pare că nu şi-au făcut efectul. Anual, 
sute de persoane îşi pierd viaţa ca urmare a unei 
boli cauzate de fumatul excesiv. Pentru a reduce 
numărul deceselor a fost elaborat un proiect de 
lege cu privire la controlul tutunului. Prevede-
rile proiectului i-au nemulţumit pe producăto-
rii de ţigări, care s-au arătat deranjaţi de faptul 
că, la elaborarea proiectului în cauză, nu au fost 
luate în calcul şi doleanțele lor. „Acest proiect, 
dacă va fi votat, va fi o lovitură dureroasă pen-
tru toţi producătorii, dar nu vom avea de ales şi 
va trebui să ne conformăm”, a declarat pentru 
JURNAL reprezentantul unei companii care 
vinde produse de tutungerie. 

STATISTICI

tabagismul 
omoară anual 
aproximativ
6 mil. 
de oameni

Potrivit organizaţiei 
Mondiale a sănătăţii, 
fumatul îi ucide pe 
jumătate dintre cei 
care îl practică. 
tabagismul omoară 
anual aproximativ 6 mil. 
de oameni. Peste 5 
mil. dintre aceştia sunt 
consumatori sau foşti 
consumatori, şi peste 
600000 de nefumători 
involuntar expuşi 
fumatului. 

Dacă nu va fi luată 
nicio măsură de 
urgenţă, numărul anual 
al acestor decese ar 
putea atinge peste 
8 mil. până în 2030. 
Peste 80% dintr-un 
miliard de fumători 
trăiesc în ţări cu venit 
mic sau mijlociu. Chiar 
dacă tabagismul se 
reduce în unele ţări 
cu venit ridicat sau 
intermediar superior, 
consumul total de 
produse de tutun 
creşte la nivel mondial. 

privind daunele acestuia, 
interzicerea reclamei ţigă-
rilor, îndeosebi a celei pla-
sate în imediata apropiere 
de şcoli şi grădiniţe, inter-
zicerea fumatului în locu-
rile publice şi, nu în ultimul 
rând, majorarea preţului la 
produsele de tutungerie. 
Noi avem cele mai mici pre-
ţuri din Europa”, conchide 
medicul.

Pe de altă parte, produ-
cătorii de ţigări susţin că 
îi aşteaptă „zile negre” şi 
consideră prevederile noii 
legi prea dure. „Facem cu 
greu faţă cerinţelor exis-
tente. Pe moment, suntem 
în şomaj tehnic. Căutăm 
soluţii”, a declarat pentru 
JURNAL reprezentantul 
unei companii de produse 
din tutun. În timp ce agenţii 
economici sunt în căutare 
de soluţii, la ultima şedinţa 
extraordinară a Consiliului 
Naţional în domeniul Con-
trolului Tutunului s-a decis 
introducerea unor preve-
deri suplimentare cu privire 
la restricţionarea comerci-
alizării ţigărilor. „Ţigările 
nu vor mai fi vândute între 
orele 22:00 şi 08:00”, a men-
ţionat viceprim-ministrul 
Tatiana Potâng. 

să-i aplicăm amendă pentru 
că a tras o pipă în locul pu-
blic?”, se întreabă nedumerit 
un poliţist. Dacă proiectul 
de lege va fi votat în plenul 
Parlamentului, răspunsul la 
întrebarea poliţistului va fi 
afirmativ. 

În document se mai 
menţionează că urmează să 
fie completată Legea cu pri-
vire la activitatea poliţiei şi 
statutul poliţistului care va 
mai trebui să asigure res-
pectarea legislaţiei privind 
interzicerea fumatului în 
spaţiile publice şi, în cazul 
în care constată încălcări, 
să aplice sancţiuni. 

Persoanele fizice care vor 
încălca prevederile noii legi 
vor fi amendate cu până la 
3.000 de lei, iar agenții eco-
nomici riscă sancțiuni până 
la 10 mii de lei, riscând ast-
fel să rămână fără licență de 
activitate pe o perioadă de 
șase luni. 

Fumătorii riscă să fie 
daţi în judecată

cerinţelor va fi confiscată şi 
distrusă. Procedura de dis-
trugere a produselor din tu-
tun confiscate va fi stabilită 
de Guvern. 

„Nu contează, light sau 
extra, fumatul ucide”

În ce priveşte ambalajul 
ţigărilor, Ministerul Sănă-
tăţii va stabili cerinţele pri-
vind conţinutul mesajului 
de preîntâmpinare privind 
pericolul fumatului. Spaţiul 
de avertismente de pe am-
balaj va trebui să fie mărit 
până la cel puţin 50%. De 
asemenea, ar putea fi inter-
zisă calificarea comparată 
a produsului de tip light, 
medium, ultra, extra, super, 
slim sau altele similare. 

„Indiferent de cantitatea 
substanţelor nocive dintr-
o ţigaretă, aceasta rămâne 
a fi dăunătoare pentru să-
nătatea fumătorului. El nu 
trebuie să se consoleze cu 
gândul că dacă fumează o 
ţigară „light” nu-l paşte pe-
ricolul de a face un cancer 
pulmonar. Din acest motiv 
a fost interzisă calificarea 
produselor de tutun după 
acest criteriu”, a menţionat 
pentru JURNAL Varfolo-
mei Calmâc. 

Despre pericolul fuma-
tului, inclusiv al celui pa-
siv, ne-a vorbit şi Corneliu 
Prepeliţă, medic oncolog la 
Institutul Oncologic Repu-
blican, unde sunt internaţi 
anual peste 1000 de paci-
enţi, victime ale tutunului. 
„Foarte mulţi copii suferă 
din cauza că se află în preaj-
ma unor persoane fumătoa-
re, pentru ca, mai târziu, 
să le urmeze exemplul. Cel 
mai tânăr pacient operat 
de mine a fost un băieţel de 
şase anişori. Cea mai bună 
metodă de combatere a fu-
matului este informarea 

Fumătoarele sunt cu studii superioare 
Conform datelor Centrului Național de Sănătate Publică, 
consumul mediu pe zi al unui fumător este de 29 de țigări. 
Peste 50 la sută din bărbaţi sunt fumători, majoritatea fiind 
din mediul rural, cu studii medii sau profesionale. Femeile 
fumează mai puţin decât bărbaţii, 11 la sută, însă, în mare 
parte, acestea sunt de la oraş şi cu studii superioare. 

18
magaz in

apropo

ANUL IV, NR. 1 (234)
MARTI, 14 IANUARIE 2014,

MONDEN

Grădinari Olea, 
24 de ani, Chişinău
„Sunt o persoană care ştie să lupte şi să cedeze atunci când este cazul”

Ce ai de câştigat
dacă eşti

„Fata din
ultima

pagină”?
Premii şi şansa 

de a te face remarcată

Te-am convins? Trimite 
pozele tale, cât mai sexy, 
însoţite de o scurtă descriere 
şi un număr de telefon pe 
fata@apropomagazin.md 
sau str. Vlaicu Pârcălab 63, 
bir.306, Chişinău, redacţia 
„apropo”.
La sfârşitul fi ecărei luni, 
„apropo” va desemna „Fata 
lunii”, care va benefi cia 
de un set de produse de 
înfrumusețare.

