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Un ajutor urgent, pentru
o democrație mimată
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Harta lumii

Cincinalul
ecologic
Adrian CIUBOTARU
Green Deal este un plan
ambițios al UE care urmărește
reducerea drastică a emisiilor
de carbon în următoarele trei
decenii. Am uitat de el în timpul
pandemiei, dar nu l-au uitat
funcționarii și liderii europeni.
Recent, aceștia ne-au anunțat
că bugetul alocat „pactului
verde“ nu va avea de suferit de
pe urma măsurilor menite să
revigoreze economia țărilor UE
afectate de carantină.
Știrea i-a bucurat pe cei
care vor o planetă mai rece și
mai curată, nu și pe cei care
reprezintă economia reală a
Europei.
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Pentru unii Piața Marii Adunări Naționale
(PMAN) este disponibilă în perioada de
urgență, iar pentru alții e închisă. Convoiul
cu 20 de camioane cu ajutor umanitar în
valoare de 3,5 milioane de euro din partea
României a fost întâlnit pe 7 mai sub podul de
la Telecentru.

Standardele duble
ale Chișinăului
„Dodon a interzis ca ajutorul românesc
să fie întâlnit în PMAN. Și erau gata să-i
primească în câmp deschis, numai să
nu-i apropie de Chișinău”, ne-a declarat
deputatul PAS, Igor Grosu.
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La Cârnățeni apele
s-au retras, iar
nevoile au rămas
Ploaia, atât de așteptată de moldoveni, s-a abătut asupra
satului Cârnățeni din raionul Căușeni. Apele s-au retras
lăsând în urmă garduri rupte, gospodării înnămolite
și oameni necăjiți. Zece case au fost afectate de ploaia
torențială.
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100 de milioane de
euro de la UE pentru
combaterea pandemiei

Secția
Consulară a
Ambasadei
României
la Chișinău
își reia
activitate

P

Secția Consulară a Ambasadei
României la Chișinău își va relua
gradual activitatea, începând cu
luni, 18 mai.
În prima etapă vor fi eliberate
documentele de călătorie (pașapoarte) și documentele de stare
civilă – certificate de naștere și de
căsătorie deja întocmite la cereri
depuse anterior. Nu se primesc
cereri noi, decât în cazuri de
urgență, informează Ambasada
României la Chișinău.
Actele românești vor fi eliberate de luni până vineri, între orele
8:30-15:30, cu o pauză de o oră
de la 12:30.
În sala de așteptare nu va fi
admisă prezența a mai mult de
patru persoane în același timp,
fără posibilitatea de a fi însoțite de
aparținători, cu excepția minorilor.
Purtarea măștilor, menținerea distanței fizice de cel puțin
1,5 metri și absența simptomelor
de boală (febră, tuse sau rinoree)
sunt obligatorii.

arlamentul
European
a aprobat
asistența
financiară în valoare
de 100 de milioane
de euro pentru
Republica Moldova
din partea Uniunii
Europene (UE). Banii
sunt destinați pentru
combaterea pandemiei
de Covid-19.
Ajutorul de 100 de milioane
de euro face parte dintr-un pachet financiar de 3 miliarde de
euro, alocat de Bruxelles statelor
partenere în politica de extindere a UE și cea de vecinătate
pentru a le ajuta să lupte cu noul
coronavirus.
Republica Moldova urmează
să primească banii în luna mai
2020 deoarece este vorba de un
ajutor de urgență, anunță pe
facebook eurodeputatul Marian-Jean Marinescu.
„Este un semnal important
prin care UE transmite state-

lor partenere că le este alături
în această perioadă extrem de
dificilă. Pentru România și pentru mine, Republica Moldova rămâne o prioritate. Iar sprijinul
pe care i-l putem oferi o poate
ajuta atât în lupta cu efectele
coronavirus, cât și în efortul de

a contracara manipularea opiniei publice venită dinspre Rusia.
În acest război informațional,
contează fiecare gest prin care
putem demonstra, cu fapte, că
UE este un partener de încredere
al Republicii Moldova”, scrie Ma-