Fata din APROPO Mai multe poze pe

www.apropomagazin.md

De la desfi ințarea 
trupei O-Zone, 
Arsenie nu pierde 
timpul în zadar, 
fi ind implicat în 
numeroase proiecte 
internaționale. În 
curând, artistul va 
participa la unul din 
cele mai populare 
Festivaluri de 
Muzică din America 
de Sud. 

Arsenie este primul 
participant din Europa 
de Est şi va reprezenta 
România cu piesa „Rumadai”, single 
ce a fost lansat imediat după succesul 
internațional înregistrat cu O-Zone. 

În cariera sa solo, Arsenie a compus 
numeroase single-uri, printre care şi 
„Rumadai”, pe care l-a lansat în urmă 
cu cinci ani. Basarabeanul a decis să 
participe cu melodia care şi astăzi este 
populară, la Festivalul de Muzică „Vina 
del Mar” ce va avea loc în Chile. 

Cu toate că procedura de înscriere 
este simplă, în etapa fi nală a concur-
sului, în urma unei selecții riguroase, 
rămân doar şase concurenți, dintre care 
unul din țara gazdă. De-a lungul timpu-
lui au participat la „Vina del Mar” nume 
importante ale muzicii internaționale 

precum: Gloria Gaynor, 
Elton John, Jonas 
Brothers, Daddy Yankee, 
Romeo Santos, Gloria 
Trevi, Wisin & Yandel sau 
Pablo Alboran, iar printre 
cei de anul acesta se nu-
mără Ricky Martin, Laura 
Pausini sau Rod Stewart.

Organizat de televizi-
unea națională din Chile, 
concursul se axează pe 
două categorii: pop şi folk, 
iar din juriul de specialita-
te fac parte reprezentanți 
ai postului de televiziune 
şi nume importante din 

muzică.
Într-o mare desfășurare de forte, 

„Vina del Mar” adună în fi ecare an un 
public impresionant și artiști talentați 
din toate colțurile lumii. La fi nalul celor 
saşe zile de concurs, juriul va desemna 
doi câștigători pentru „Cea mai bună 
piesă” şi „Cel mai bun interpret”, iar 
premiile însumează aproximativ 30.000 
de euro.

„Vina del Mar” se afl ă la cea de-a 
55-a ediţie, este unul din cele mai 
importante Festivaluri de Muzică din 
America de Sud şi se va desfăşura în 
perioada 23 – 28 februarie.

L.N.

Basarabeanca Anna 
Lesko, una dintre cele 
mai admirate cântărețe 
din România, este adulată 
de fani, însă a fost mereu 
discretă cu viața ei per-
sonală.

Invitată la TV pentru 
a cânta o piesă, Anna 
Lesko le-a dat tuturor 
vestea cea mare: este 
însărcinată și va naște 
un băiețel la sfârșitul 
lunii martie. Vestea este 
cu atât mai surprinză-
toare, cu cât frumoasa 
cântăreață a avut concer-
te în mod regulat.
Până și dansatoarele ei 
au rămas cu gura căscată 
când au afl at! Pentru că 
Anna nu a pus nici un 
gram pe ea, nimeni nu a 
știut și nici nu a bănuit 
nimic, evident în afară de 
familie și de tatăl copilu-
lui, scrie libertatea.ro .

„Îmi doream un copil. 
Sarcina mea este foarte 

Unul din cele mai cele mai solide şi 
admirate cupluri din peisajul monden 
autohton s-a destrămat în acest an. 
Adriana Ochişanu şi Cornel Botgros au 
divorţat după 17 ani de căsnicie.

ușoară. Dacă o să meargă 
aşa de bine, o să mai fac 
imediat încă unul. Sunt în 
luna a şaptea. Pe scenă 
a fost cel mai greu. Dar 
băiatul meu este extrem 
de cuminte”, a declarat 
Anna Lesko, la emisiunea 
WOWbiz, de la Kanal D.

Aceasta a adăugat: 
„Tatăl este un muzician. 
Provine dintr-o familie de 
muzicieni respectați şi în 
România, şi în Basarabia. 
Trăiesc o poveste de dra-
goste frumoasă, cu bune 
şi cu rele, de trei ani”.

Anna Lesko va 
deveni mămică

ai solide şi 
sajul monden 
n acest an.
nel Botgros au 
ăsnicie.

Arsenie, ex-O-Zone, 
pe aceeași scenă 
cu Ricky Martin

La sfârşitul lui 2013, 
Vitalie Dani a venit 
cu o surpriză pentru 
fanii săi. Artistul a 
lansat videoclipul 
melodiei „Când eşti 
lângă mine tu”, la care 
a lucrat cu o echipă de 
profesioniști. Filmările 
au avut loc în Italia, 
iar în clip apare şi 
actorul Vitalie Rusu.

Vitalie Dani a mun-
cit mult la cel mai nou 
produs al său, iar rezul-
tatul fi nal este pe măsura 
așteptărilor sale. „Vara 
aceasta am fost în Italia, 
unde două zile am cântat, 
iar două zile am fi lmat. 
Ne-am întors cu două 
videoclipuri, iar eu sunt 
mulţumit de ce a ieşit. 
Am lucrat cu o echipă de 
profesionişti”, a declarat 
vedeta în cadrul emisiunii 
„Veranda” de la Jurnal TV.
Artistul a postat şi un 
mesaj pe contul său de 
Facebook, unde le mulţu-
meşte tuturor celor care 
l-au ajutat să-şi atingă 
scopul. Deşi niciodată 
nu a dorit să vorbească 
despre viaţa sa personală, 
Vitalie Dani a venit şi cu 
un mesaj pentru soţia 
sa, Silvia, cea care stă în 
spatele artistului.

„Ţin să-i mulţumesc 
marelui actor Vitalie Rusu 
pentru faptul că 
a acceptat să 
apară în acest 
videoclip. Îi 
sunt recu-
noscător 
pentru 
acea 
nuan-
ţă de 
no-
bleţe 
şi ra-
fi na-
ment 
pe care 
a dat-o 
clipului 
prin jo-
cul sau 
actori-
cesc de 
excep-
ţie şi 
prin 
valoa-
rea sa 
de neprețuit. Sunt onorat. 
Am muncit mult la acest 
produs alături de excep-
ţionalul tandem regizo-
ral, Ina şi Oleg Butnaru. 
Sper ca rezultatul să fi e 
pe placul vostru. Îi sunt 
recunoscător şi parte-
nerei mele din videoclip, 
Cristina Mihalachi, care 
a fost atât de naturală şi 

sinceră, cum numai na-
tura poate fi . Cristina, eşti 
un înger, iar în videoclip 
ai jucat excepţional. Şi 
nu în ultimul rând, vreau 
să-i mulţumesc celei care 
a fost alături de mine şi 
la bine, şi la rău, dulcea 
mea orheiancă, Silvia”, se 
arată în mesajul lui Vitalie 
Dani.

L.N.

ă-i mulţumesc 
ui actor Vitalie Rusu 
u faptul că 
eptat să 
în acest 
clip. Îi 
ecu-
tor 
u 

e 
o
ui 
o-
u 
-

de 
-

Ce frumos îşi alintă 
Vitalie Dani soţia!
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Fiecare strofă era un poem aparte şi 
de-o reală frumuseţe! Amintirile mele le-
gate de aceste versuri, dar şi de monta-
rea poemului „Luceafărul” sunt neştirbite, 
pentru că atunci am descoperit Poezia!Cultură

Ce versuri de Eminescu
Scriitori și oameni de cultură din Republica Moldova și România răspund la întrebarea 
JURNALULUI de Chișinău: Ce versuri de Eminescu v-au marcat?