N. M.

Fără Bac în 2020?
Examenele de Bacalaureat din acest an urmează să fie anulate. Guvernul a aprobat hotărârea, după ce ministrul Educației, Igor Șarov,
a recomandat anularea Bacului. Urmează ca proiectul de lege să fie
examinat și de către Parlament.
Ministrul Educației, Igor Șarov, a declarat că diplomele eliberate
în acest an vor fi recunoscute la nivel internațional și vor avea aceeași
valoare juridică ca diplomele de bacalaureat. Diplomele vor fi eliberate
în baza mediilor anuale din perioada de liceu.
În documentul aprobat de către Guvern se menționează că diploma
nu va fi eliberată, însă, restanțierilor. „Elevii care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și
media generală mai mari sau egale cu „5”, restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de
învățământ superior, care s-au înscris pentru a susține examenul în
sesiunea de examene 2020 și persoanele care au solicitat susținerea
examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea susține
examenul la următoarea sesiune”, se spune în proiect.
Igor Șarov a precizat că au fost examinate și alte trei scenarii, dar
implicau „angajamente riscante”. „Susținerea examenului în centrele
existente de Bac, fie în instituțiile de proveniență, fie online, nu este
posibilă din punct de vedere tehnic. Iar în celelalte cazuri, există
riscuri sporite de infectare cu noul coronavirus”, a precizat ministrul.
Ministrul a explicat că, din toate scenariile analizate, acesta a fost
cel mai sigur pentru elevi.
În acest an, urmau să susțină examenele de bacalaureat peste 17
mii de candidați. Anterior, ministrul Educației a anunțat că au fost
anulate examenele de la finalul ciclurilor primar și gimnazial. Instituțiile de învățământ din Republica Moldova au fost închise după ce
pe 17 martie a fost instituită starea de urgență.
Ana SÂRBU

Cadrele lui Mardari
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Oazu Nantoi: „În fiecare an, de 9 mai, centrul Chișinăului se transformă într-o zonă în care răbufnește putinismul
în forma sa cea mai agresivă”

Standardele duble
ale Chișinăului

P

entru unii Piața Marii Adunări Naționale
(PMAN) este disponibilă în perioada
de urgență, iar pentru alții e închisă.
Convoiul cu 20 de camioane cu ajutor
umanitar în valoare de 3,5 milioane de euro din
partea României a fost întâlnit pe 7 mai sub podul
de la Telecentru. „Dodon a interzis ca ajutorul
românesc să fie întâlnit în PMAN. Și erau gata să-i
primească în câmp deschis, numai să nu-i apropie
de Chișinău”, ne-a declarat deputatul PAS, Igor
Grosu.
oimperiale și dorește să mențină
RM în sfera sa de influență. Cine
nu este de acord cu mine să meargă pe malul stâng și să pupe arma
de tip kalashnikov a ostașului rus
care ocupă ilegal o parte din teritoriul RM.

Victoria POPA
Pe 9 mai, la două zile de la acest
afront adus României, în PMAN,
sub patronajul lui Dodon, a fost
organizat un marș auto sovietic
„Regimentul nemuritor”, la care
au participat peste 500 de automobile și zeci de motociclete.
Atunci când pe teritoriul RM
acționează starea de urgență și
toată lumea e chemată să respecte
anumite reguli impuse de Comisia
pentru Situații Excepționale, mulți cetățeni fiind amendați pentru
că s-au aflat în stradă din varii
motive, președintele Igor Dodon
împreună cu spicherul Zinaida
Greceanâi și premierul Ion Chicu, fără măști și mănuși, merg
la 9 mai la Complexul Memorial
pentru a comemora, după cum
scrie pe pagina de facebook a lui
I. Dodon, „eroii căzuți pentru independența Patriei”.
Și acesta nu a fost unicul eveniment organizat pe 9 mai la care
liderul socialiștilor a adunat lumea expunând-o riscului pe timp
de pandemie. Pagina de facebook
a președintelui abundă de evenimente organizate de socialiștii
pe 9 mai. Marșul auto a încununat ziua sărbătorită de socialiști.
Coloana de mașini s-a adunat în
PMAN, de unde a pornit în trombă
pe străzile capitalei, sub semnul
negru oranj, secondat de roșul
drapelelor. Făcând turul orașului,
convoiul a revenit la kilometrul 0
al Chișinăului.
De 9 mai la Chișinău
„răbufnește putinismul”
„Pe timpurile sovietice, regimul
implementa conștient, consecvent
și barbar românofobia în conștiința cetățenilor din RSSM. Noi n-am
scăpat încă de această moștenire.
Este o categorie de politicieni care
prostituează pe această moștenire.
De regulă, aceștia sunt agenții de
influență ai Federației Ruse, care
este grav bolnavă de complexe ne-

Discrepanța dintre cele
două acțiuni
Igor Dodon și PSRM fac parte
conștientă din această cohortă
de agenți ruși de influență. Ei
au indicația de la Moscova de a
compromite tot ce este legat de
UE, de a prezenta NATO drept o
sperietoare și de a bloca orice informație pozitivă despre relațiile
dintre R. Moldova și România.
Dodon aleargă la aeroport când
aterizează un avion rusesc și fuge
la Comrat când vine o coloană de
camioane din România. În fiecare
an, de 9 mai, centrul Chișinăului
se transformă într-o zonă în care
răbufnește putinismul în forma

loace de transport, lăsate în mod
sfidător în PMAN. Fără îndoială,
este o acțiune concertată pentru
a contracara efectele pe care le-a
avut coloana cu ajutoare românești venită de la Vama Leușeni.
Prin urmare, suntem în continuare victimele unui război geopolitic, în care actuala guvernare
ne-a ancorat. Este regretabil că
lucrurile firești au fost perverti-

„Fariseul de Dodon și psrm-iștii lui au ignorat în modul cel mai
brutal și ilegal condițiile stricte
ale stării de urgență și au organizat o manifestare a dominației
sovietice și rusești prin marșul
lor „eliberator” din PMAN. E o
vădită acțiune antinațională, de
dezbinare și ură în raport cu cei
care nu împărtășesc „adevărul”
sovietic și rusesc despre cel de-al
Doilea Război Mondial.
„Cel mai izolat președinte”

lui cea mai agresivă. Și asta se
întâmplă pe fundalul nepăsării
societății și al lipsei unor reacții
adecvate din partea structurilor
de stat care ar trebui să se ocupe
de securitatea națională”, a comunicat pentru GAZETA analistul
politic Oazu Nantoi.
GAZETA de Chișinău a solicitat
unor reprezentanți ai formațiunilor politice să comenteze dublele
standarde ale guvernării, aplicate
față de aceste două evenimente ce
au avut loc la două zile distanță:
ajutorul umanitar din România și
marșul automobilistic organizat
de socialiști.
În opinia lui Octavian Țâcu,
deputat, președintele PUN, „Discrepanța dintre cele două acțiuni
a devenit și mai frapantă în cazul
marșului militarist din 9 mai, în
care au fost implicate sute de mij-

te, deoarece pentru Igor Dodon
glorificarea trecutului sovietic
și servilismul față de Moscova
sunt mai importante decât viețile
omenești ale cetățenilor pe care
îi reprezintă”.
„Dodon și gașca lui socialistă au o ură cronică față
de tot ce e românesc”
Iurie Reniță, deputat PPDA, a
afirmat că „Dodon și toată gașca
lui socialistă au o ură cronică,
chiar proletară, față de tot ce e
național și, mai ales, românesc. În
schimb manifestă profundă gratitudine Rusiei, Chinei și Ungariei
(o nouă axă agreată de Moscova!)
pentru niște gesturi frumoase, dar
incomparabile cu generozitatea
celui românesc, în valoare de 3,5
mil. euro”.

În loc de reconciliere, reculegere și respect față de toți cei
decedați, ei ne aduc din nou pe
agendă confruntarea și divizarea cetățenilor conform afilierii
etnice, geopolitice și ideologice.
Aceasta este fața lor adevărată și a
celor care-i susțin financiar și politic din afară”, a punctat Reniță.
Igor Grosu, deputat PAS,
califică „comportamentul lui
Dodon drept o românofobie
cronică. El continuă, inclusiv
prin acest gest, să fie cel mai
izolat președinte. La sfârșit de
mandat nu a înțeles că trebuie
să ai relații bune cu vecinii, în
special în situație pandemică,
când îți vine un ajutor atât de
generos din partea României,
cu care avem relații speciale.
Formațiunea PAS a făcut un
demers la primărie și a rezervat cu o zi înainte PMAN pentru
ajutorul românesc. Primăria nu a
fost împotrivă. S-a opus Dodon.
Partea română într-adevăr a fost
interesată să aducă acest lot în
PMAN. Și noi am adus argumentul că s-a pornit coloana din Piața Victoriei din București și va
ajunge în PMAN de la Chișinău.
S-au invocat diferite motive. Și
erau gata, am impresia, să-i pri-