Două fragmente s-au lipit 
cel mai bine de mine – prin 
combinația lor de sonoritate 
și profunzime, care mi le-a 
imprimat involuntar în me-
morie. În plus, ceea ce au ele 
special este senzația de uni-
tate cu Totul – senzația că 
nimic din ceea ce există nu 
e străin de tine, sentimen-
tul ăsta care poate fi numit 
mistic și pe care, inconștient 
sau conștient, ni-l dorim 
cu toții. Și, nu întâmplător, 
ambele sunt finaluri de text: 

finalul, deseori, e ceea cu ce 
vrea autorul să te lase când 
îl citești. Ceea ce vrea el să 
rămână în tine. 

Primul pasaj la care mă 
refer încheie „Dintre sute de 
catarge”: „Nențeles rămâ-
ne gândul / Ce-ți străbate 
cânturile, / Zboară vecinic, 
îngânându-l, / Valurile, vân-
turile”. Al doilea e din „În 
zădar în colbul școlii...”: „Ci 
trăiește, chinuiește / Și de 
toate pătimește / Ș-ai s-auzi 
cum iarba crește.”

Alexandru Cosmescu: 
„Ne dorim cu toții senzația 
de unitate cu Totul”

Poezia lui Mihai Emi-
nescu îmi rămâne, mereu, 
apropiată. M-au marcat 
poemele-fluviu cu imagini 
cosmogonice, hiperboreene, 
în care-mi regăsesc Pietrele 
Nordului meu – „Odin și 
Poetul”, „Memento mori”, 
„Gemenii”, „Diamantul Nor-
dului”, „Andrei Mureșanu”. 
Iată un fragment din „Poves-

tea magului călător în stele”, 
de recitit în acele nopți când 
vrei să pricepi „scrisul stele-
lor de foc”: „... Eu stau uimit 
și palid... mâna-mi involun-
tară/ Se mișcă tremurândă 
pe coardele de fier,/

Ce caută-al meu suflet în 
acea sfântă oară/ De la tul-
burii creieri în van eu sama 
cer” (…).

George Vulturescu, poet, 
Satu-Mare: 
„Revin la poemele-fluviu 
cu imagini cosmogonice”

Eminescu, cel mai comen-
tat poet al românilor, a trecut 
printr-o grilă variată de apre-
cieri: de la negări periodice 
ale valorii până la transfor-
marea poeziei sale în model 
valid pentru toate timpurile. 
Aceste puncte de vedere sunt 
considerate puerile, iremedi-
abil depăşite. Eminescu este 
tratat astăzi cu luciditate, 
ocupând locul bine meritat în 
panteonul literaturii române. 
Nu cred că este cazul să mă 
extind asupra unui capitol 
lămurit şi încheiat, ci să scriu 
despre un Eminescu al meu, 
un Eminescu al Basarabiei so-
vietice, pentru că există cu si-
guranţă şi această dimensiune 
a geniului eminescian. 

În formaţia mea literară, 
Eminescu a ocupat un loc 
important mai ales în peri-
oada şcolară. Eminescu era 
singurul model de poezie su-
perioară, acceptat de regimul 
sovietic. Nu provin dintr-o 
familie de filologi, nu intra-
sem, la acea dată, în contact 
cu filologi apţi şi dornici să-
mi deschidă ochii asupra 
altor nume de poeţi, la fel 
de mari, dar mai aproape de 
contemporaneitate şi de sen-
sibilitatea noastră. La şcoală, 
profesorii mei nu au ieşit din 
cadrul cazon: poezia clasică 
avându-l drept punct culmi-
nant pe Eminescu, literatura 
sovietică îi avea pe Bucov, 
Lupan etc. Nimic deosebit. 

Era nevoie de un ghid ca să 
poţi ieşi din aerul unei litera-
turi mutilate până la desfigu-
rare. Aceste adevărate călău-
ze au apărut abia la facultate. 
Este vorba de unii colegi de 
ai mei, mai bine şcoliţi şi mai 
privilegiaţi, care au beneficiat 
încă de acasă de o bibliotecă 
de literatură românească, de 
întâlniri cu unii oameni, un 
fel de elită intelectuală, care 
le-au vorbit despre poezia 
română post-eminesciană, 
sechestrată din şcoli. 

Eminescu m-a ajutat în 
şcoală să rezist estetic la no-
ianul de subcultură şi lipsă 
de bonton. Eminescu mi-a 
demonstrat că poezia de cea 
mai bună calitate există, iar 

la facultate am descoperit că 
e posibilă şi mai aproape de 
timpul pe care ni-i dat să-l 
traversăm. În şcoală nu pu-
team să am discernământul 
criticului literar sovietic, care 
triază o bibliotecă pentru a 
găsi două-trei texte valabile. 
E prea mult pentru un elev 
obişnuit. În acest sens, Emi-
nescu era mai accesibil.

Eminescu a fost aşadar 
aidoma unei bujii care nu 
a permis motorului literar 
atât de slăbit şi de zdrunci-
nat să se oprească definitiv. 
Fără Arghezi, Bacovia sau 
Stănescu, Eminescu a avut 
o funcţie compensatorie, pe 
care a realizat-o, în cazul meu, 
cu brio.

Grigore Chiper: 
„Eminescu m-a ajutat să rezist estetic”

„Dintre sute de catarge”, pe care, retrospectiv, mă văd re-
citând-o pe scena şcolii, şi în care cuvintele aveau chiar înţe-
lesul pe care-l exprimau. Fiecare strofă era un poem aparte 
şi de-o reală frumuseţe! Amintirile mele legate de aceste ver-
suri, dar şi de montarea poemului „Luceafărul” sunt neştir-
bite, pentru că atunci am descoperit Poezia!

Călina Trifan:
 „Am recitat ‚Dintre sute de 
catarge’ pe scena școlii”

M-a marcat poemul „Cărțile” din care aș aminti versurile: 
„Shakespeare! adesea te gândesc cu jale,/ Prieten blând al su-
fletului meu;/ Izvorul plin al cânturilor tale/ Îmi sare-n gând 
şi le repet mereu”…

Ecaterina Bargan, poetă: 
„Adesea te gândesc cu jale”

Scurt pe doi: Versurile 
„Stelele-n cer/ Deasupra mă-
rilor/ Ard depărtărilor/ Până 
ce pier”, ca şi întreg poemul 
de altfel, mi se par de-o fru-
museţe neasemuită, aş zice 

inegalabilă (dacă nu ar exista 
acel „Nu credeam să-nvăţ a 
muri vrodată” din  Oda (în 
metru antic), mult superioa-
ră „Luceafărul”-ui.

Emilian Galaicu-Păun: 
„Stelele-n cer…”

Grupaj de Irina Nechit

Mi-a marcat viața, la 
propriu, celebra Scrisoare 
a III-a. În școala generală 
și la liceu am participat 
și câștigat la majoritatea 
concursurilor de recitat 
poezii, declamând dialogul 
dintre Mircea și Baiazid. 
Pe scenă purtam două 
coroane: eram, pe rând, ba 
Mircea, ba Baiazid... Aces-
te recitaluri m-au ajutat 
mult să capăt încredere în 
mine și să nu-mi fie frică 
de scenă și de ieșirile în 
public. 
Și totuși, poezia care-mi 
este cea mai apropiată de 
suflet este „Și dacă...”. Eram 
la liceu prin clasa XI când 
profesoara de literatura ro-
mână ne-a rugat să facem 
un exercițiu de imaginație: 
să compunem versiunea 
noastră a poeziei lui Emi-
nescu. O cunoșteam încă 
din școala generală, când 
am citit integral opera 
poetică a lui Eminescu, 
dar abia în liceu, când ni 
s-a dat această provocare, 
mi-am dat seama cât dor 
și nostalgie se ascund în 
spatele acelor versuri apa-
rent simple. A rămas până 
acum una dintre preferate-
le mele.

Ecaterina 
Dumbrăveanu, 
doctor în 
cinematografie 
și media, 
ICR „Mihai 
Eminescu”, 
Chișinău: 
„Eram, pe rând, 
ba Mircea, ba 
Baiazid”

Povestea versului emines-
cian care n-aș spune că „m-a 
marcat”, ci poate m-a făcut 
mai atentă și m-a pus pe gân-
duri, ar fi următoarea. Elevă 
fiind într-o clasă gimnazială, 
nu-mi amintesc exact în ce 
împrejurare, la un concurs sau 
o serbare, așa ceva, a trebuit 
să recit o poezie de Eminescu. 
Am ales „Viața” pentru tonali-
tatea ei gravă, care coincidea 

probabil cu o anumită stare de 
spirit a mea din acel moment. 
Era altceva în raport cu ceea 
ce citeam eu atunci. Fiindcă 
citeam tot ce-mi cădea sub 
mână. Cred că ceea ce mă 
frapase în acele versuri oare-
cum polemice, pe care încer-
cam să le spun – cum altfel? 
– „cu multă simțire”, era mai 
ales un rând anume, care mă 
tulburase poate pentru întâia 

oară „la modul filozofic”: „Ce 
este viața, ce poate să fie?”. 
După o viață de om printre 
diverse lecturi am tresărit de 
multe ori la câte o astfel de în-
trebare. Grea sau pur și simplu 
neașteptată. De o genială sim-
plitate, așa cum o punea po-
etul, sau indiferent cât de so-
fisticată. Dar acea interogație 
poetică eminesciană rămâne 
încă deschisă pentru mine. 

Valentina Tăzlăuanu: 
„Ce este viața, ce poate să fie?”

Scurt pe doi: Versurile „Stelele-n cer/ Deasupra mărilor/ 
Ard depărtărilor/ Până ce pier”, ca şi întreg poemul de 
altfel, mi se par de-o frumuseţe neasemuită, aş zice 
inegalabilă (dacă nu ar exista acel „Nu credeam să-nvăţ 
a muri vrodată” din Oda (în metru antic), mult superioară 
„Luceafărul”-ui.
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Apoi, am declamat ani la rând poezia „La 
steaua”, de Ziua Cosmonauticii, pe 12 
aprilie, când mama mea, profesoară de 
fizică, făcea o manifestare în şcoală, cu 
această ocazie. Cultură

in MeMoriaM

Cu câteva 
zile în urmă, 
m-a sunat 
Vasile și m-a 
rugat să ne 
întâlnim, 
pentru că 
poartă în 
mașină 
câteva sticle 
cu vin din 
roada lui 
2012 și vrea 
să mi le dea. 
N-am găsit 
timp să mă 
întâlnesc, 
dar sticlele 
au ajuns 
la mine. 
Între ele, am 
găsit și un 
clopoțel de ceramică de 
care m-am bucurat foarte 
mult. I-am mulțumit. Mi-a 
spus că era de la Vasile 
Goncear, meșterul olar 
din Hoginești la care i-am 
sugerat să meargă toamna, 
cât a stat la sanatoriu la 
Hârjauca. Mi-a arătat, ast-
fel, că a mers la atelierul 
lui Goncear…

Sticlele de vin erau 
foarte ispititoare, masive, 
închise cu dopuri de plută 
și legate cu sârmă. Le-am 
lăsat pentru vreo ocazie 
specială, știind că și vinul 
e unul special – Cabernet-
Merlot. Mai gustasem o 
dată din acel vin și l-am 
întrebat de ce e atât de 
special. Mi-a spus că a 
învățat meseria de la tatăl 
său, Gheorghe Ghiaur, 
care s-a stins din viață 
lucrând via, atât de dragă 
i-a fost…

Vasile s-a născut pe 8 
februarie 1953, în Sibe-
ria… Părinții lui, Sira și 
Gheorghe Ghiaur, au fost 
deportați din Tătărești. 
S-au căsătorit în Siberia, 
în același an cu părinții 
mei. În 1953, s-a născut  
și Vasile, și fratele meu… 
Părinții noștri s-au înrudit 
pentru toată viața și au 
trăit ca frații, până s-au 
dus, unul câte unul… A 
rămas în viață mama lui 
Vasile, Sira Ghiaur, pe care 
Vasile a iubit-o și a respec-
tat-o cum rar știu copiii 
să-și onoreze părinții. 
Conștient de chinurile 
prin care au trecut părinții 
lui în tinerețe, îndeosebi 
de suferințele mamei, 
Vasile s-a consacrat ei și 
i-a oferit  cât a putut de 
mult. I-a ușurat mult viața 
și a determinat-o să scrie 
memorii, să meargă mai 
des la întâlnirile cu rudele, 
știind cât de mult ține la 
frați, la surori, la nepoți. 
Se lumina când vorbea 
despre ea, iar într-o zi 
mi-a spus: „Ştii, mama a 
întinerit cu vreo zece ani. 
E foarte inspirată și vioaie 
și are atâta energie, că ne 
întrece pe toți… Îmi crește 
inima când mă uit la ea…”

Orice zi liberă sau o 
oră-două seara erau de-
dicate mamei Sira… Între 

timp, avea o muncă foarte 
solicitantă, într-un birou 
de proiectare a drumu-
rilor, tot între timp și-a 
ridicat și o casă a visurilor, 
mai mult cu mâinile pro-
prii, dar n-a reușit să trea-
că în ea… Între timp, avea 
grijă de unchi, de mătuși, 
de nepoți și de toți din 
neamul Ghiaur-Mârzenco. 
Cu toții erau nelipsiți la 
mitingurile de comemora-
re a victimelor deportări-
lor staliniste. Pentru sine, 
practic, nu-i mai rămânea 
timp. Și totuși, niciodată 
n-a renunțat la marea lui 
pasiune – zborul cu delta-
planul, dar și construcția 
de deltaplane. Făcea parte 
dintr-un club sportiv de 
câteva decenii și avea în 
spate sute de zboruri, dar 
și suficiente accidente 
și încercări neordinare 
care, însă, nu l-au făcut să 
renunțe…

Duminica trecută a 
fost s-o vadă pe mama, 
apoi a plecat la Călărași, 
pe dealul Tuzarei, unde 
aveau loc zborurile. Când 
s-a potolit vântul cel mare 
care a făcut ravagii și a 
speriat multe localități, 
și ziua mergea spre apus, 
Vasile a cerut permisiunea 
să decoleze. A decolat… 
A fost ultima lui zvâcnire 
în sus…

Duminică am deschis 
una dintre sticlele cu vinul 
lui Vasile Ghiaur și m-am 
gândit la mulțimea de în-
tâmplări (rânduieli oare?) 
care au dus spre acest 
moment tragic. De ce a 
insistat să trimită acele 
sticle cu vin? De ce a decis 
să zboare când deja ziua 
se îngâna cu noaptea? De 
ce nu l-a oprit nimeni? De 
ce nu a rămas duminică 
cu mama, la Tătărești? O 
sumedenie de „de ce”-uri  
care nu mai pot schimba 
nimic… Neamul Ghiaur 
din Tătărești a pierdut un 
stâlp, iar noi am pierdut 
un om de o bunătate rară 
și un mare român…

Dumnezeu să-l pri-
mească la Ceruri, acolo 
unde s-a avântat cu atâta 
uitare de sine…  

Cu regret, Valentina 
Butnaru

Vasile GHIAUR
 v-au marcat?