mească în câmp deschis, numai
să nu-i apropie de Chișinău”.
„A fost un abuz pe timp de pandemie care vine în contradicție
cu dispozițiile Comisiei pentru
Situații Excepționale. Ei au imunitate (n.r. – Dodon, Greceanâi
și Chicu). Sunt niște mediocrități
care cer de la cetățeni respectarea
riguroasă a prescripțiilor legale,
amendează cetățenii, în timp ce ei
sfidează într-un hal impardonabil regulile generale. Și după asta
așteaptă ca cetățenii să ia în serios solicitările și avertismentele
autorităților privind respectarea
regulilor de carantină. Comportament iresponsabil”, a conchis
Grosu.
Indiferent de locație,
acest ajutor umanitar
a strălucit
Potrivit lui Andrian Candu, liderul Pro Moldova, „guvernarea
și-a etalat atitudinea neprietenoasă față de România și atașamentul
exagerat față de fostul imperiu
sovietic și succesorul său. Regret
mult că un asemenea model de
comportament este ridicat la rang
oficial. Mi-a fost rușine să urmăresc aceste două evenimente”.
„Ne-am dus acolo unde ni s-a
oferit și unde am fost îndrumați
să ne ducem. Indiferent de locație,
autocamioanele românești și acest
ajutor umanitar oferit cu generozitate tuturor cetățenilor Republicii
Moldova, indiferent de locație, ar
fi strălucit și a strălucit”, a declarat
Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica
Moldova, Daniel Ioniță, în contextul în care ajutorul umanitar oferit
de către România a fost prezentat
lângă podul din sectorul Telecentru
al capitalei, și nu în PMAN.
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Plus 11,5 mii
de șomeri în
aprilie-mai
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că,
de la 1 aprilie până în prezent, au
fost înregistrate cu statut de șomer 11474 de persoane.
Cei mai mulți șomeri au fost
înregistrați în municipiile Chișinău și Bălți, raioanele Ocnița,
Drochia, Ungheni, UTA Găgăuzia,
transmite Moldpres.
Pe parcursul lunii aprilie, 2113
persoane au primit ajutorul de
șomaj.
În prezent, în R. Moldova sunt
înregistrați 29 091 de persoane cu
statut de șomer.

Un credit
de 70 de
milioane
de euro de
la Banca
Consiliului
Europei

Interconectarea
energetică cu România,
între vorbe și fapte

M

inisterul Economiei și
Infrastructurii (MEI) a
publicat recent un comunicat
prin care ministrul Sergiu
Răilean, exponent al Partidului
Democrat, aflat la guvernare
împreună cu socialiștii, amintește despre
obiectivul strategic al Republicii Moldova de a-și
conecta sistemul energetic la cel românesc și,
implicit la sistemul european.
În prezent, energia este importată prin intermediul companiei
de stat Energocom și distribuită
consumatorilor prin intermediul
companiilor de distribuire: REDNord și RED Nord-Est în partea
de nord a republicii și Premier
Energy la centru și sud.

Ion CHIȘLEA

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) va acorda R.
Moldova un credit în mărime de
70 de milioane de euro.
Potrivit comunicatului băncii,
creditul este destinat pentru asistenţa medicală (circa 40 mil. euro)
şi micul business (30 mil. euro).
Finanţarea sănătăţii prevede achiziţia medicamentelor şi
echipamentelor medicale pentru
tratarea pacienţilor cu COVID-19,
stimularea personalului medical,
precum şi reabilitarea spaţiilor
medicale.
Componenta business va oferi
finanţare pentru capitalul circulant şi nevoile de investiţii ale
întreprinderilor afectate de criză.