Ion Buzu: 
„Demonism” 
e poemul meu 
preferat

„O raclă mare-i lumea” 
e versul care m-a marcat. 
Mai citez din poemul „De-
monism” de Eminescu: 
„Noi viermuim în mase în 
cadavrul/ Cel negru de ve-
chime şi uscat/ Al vechiu-
lui pământ care ne naşte /  
Certându-ne-ntre noi, fiinţi 
ciudate,/ Greţoase în deşer-
tăciunea lor”.

Liliana 
Corobca: „Îmi 
este foarte 
aproape ‚O, 
mamă…’ ”

„În copilărie, mama îmi 
recita, înainte de culcare, 
poemul  „Luceafărul”, pri-
mul text eminescian care 
m-a marcat. Apoi, am decla-
mat ani la rând poezia  „La 
steaua”, de Ziua Cosmo-
nauticii, pe 12 aprilie, când 
mama mea, profesoară de 
fizică, făcea o manifestare 
în şcoală, cu această oca-
zie. Desigur, îmi este foar-
te aproape şi poezia  „O, 
mamă...”

Larisa Turea: 
„Mai 
suna-vei, 
dulce 
corn?”

Din Eminescu m-au 
marcat, în principiu, po-
emele și publicistica (în 
special critica de teatru 
și... necroloagele!). Însă 
versurile cu care rezonea-
ză inima mea însingurată 
vin din „Peste vârfuri”: „De 
ce taci, când fermecată/ 
Inima-mi spre tine-ntorn 
?/ Mai suna-vei, dulce 
corn,/ Pentru mine vreo-
dată?”.

Autoritar, fascinant, aca-
parator, profund, original și 
de o prospeţime rar întâlnită, 
Eminescu te urmăreşte obse-
dant de-a lungul întregii vieţi. 
Poemele îndrăgite în adoles-
cenţă („Floare albastră”, „La-
cul”, „Dorinţa”, „Povestea 
teiului”, „Singurătate”, „O, 
rămâi”, „Atât de fragedă…”, 

„Despărţire”, „Când aminti-
rile…”, „Pe lângă plopii fără 
soţ”, „Sara pe deal”, „Şi dacă 
…”, „De ce nu-mi vii”, ca să 
numesc doar câteva), sunt 
treptat „înlocuite” cu altele, 
„exprimând” anii maturităţii 
poetului și, desigur, ai citito-
rului („Memento mori”, „An-
drei Mureşanu”, „Eu nu cred 

nici în Iehova”, „Oricare cap 
îngust”, „Dintre sute de ca-
targe”, vestitele Scrisori ş.a.), 
ca mai târziu să fii copleşit de 
scrierile sale filozofice, poli-
tice, istorice („A rosti numele 
Basarabia e una cu a protesta 
contra dominaţiei ruseşti”. 
Peste ani revin tot mai frec-
vent la versurile: „Vreme tre-

ce, vreme vine,/ Toate-s vechi 
și nouă toate”… Nu sunt de-
loc original, dar „Glossa” 
marchează cu exactitate echi-
librul pe care l-a jinduit me-
reu poetul și de care a avut 
parte atât de puţin. Dar parcă 
existența noastră stă azi sub 
alte zodii?

Alexandru Bantoș, redactor-șef al revistei „Limba română”: 
„Parcă existența noastră stă sub alte zodii?”

Eminescu ocupă un loc 
aparte în sufletul meu și 
acest lucru îl datorez în cea 
mai mare parte părinților 
mei, Nicolae și Efimia Sava. 
Când încă nu știam să citesc 
îmi aduc aminte de faptul că 
eram eminamente vrăjită, 
ascultând cum cântau, pe 
voci, cu prietenii lor la săr-
bătorile de familie, „Sara pe 
deal”, „Pe lângă plopii făra 
soț” și „Mai am un singur 
dor”. Imagini fascinante în-
tipărite în mintea mea de 
copil nășteau acele strofe 
cântate. Mă întrebam de ce 
oare plopii sunt fără soț – or 
fi necăsătoriți? Și de ce „O 
lume toată-nțelegea,/ TU 
NU M-AI ÎNȚELES”?!...

După care, când deprin-
sesem „dulcea zăbavă a ce-
titului”, încă în preșcolară, 
am primit în dar, tot de la 
părinți, cartea de poezii ale 

lui Eminescu, ilustrată de 
marele nostru pictor Igor 
Vieru. Genialele (neîntrecu-
te, în opinia mea) ilustrații 
ale lui Igor Vieru la poezi-
ile lui Eminescu au creat 
o nouă etapă în percepția 
mea – verbul poetului era 
redat cu atâta armonie între 
imagine și text și cu atâta 
profunzime, încât nu-mi 
pot imagina nici azi „Crăiasa 
din povești”, nici pe Cătălina 
din „Luceafărul”, nici chipul 
poetului în „Scrisoarea II”, 
nici „Ai noștri tineri”, nici 
multe alte versuri altfel de-
cât le-a plăsmuit Igor Vieru 
în lustrațiile sale. Un cadou 
rarisim, pe care îl port în su-
flet, căci cartea o împrumu-
tasem unei colege de școală 
și i-am pierdut urma. Regret 
până azi!

Mai târziu, la maturitate, 
au venit „Floare albastră”, 

„Lacul”, „Atât de fragedă”, 
„Dorința” și, în mod deo-
sebit, „Venere și Madonă”, 
și toată poezia de dragoste, 
care nu poate lăsa indife-
rent pe nimeni. La fel ca și 
„Glosa”, Scrisorile și „Lucea-
fărul”, opere a căror filozofie 
o poți pătrunde prin prisma 
experienței de viață.

Ce să mai vorbim de fap-
tul că „Eminescu–arbore „ 
a fost creat de consăteanul 
meu, pictorul Aurel David, 
motiv care constituie un liant 
puternic suplimentar (poate 
subiectiv) între mine și poe-
zia poetului-nepereche.

Într-un cuvânt, Eminescu 
a fost alături de mine mereu. 
Îmi displace însă să-l divini-
zăm: am impresia că aceasta 
ne scade din capacitatea de 
a-l cunoaște și de a-i aprecia 
geniul. Să-l citim pe Emi-
nescu!

Monica Babuc, ministru al Culturii: 
„Îmi displace să-l divinizăm. 
Să-l citim pe Eminescu!”