Guvernele
s-au
împrumutat
cu 2600
de miliarde
de dolari în
aprilie
Impactul economic al pandemiei a determinat guvernele să
emită mai multe datorii decât
oricând în aprilie, relevă datele
Institute of International Finance,
scrie CNBC. Emisiunile de datorii
la nivel mondial au atins un nivel
record de 2.600 mld. luna trecută.
„Este înfricoşător, dar este un
pas necesar“, arată Emre Tiftik,
din cadrul IIF. FMI avertiza recent
că o creştere rapidă a datoriilor
publice la nivel mondial ar putea
pune probleme odată ce va trece
ameninţarea pandemiei.
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„Interconectarea sistemelor
electroenergetice ale Republicii
Moldova și României este unul
din proiectele strategice ale Republicii Moldova privind dezvoltarea
sectorului energetic”, amintește
acesta într-un comunicat al MEI.
„Diversificarea surselor de
furnizare a energiei electrice pe
teritoriul Republicii Moldovei
prin realizarea interconectării
sistemelor electroenergetice cu
România și interconectarea sistemului electroenergetic autohton
în piața energetică regională a UE
este una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii”, continuă în aceeași cheie
ministrul.
Presupunând că informația difuzată de Minister este legată de
vreo acțiune concretă în procesul
de interconectare energetică cu
România, am adresat câteva întrebări ministerului, referindu-ne
și la Pachetul trei energetic dar și
la interconectarea sistemelor de
aprovizionare cu gaze naturale.
Am încercat să aflăm când va fi
finalizată interconectarea cu rețelele din România și când va fi
posibilă la modul real cumpărarea
gazului din România sau de pe
piața europeană în general prin
conducta Iași-Chișinău.
Totodată, am vrut să știm la ce
etapă se află Republica Moldova
în implementarea Pachetului trei
energetic, or anul 2020 e termenul limită pentru implementarea
acestuia în sistemul de distribuire
a gazelor.
Formal, Pachetul trei
energetic este implementat,
în realitate, necesită
interconectarea
cu România
La modul formal, pe partea
de energie electrică, Republica
Moldova a îndeplinit cerințele
pachetului, care prevede separarea furnizorului de energie de
distribuitor.

Se vorbește de 29 de ani,
va fi gata peste patru ani
Cu toate acestea, energia electrică este în continuare cumpărată
doar din est, în special de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. În prezent, centrala controlată de autoritățile separatiste este
singurul furnizor de electricitate
în Republica Moldova.

Și asta din cauza că nu există o interconectare fizică cu
rețelele din România, care fac
parte din sistemul energetic
european.
O conectare spre vest ar asigura atât sporirea securității
energetice a Republicii Moldova, cât și posibilitatea de a
procura energia la prețul de pe
piețele europene, deseori mai
mic decât cel pe care îl achită
în prezent.
Despre interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României
se vorbește de la declararea independenței, adică de aproape 29
de ani, însă fără niciun rezultat
real, autoritățile de la Chișinău
invocând în permanență lipsa
mijloacelor financiare.
Problema a fost soluționată în
cea mai mare parte anul trecut,
când au fost obținute finanțări,

inclusiv nerambursabile, în valoare de 261 de milioane de euro.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții
au oferit câte un împrumut de
80 milioane de euro, iar Banca
Mondială – un credit în valoare de
61 de milioane de euro. La rândul
său, Uniunea Europeană a acordat un grant în valoare de 39,94
milioane de euro.
Realizarea proiectului va dura
însă până în 2024. Interconectarea urmează să fie realizată de
întreprinderea de stat Moldelectrica, startul construcției fiind
planificat abia în 2021-2022 or,
deocamdată, s-a reușit doar selectarea consultantului proiectului,
compania canadiană Manitoba
Hydro International. Aceasta urmează să elaboreze caietul de sarcini, în baza căruia va fi organizată
și licitația pentru construcția unei
stații de transformare a intensității curentului la Vulcănești și a
rețelelor spre Chișinău.
La mijlocul anului 2020, după
cum au promis cei de la Moldelectrica, ar trebui să fie gata abia
caietul de sarcini. Deși, la modul
formal, piața energiei electrice

Potrivit unui comunicat al
Transgaz, compania românească, care efectuează lucrările,
acestea sunt în grafic pe toate
loturile, termenul de finalizare
a conductei fiind semestrul I din
2020. În acest an conducta va fi
dată în exploatare, iar Republica
Moldova ar putea importa zilnic
până la 1,5 milioane metri cubi de
gaze prin intermediul ei. Capacitatea actuală a conductei asigură
importul a 550 de milioane metri
cubi de gaze anual, peste jumătate
din necesarul Republicii Moldova, care a consumat anul trecut
1,01 miliarde metri cubi de gaze,
procurate de la Gazprom.
Până în 2021, capacitatea conductei va spori până la 2,2 milioane metri cubi după finalizarea
proiectului „Dezvoltări ale Sistemului Național de Transport”
în zona de Nord-Est a României,
realizat „în scopul îmbunătățirii
aprovizionării cu gaze naturale
a zonei, precum şi al asigurării
capacității de transport spre/
dinspre Republica Moldova. Respectiv, conducta va putea transporta 4 până la 6 milioane mc/zi”,
potrivit Transgaz.
Deși infrastructura fizică ar per-

este adaptată cerințelor Pachetului trei energetic, la modul real
cerințele acestuia ar putea fi implementate abia în 2024, dacă nu
se mai face vreo amânare a interconectării până atunci.

mite în acest an diversificarea, cel
puțin parțială, a importului de gaze,
autoritățile încă nu au asigurat implementarea prevederilor pachetului trei energetic, care presupun ca
furnizorul de gaze să fie separat de
distribuitor. Adică compania care
importă gaze să fie diferită de cea
care le vinde cetățenilor, ultima
urmând a distribui către consumatorul final gazele mai multor
importatori, implicit ale companiei VestMoldTransGaz, cea care
va gestiona conducta Iași-Chișinău
după finalizare. La modul practic,
Moldovagaz trebuie să se separe în
două sau mai multe entități.
În final, deși nu este clar contextul comunicatului Ministerului
Economiei, prin care acesta a ținut
să ne amintească despre Pachetul
trei energetic și sporirea securității energetice, subiectul merită a
fi dezvoltat, lucru pe care îl vom
face în unul din numerele viitoare.

Transgaz: Gazoductul
Iași-Chișinău, gata până
la finele lui iunie
În ce privește gazele naturale,
situația este puțin diferită. Încă
în august 2014 a fost dată în exploatare conducta Iași-Ungheni,
care însă are o capacitate limitată.
Drept urmare , autoritățile de la
Chișinău au luat decizia să construiască și o conductă, care să
aducă gazul până la Chișinău. Deși
finalizarea acesteia era preconizată încă în 2017, aceasta a fost tot
amânată și va fi, cel mai probabil,
finalizată în anul curent, cel puțin
pe partea moldovenească.
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„Nu există plumb şi miros în
manualele editate de Litera”

A

ctele de expertiză a trei laboratoare
din Austria, Anglia şi din Serbia au
demonstrat că nu există plumb în titlurile
de carte: „Educație pentru societate”,
pentru clasele a X-a, a XI-a, și „Științe”, clasa a
II-a, retrase de pe băncile elevilor la sfârșitul lunii
februarie curent, informează printr-un comunicat
Grupul Editorial „Litera”. Retragerea manualelor
din școli s-a făcut în baza unui act de expertiză
emis de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
(ANSP).
Potrivit comunicatului emis de
Grupul Editorial „Litera”, „plumbul
în cărți n-a fost detectat sau este de
zeci de ori mai mic decât norma admisă. Acesta nu mai este folosit în
tipografii de peste 40 de ani.”
Editura vine cu precizarea că la
toate laboratoarele la care a trimis
manualele pentru expertiză, inclusiv
la ANSP, „exemplarele au fost luate
din tiraj, aşa că explicaţia puerilă a
acesteia că testul este valabil doar
pentru eşantioanele expediate nu stă
în picioare. Pot lua la alegere oricare
exemplar din tirajul de 70.000 aflat în
şcoli şi să-l supună expertizei pentru
că rezultatul va fi unul şi acelaşi – nu
există plumb şi miros în manualele

editate de Litera”.
Pentru credibilitate, Grupul Editorial „Litera” a anexat actele de expertiză ale laboratoarelor din Austria
(01.04.2020), Anglia (08.04.2020)
şi din Serbia (15.04.2020), în care
a fost făcută expertiza.
Amintim că, la sfârșitul lunii februarie curent, Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării (MECC) din Republica Moldova a dispus retragerea a
două titluri de carte: „Educație pentru
societate”, pentru clasele a X-a, a
XI-a, și „Științe”, clasa a II-a, de pe
băncile elevilor, pe motiv că acestea
conțineau o concentrație mai mare de
plumb decât norma și aveau un miros
puternic de substanțe chimice decât

cel admis, potrivit ministrului educației de atunci, Corneliu Popovici.
Retragerea manualelor din școli
s-a făcut în baza unui act de expertiză
emis de Agenţia Naţională pentru
Sănătate Publică.
Menționăm că Grupul Editorial
Litera deține și două acte de expertiză de la Agenţia Naţională de
Sănătate Publică din 11.02.2020 şi