Pot spune, fără să greșesc și fără să exa-
gerez, că dacă îl citești pe Eminescu nu se 
poate să nu te marcheze pentru totdeauna. 
Dar fiecare dintre noi rezonează altfel, în 
funcție de propriile afinități, de propria 
experiență de viață, de starea de spirit și, 
desigur, în funcție de vârstă, cu opera poe-
tului. De aceea, cred că este cumva un joc 
al circumstanțelor ca din întreaga operă a 
poetului, într-un anumit moment al vieții 
tale să ți se lipească mai tare de minte și 
de suflet anumite versuri, chiar dacă îți 
plac toate. În cazul meu este vorba des-
pre următoarele versuri din „La steaua”: 
„La steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de 
lungă/ Că mii de ani i-au trebuit/ Lumi-

nii să ne-ajungă/ Poate de mult s-a stins 
în drum/  În depărtări albastre,/ Iar raza 
ei abia acum/ Luci vederii noastre”. De ce 
aceste versuri și nu altele? Poate pentru că 
de mică am fost fascinată de cerul înstelat, 
iar felul în care Eminescu spune poves-
tea stelei, atât de clar și în cuvinte atât de 
puține, mă uimește de fiecare dată. Aceste 
versuri sunt, din punctul meu de vedere, 
o mică bijuterie perfectă. Sigur, povestea 
stelei este doar un pretext pentru Emi-
nescu să „explice” cât mai bine un senti-
ment omenesc, nostalgia „stinsului amor” 
pe care îl compara cu steaua „moartă” a 
cărei lumină încă mai călătorește în uni-
vers.

Livia Roșca, poetă, București: „Eminescu a 
spus povestea stelei, în cuvinte atât de puține”

Genialele (neîntrecute, în opinia mea) ilustrații ale lui igor 
Vieru la poeziile lui Eminescu au creat o nouă etapă 
în percepția mea – verbul poetului era redat cu atâta 
armonie între imagine şi text şi cu atâta profunzime, 
încât nu-mi pot imagina nici azi „Crăiasa din poveşti”, 
nici pe Cătălina din „luceafărul”, nici chipul poetului în 
„scrisoarea ii”, nici „Ai noştri tineri”, nici multe alte versuri 
altfel decât le-a plăsmuit igor Vieru în lustrațiile sale.
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Vă atenţionăm că redacţia JURNALULUI 
de Chişinău nu poartă răspundere pentru 
conţinutul anunţurilor apărute la rubrica 
PUBLICITATE. Cititorii care apelează la 
serviciile acestor „vraci” îşi asumă întreaga 
responsabilitate.Divertis

diFiciL

Sudoku

integraMĂ

SiMPLu

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN MOLDOVA
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN „M. EMINESCU” DIN CHIŞINĂU

TEATRUL NAŢIONAL „M. EMINESCU”

15 IANUARIE

10.00 Depuneri de flori la bustul lui Mi-
hai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Litera-
turii Române din Grădina publică „Ştefan 
cel Mare şi Sfânt”.

10.15 Spectacol literar-artistic „Pururi 
tânăr, înfăşurat în manta-mi…”. (Aleea Cla-
sicilor Literaturii Române).

11.00 Inaugurarea Expoziţi-
ei „EMINESCU. Şi timpul creş-
te-n urma mea…” (Rondul de lângă 
statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt). Lansa-

rea volumului „Cartea poeziei 2013”. 
15.00 Vernisarea Expoziţiei „Odă Limbii 

Române”. Biblioteca Naţională.
În cadrul manifestărilor, tineri actori şi 

artişti de la Academia de Muzică, Teatru 
şi Arte Plastice îmbrăcaţi în costume de 
epocă ne vor introduce în atmosfera ro-
mantică a sec. XIX. În spiritul tradiţiei ju-
nimiste şi a reuniunilor de la „Bolta Rece” 
din Iaşi, Vinăria BOSTAVAN şi Cafeneaua 
„Orpheurs” de la Casa Scriitorilor din Chi-
şinău vor oferi publicului câte un pahar de 
vin fiert cu piper şi scorţişoară. 

anunț

Să o ajutăm 
pe Ludmila!

Ludmila Şchiopu este bolnavă de 
20 de ani, în ultimii 15 ani e ţintuită 
la pat. Din acest motiv, ea are nevo-
ie de îngrijire permanentă din partea 
unei alte persoane. În toţi aceşti ani 
de ea are grijă soţul său, Gheorghe 
Şchiopu. Pentru că nu au copii şi nici 
rude care să îi ajute, el a fost nevoit 
să nu mai lucreze pentru a o putea 
îngriji pe soţia sa. Venitul lunar al 
acestei familii este de 778 de lei plus 
compensaţia pentru transport, 120 
de lei. 

Nu e nevoie de sume spectaculoase 
sau de produse scumpe. Cei care do-
resc să ajute aceşti oameni cu demni-
tate, care rezistă tot mai greu în con-
diţiile limită la care i-a supus soarta, 
o pot face oricând. În special, femeia 
are nevoie de pamperşi pentru adulţi, 
câteva tricouri şi pulovere (pot fi şi se-
cond hand). 

Telefon: 
022 462391.

RELEUL TENSIUNE – 
Protecţie sigură a aparatelor 

de uz casnic şi de birou la 
supratensiune.

Tel.: 069 30 35 34.

aviz

PROTEJĂM, NU REPARĂM!!!

ODIHNĂ ÎN MUNŢII UCRAINEI, BUKOVEL, 
HOTEL «DACIA», 3 NOPŢI/4 ZILE 145 EURO. 

TOTUL INCLUS. 
Tel: 068608009

www.daciahotel.com.ua

Cea mai puternică clarvăzătoare, Hatun Iuna, prezice 
viitorul dupa Cartea Vieţii şi poze. Vă poate ajuta pe dvs. 
şi apropiaţii dvs. chiar şi peste hotare să evitaţi neplăcerile 
vieţii şi să vă îndepliniţi visele, să va găsiţi perechea potrivi-
tă, vă poate dezlega orice tip de farmece, deochi, dezleagă 
cununia, va ajută să rezolvaţi orice tip de probleme, aduce 
spor în afaceri, vă poate vindeca de diferite boli, depresie, 
singurătate. Durerile sufleteşti şi tristeţea vă vor părăsi pen-
tru totdeauna.

Tel: (022)-58-34-68, 068394125

anunț

dacă aveţi probleme de sănă-
tate, financiare sau în afaceri, nu 
disperaţi, clarvăzătoarea și tămă-
duitoarea cu puteri miraculoase, 
dna Maria, vă poate ajuta. 

dna Maria vă poate vindeca 
de patima alcoolului, aduce spor 
în afaceri, vindecă depresia, dez-
leagă blesteme, vindecă deochiul, 
prezice viitorul, ajută la rezolvare 

problemelor în dragoste și în familie, dezleagă cununii. Ea vă va oferi 
diferite talismane de protecţie și care atrag norocul și sporul în toate.

dna Maria vă poate rezolva orice tip de problemă doar prin poză 
și date personale chiar si de la distanţă cu ajutorul diferitor rugăciuni 
și obiecte magice. tel: 022-75-16-63, 069012953.

PubliCitate

anunț

REPARAŢIA APARTAMENTELOR
Tel.: 078 059 684

Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu”

15.01 Serată Eminescu, ora 18.00.
19.01 „12 Scaune” de Ilf şi Petrov, 

ora 18.00.