din 25.03.2020, care confirmă expertiza laboratoarelor din străinătate, agenție care eliberase anterior
un certificat ce confirma prezența
mai mare a plumbului în manualele
școlare menționate.
Directorul general al Grupului
Editorial „Litera”, Anatol Vidraşcu, a
declarat: „Îl vom acţiona în judecată
pe fostul ministru al Educației, Cor-

neliu Popovici, pentru fals în declaraţii, prejudicii morale şi financiare
aduse editurii noastre, imediat ce
situaţia epidemiologică din Republica Moldova ne-o va permite şi vom
anunţa într-un ultim comunicat pe
această temă care este decizia instanţei, oricare ar fi aceasta”.
Victoria POPA
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Curtea
Constituțională a mai
oferit guvernării o
șansă de corectare

Veaceslav NEGRUȚA
În cazul acordului de credit
pentru președintele Dodon, promis personal de omologul său
rus, precum ne anunța chiar Dodon, Curtea Constituțională a
avut două opțiuni de rezolvare a
litigiului între inițiatorii acestui
credit și cei care au văzut mai
multe dedesubturi în acest aranjament cu riscuri majore pentru
R. Moldova:
sau oprește fărădelegea admisă de guvernanți,
sau acceptă presiunile politice și șantajul aplicat de către
guvernare și, în special, de președintele Dodon, la adresa sa.
Prima opțiune e una benefică
statului Republica Moldova și
societății pentru că, impunând
„puterea Legii”, oferă și șansa
unei eventuale renegocieri, dar
mai important – regândiri a modului și surselor de finanțare a
cheltuielilor bugetare în această
perioadă de timp deloc simplă.
Al doilea scenariu ar fi însemnat, de fapt, impunerea „legii
puterii”, prin șantaj și presiuni
asupra judecătorilor, lucru care
a fost semnalat de întreaga componență a Curții Constituționale.
Curtea, în acest sens, s-a adresat
și Procuraturii Generale și Comisiei de la Veneția.
În ziua de 7 mai Curtea Constituțională a ales prima opțiune.
Probabil, altfel nici nu putea fi.
Iar această decizie ar putea fi
una determinantă în mersul lucrurilor aici, unde președintele
Dodon a ales să pună mai presus
de interesele Republicii Moldova
propriile interese electorale și
interesele celor de care depinde
existența președintelui Dodon și
a fundațiilor afiliate lui. Curtea
a spus suficient de clar:
Eliminarea parlamentului la
etapa negocierilor și semnării
Acordului echivalează cu încălcarea principiului legalității
și al statului de drept, precum
și cu îngrădirea parlamentului
de a exercita controlul asupra
încheierii acordurilor privind
împrumuturile şi creditele de
stat din surse străine.
Nu a fost respectată procedura legală de inițiere a negocierilor, de desemnare a delegației
pentru negocieri și de aprobare
de către Guvern a acordului.
Parlamentul nu putea adopta
legea de ratificare a acordului de
credit în condițiile când Curtea
Constituțională a fost sesizată și
nu s-a pronunțat asupra constituționalității Acordului în momentul votării în Parlament.
Faimosul art.7(2) din acord,
care prevede preluarea de către

Republica Moldova a datoriilor
unor cetățeni și agenți economici
moldoveni în băncile din Rusia,
contravine intereselor naționale
ale Republicii Moldova și nu au
nicio legătură cu obiectul Acordului.
Acordarea unor facilități și
priorități companiilor din Rusia este la fel neconstituțională,
deoarece depășește cadrul unui
acord de credit și nu are nicio
legătură cu obiectul Acordului.
Astfel, Curtea a stabilit niște
repere clare de care trebuie să
se conducă guvernarea, dacă dorește să (re)negocieze acorduri
de credite. Și nu e vorba doar
de creditul din Rusia. Iar aceste
lucruri sunt prevăzute și în legile actuale pe care guvernarea
condusă de Dodon a încercat să
le fenteze.
Întrebarea rămâne aceeași:
va ține cont guvernarea de decizia Curții? Sau va încerca să
găsească alte inginerii pentru a
legaliza un credit atât de important pentru un posibil candidat
prezidențial?
Revenind la presiunile exercitate împotriva judecătorilor Curții, Comisia de la Veneția a reacționat prompt cu un răspuns de
susținere a independenței Curții
Constituționale și a judecătorilor
acestei instituții. Deocamdată
nu există o reacție la fel de clară
din partea Procuraturii Generale, dar ea ar putea să apară mai
devreme sau mai târziu. Iar cei
cu interese și dependențe din
afară, poate, vor trebui să dea și
niște explicații pe potrivă.
Guvernarea lui Dodon a primit în doar câteva săptămâni
două cartonașe galbene de la
Curtea Constituțională. Cine îi
arată cartonașul roșu?