Teatrul „
Eugene Ionesco”

24-26.01 „Caruselul Erotic” după 
David Hare, regia Giorgi Tavadze, 
ora 18.30.

Teatrul Republican 
„Luceafărul”

15.01 „Luceafărul” după M. Emi-
nescu, ora 18.00.

17.01 „Ciuleandra” după L. Re-
breanu, ora 18.00.

19.01 „Cabaret Jacksonville” regia 
B. Focşa, ora 18.00.

Spectacol pentru copii:
19.01  „Fata Babei şi Fata Moşnea-

gului” după I. Creangă, ora 12.00.

Teatrul Republican de 
Păpuşi „Licurici” 

18.01 „PRIETENII JUCĂUŞI „ de 
G. Oster, ora  11.00. 

19.01 „FATA BABEI ŞI FATA 
MOŞNEAGULUI” de  I. Creangă, 
ora  11.00.

Teatrul Naţional de Operă 
şi Balet

16.01 „Nunta lui Figaro” de W. A. 
Mozart, operă comică în patru acte, 
ora 18.00.

18.01 „Alba ca Zăpada şi cei şapte 
pitici” balet în trei acte de B. Pavlov-
ski, ora 18.00. 

afiș

PROGRAMUL
manifestărilor consacrate celei de-a 164 aniversări a naşterii lui 

Mihai Eminescu 

big banC

Un tip se prezintă la cabi-
netul de boli venerice:

– Domnule doctor, cred că 
m-am căptuşit cu oarece boa-
lă din acelea ruşinoase!

– Pesemne că aţi avut con-
tact cu o femeie necunoscută!

– Care necunoscută, 
domn’ doctor? Pe aia o cu-
noaşte tot satul!

Întrebare la Radio Erevan:
– Ce se întâmplă dacă în-

torci un ceas cu cuc cu faţa la 
perete?

Răspuns:
– Vei avea un ceas cu... cio-

cănitoare.

Logică feminină. După o 
ceartă, femeia:

– Bine, iubitule, hai să ne 
împăcăm. Oricum, ambii sun-
tem vinovați... Mai ales tu!

http://www.daciahotel.com.ua/
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Temerile privind comiterea unor atacuri în timpul 
JO, care vor avea loc în perioada 7–23 februarie, 
au fost sporite de două atentate sinucigaşe ne-
revendicate, atribuite unor kamikaze, care s-au 
soldat cu 34 de morţi pe 29 şi 30 decembrie, la 
Volgograd, un oraş din sudul Rusiei. Sport

JoCurile oliMPiCe

Cristiano Ronaldo a 
câştigat Balonul de Aur! 

Victor Creangă, marele promotor al muzicii 
corale în Moldova, s-a stins din viaţă

O veste cumplită s-a abătut 
asupra vieții culturale a țării ieri, 
9 ianuarie 2014. Maestrul  Victor 
Creangă – unul din cei mai mari 
dirijori de cor și compozitori ai 
istoriei moderne a Republicii Mol-
dova, Maestru în Artă, Cavaler 
al Ordinului „Gloria Muncii”, s-a 
stins din viață la 76 de ani!

Victor Creangă s-a născut la 2 
septembrie 1937 în orașul Tiras-
pol. Și-a făcut studiile la Institutul 
de Arte „Gavriil Musicescu” din 
Chișinău, în clasa profesorului V. 
Muntean.

Pe parcursul carierei sale, pe lân-
gă activitatea sa regizorală și artis-
tică de la Televiziunea Națională, a 
fondat și condus zeci de coruri din 

Moldova, de la Strășeni și Telenești 
până la Chișinău. Ultimul cor pe 
care l-a condus înainte să se pen-
sioneze a fost corul „Sonata”, de la 
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din 
Chișinău.

A compus și aranjat zeci de 
creații corale, printre care „Hora 
și Sârba”, „Bădiță, frumos mai ești”, 
„Plai natal”, creații care au fost cân-
tate de zeci de coruri din Moldova 
și din străinătate. Aceste creații co-
rale au fost expuse în volumele sale 
„Coruri a capella” și „Eu mă duc, 
Codrul rămâne”.

Maestrul a contribuit semni-
ficativ la renaşterea artei corale 
în Republica Moldova, realizând 
mai multe manifestări corale de 

amploare printre care: Sărbătoa-
rea Naţională de interpretare 
a muzicii corale cu participa-
rea unui cor unit cu peste 2000 
de interpreţi (9 mai 1980); apoi 
organizează începând cu anul 
1990 Festivalul Internaţional 
de Muzică Corală „Toamna de 
aur” cu participarea corurilor 
din Bulgaria, România, Letonia 
şi R. Moldova; mai multe ediţii 
ale Sărbătorii Muzicii Corale a 
elevilor din municipiul Chișinău. 
Maestrul a fost dirijorul princi-
pal al Festivalului Internațional 
„A ruginit frunza din vii”, dar 
și președintele juriului în cadrul 
Concursului Național „Hora Pri-
măverii”.

Victor Creangă a fost și men-
torul Elenei Marian, președintele 
Asociației Muzical-Corale din 
Moldova.

Prin energia, carisma și devota-
mentul său extraordinar, acesta a 
reușit să transmită motivația și im-
boldul necesar tinerei generații de 
dirijori pentru promovarea acestui 
gen de artă, ca element-cheie al 
educării simţului artistic.

Transmitem cele mai sincere 
condoleanțe familiei Maestru-
lui. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

Asociaţia Muzical-Corală din 
Moldova

„Vizitatorii care vor mer-
ge la Soci trebuie să se aş-
tepte la prezenţa poliţiei şi la 
măsuri sporite de securitate 
în apropierea siturilor olim-
pice”, scrie Departamentul 
de Stat, care precizează to-
tuşi că nu există nicio „ame-
ninţare specifică împotriva 
cetăţenilor sau instituţiilor 
americane”.

Temerile privind comi-
terea unor atacuri în tim-
pul JO, care vor avea loc în 
perioada 7–23 februarie, au 
fost sporite de două atenta-
te sinucigaşe nerevendicate, 
atribuite unor kamikaze, 
care s-au soldat cu 34 de 
morţi pe 29 şi 30 decem-
brie, la Volgograd, un oraş 
din sudul Rusiei.

Americanii care se vor 
deplasa în Rusia trebuie „să 
fie atenţi la ce se întâmplă 
în jurul lor şi să respec-
te măsurile de securitate”, 
scrie diplomaţia americană. 
„Cetăţenii americani trebu-
ie să rămână vigilenţi şi să 
dea dovadă de bun simţ şi 
de discreţie când utilizează 
transportul public”, adaugă 

Departamentul de Stat.
Acesta din urmă amin-

teşte de o lege recent adop-
tată în Rusia care interzice 
promovarea homosexuali-
tăţii în rândul minorilor şi 
care i-a determinat pe ac-
tivişti pentru drepturile ho-
mosexualilor să facă apel la 
boicotarea JO de la Soci.

„Legea interzice pro-
movarea egalităţii pentru 
LGTB (lesbiene, homose-
xuali, bisexuali şi transse-
xuali) în public, însă lipsesc 
definiţiile juridice pentru 
termenii săi cheie”, apreci-
ază diplomaţia americană, 
adăugând că se aplică, fără 
îndoială, străinilor care vi-
zitează ţara şi care riscă 
amenzi de până la 100.000 
de ruble, pedepse cu 14 zile 
de detenţie şi expulzarea 
din ţară.

„Jocurile Olimpice sunt 
primul eveniment de anver-
gură organizat la Soci, iar 
capacităţile şi infrastructu-
rile medicale din regiune nu 
au fost testate pentru volu-
mul vizitatorilor aşteptaţi”, 
conchide ea.

Avertizarea 
Washingtonului pentru 
americanii care vor să 
meargă în Rusia 
cu ocazia competiţiei

Statele Unite i-au avertizat vinerea trecută, în 
privinţa unor eventuale atentate, pe americanii 
care doresc să meargă la Soci pentru Jocurile 
Olimpice de Iarnă, amintind totodată că Mos-
cova a adoptat recent o lege controversată care 
interzice „promovarea homosexualităţii” în 
rândul minorilor, notează mediafax.ro.

fifa

Este a doua oară 
când portughezul 
primeşte acest 
trofeu, după ce l-a 
câştigat şi în 2008. 
Pe locul 2, s-a pla-
sat Frank Ribery, 
de la Bayern, iar 
câştigătorul ulti-
melor patru ediţii, 
Leo Messi, a luat 
locul 3!

Portughezul a început să 
plângă după ce a fost anun-
ţat numele său. Înainte să 
meargă pe scenă, el a săru-
tat-o lung pe Irina Shayk, 
iubita lui. Nadine Angerer 
a fost desemnată cea mai 
bună jucatoare din lume 

în 2013. Antrenorul anului 
în fotbalul feminin, Silvia 
Neid; cel mai bun antrenor 
din 2013, Jupp Heynckes; 
Jacques Rogge a câştigat 
premiul FIFA Presidential; 
cel mai frumos gol, Trofeul 
„Puskas” – Zlatan Ibrahi-
movici (PSG).

Echipa anului 2013: Ma-
nuel Neuer (Bayern), por-
tar, Lahm (Bayern), Sergio 
Ramos (Real Madrid), Dani 
Alves (Barcelona) şi Thiago 
Silva (PSG), fundaşi; Inies-
ta (Barcelona), Ribery (Ba-
yern) şi Xavi (Barcelona), 
mijlocaşi; Leo Messi (Bar-
celona), Zlatan Ibrahimovi-
ci (PSG) şi Cristiano Ronal-
do (Real Madrid), atacanţi.

Sheriff 
Tiraspol 
va întâlni 
echipe din 
Liga I a 
României

CantonaMent

Campioana Moldovei la fotbal, li-
derul la zi al Diviziei Naționale, Sheriff 
Tiraspol, se pregătește de partea a doua 
a competiției interne cu echipe de peste 
Prut, scrie jurnal.md.

Tiraspolenii vor avea un canto-
nament în Turcia, unde le va întâlni 
pe Petrolul Ploiești (9 februarie), FC 
Botoșani (13 februarie) și FC Vaslui (22 
februarie).

În primul meci oficial din 2014, la 28 
februarie, la Tiraspol, Sheriff va juca cu 
Speranța Cahul.

Danemarca şi Spania 
au început în forţă 
Campionatul 
European 2014 

handbal

Danemarca, echipa gazdă și 
deținătoarea titlului, a debutat cu o 
victorie clară în fața Macedoniei, scor 
29-21, duminică, la Campionatul Eu-
ropean 2014 de handbal masculin. 

Spania, campioana mondială en ti-
tre, a dispus de Ungaria cu scorul de 
34-27, în alt meci din ziua inaugurală. 

Danemarca vizează al treilea său 
titlu continental, după cele din 2008 
și 2012. 

Rezultate: 
Grupa A

Danemarca — Macedonia 29-21
Cehia — Austria 20-30 

Grupa B 
Spania — Ungaria 34-27
Islanda — Norvegia 31-26 
Primele trei clasate în fiecare grupă 

se califică în grupele principal.
Echipele la egalitate de puncte sunt 

departajate de rezultatul direct.
AGERPRES 
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Paradoxul cimitirului

La loc cu umbră şi verdeaţă
Se odihneşte sub colnic
Şi cel ce a muncit o viaţă,
Şi cel ce n-a făcut nimic!...

GheORGhe Bâlici

CineMa

Zigzag
Globurile de Aur 2014: 
Covorul roşu, inundat 
înainte de gală 

Un dispozitiv de protecţie contra incendiilor 
din hotelul Beverly Hilton din Los Angeles a 
inundat, duminică după-amiază, covorul roşu 
pe care urmau să defileze vedetele participante 
la cea de-a 71-a ediţie a galei Globurile de Aur, 
scrie mediafax.ro.

Duminică, în jurul orei 
16.00 GMT, un corp de ilu-
minat a declanşat un dispo-
zitiv de protecţie contra in-
cendiilor, care a pulverizat 
apă pe mai multe camere 
de filmat, dar şi pe covorul 
roşu pregătit pentru defila-
rea vedetelor, cu doar câ-
teva ore înainte să înceapă 
cea de-a 71-a ediţie a galei 
Globurilor de Aur.

Defecţiunea a fost repa-
rată după aproximativ 15 
minute, după ce a interve-
nit Departamentul de pom-
pieri din Beverly Hills.

„O conductă s-a spart 
şi este apă peste tot, toată 
presa s-a mutat din cauza 
aceasta”, a spus Catt Sa-
dler, în timpul emisiunii 
„E! Countdown to the Red 

Carpet”. „Nimeni nu se aş-
tepta ca astăzi să plouă în 
Los Angeles, dar avem par-
te de un pic de inundaţii”, a 
glumit aceasta.

Lungmetrajele „12 Years 
a Slave”, de Steve McQue-
en, şi „American Hustle”, 
de David O. Russell, au 
fost desemnate cel mai bun 
film-dramă, respectiv cel 
mai bun film-comedie, la 
cea de-a 71-a ediţie a galei 
Globurilor de Aur, care a 
avut loc duminică seară, la 
Los Angeles.

Lungmetrajul „Ţeapă în 
stil american/ American 
Hustle” a fost marele câş-
tigător al ediţiei, pelicula 
obţinând trei trofee. No-
minalizat la şapte categorii, 
acest lungmetraj regizat de 

David O. Russell, s-a impus 
la alte două categorii – „cel 
mai bun rol principal femi-
nin într-un film comedie/ 
musical (Amy Adams) şi 
„cea mai bună actriţă în rol 
secundar într-un lungme-
traj” (Jennifer Lawrence).

Lungmetrajul „12 ani de 
sclavie/ 12 Years a Slave”, 
regizat de Steve McQueen, 
nominalizat la şapte cate-
gorii, a câştigat un singur 
trofeu duminică seară, la 
Los Angeles, impunându-
se la categoria „cel mai bun 
film-dramă”.

Atât regizorul Steve 
McQueen, cât şi actorii Mi-
chael Fassbender şi Chiwe-
tel Ejiofor erau nomina-
lizaţi la trofeul Globul de 
Aur din acest an pentru cea 
mai bună regie, cel mai bun 
actor într-un rol secundar 
într-un lungmetraj, respec-
tiv cel mai bun rol principal 
masculin într-un film dra-
mă.