Acordul de împrumut
cu Rusia, declarat
neconstituțional

C

urtea
Constituțională
(CC) a decis
că Acordul
de împrumut dintre
Federația Rusă și
Republica Moldova
este neconstituțional.
Înalta Curte a anulat
și deciziile Guvernului
privind inițierea
negocierilor și
ratificarea acordului.
CC a publicat motivația de anulare
a acordului de împrumut încheiat cu
Federația Rusă, în valoare de 200
de milioane de euro. CC a constatat că autoritățile moldovene nu au
respectat procedura pentru inițierea
negocierilor, aprobarea acordului
de către Guvern și nu au desemnat
delegația pentru negocieri cu Federația Rusă. CC a stabilit că angajarea

răspunderii pentru datoriile moldovenilor în băncile rusești contravine
intereselor R. Moldova, citează din
Hotărârea CC președintele Centrului
de Resurse Juridice din Moldova,
Vladislav Gribincea.
După ce Înalta Curte a declarat
neconstituțională Legea de ratificare
a acordului de împrumut cu Rusia,
Guvernul de la Chișinău va iniția o
nouă procedură de negociere cu Rusia
pentru a primi cele 200 de milioane
de euro, a anunțat șeful statului, Igor
Dodon, în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”.
Guvernul Republicii Moldova
poate renegocia Acordul cu Rusia
dacă ia în considerație carențele
semnalate de CC, indică Vladislav
Gribincea.
Acordul dintre Federația Rusă
și Republica Moldova privind
creditul rus în valoare de 200
de milioane de euro, cu dobânda
anuală de 2%, a fost aprobat pe
23 aprilie 2020 de Parlament, în
ambele lecturi.

Grupul parlamentar Pro Moldova a contestat la Curtea Constituțională acordul privind împrumutul de 200 de milioane de
euro pe motiv că ar pune în pericol
economia națională. Acordul a
fost contestat și de PAS pentru
că R. Moldova s-ar putea îndatora
masiv față de Rusia, prin transformarea creditelor companiilor
moldovenești luate de la băncile
rusești în datorie către statul rus.
Documentul a provocat discuții
aprinse din partea unor observatori
și a opoziției. Aceștia au atenționat
că a fost încălcată procedura în
procesul de negociere, dar și că
acordul conține și unele prevederi periculoase, inclusiv una care ar putea
permite includerea în datoria Republicii Moldova a restanțelor de plată
ale unor agenți economici. În special
este vorba de datoria acumulată de
regiunea transnistreană la gazul livrat
de Rusia, datorie ce depășește 6,5
miliarde de dolari.
Natalia MUNTEANU
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Animozitățile dintre
PAS și Platforma DA.
Reproșuri și ironii

Î

n contextul controversei legate de imposibilitatea
de a identifica un candidat comun pentru alegerile
prezidențiale, deputații Platformei DA și-au întețit în
ultima vreme acuzațiile la adresa foștilor lor colegi din
Blocul ACUM. Acuzația cea mai frecventă este că Maia Sandu

a renunțat unilateral la putere în noiembrie 2019. GAZETA
de Chișinău vă propune două interviuri cu vicepreședinții
celor două formațiuni (Alexandru Slusari și Igor Grosu), în
care aceștia își explică frustrările, diferențele și scopurile
comune.

Interviu cu președintele fracțiunii PAS din
Parlament, Igor Grosu
noastre. Noi vom susține
necondiționat persoana sau
candidatul dreptei care va
accede în turul doi. Mai clar
nu poate să fie.
Platforma DA și-a anunțat deja candidatul [Andrei
Năstase], tot respectul față
de această formațiune, vor fi
și alți candidați. Și dacă s-a
mers pe anunțarea candidatului unic, apartinic, despre
care nu am auzit nimic, noi
am decis să susținem candidatul care va accede în turul
doi. Toți se vor mobiliza pentru turul doi.

Interviu cu Alexandru Slusari, vicepreşedinte
al Parlamentului și vicepreședinte
al Partidului Politic Platforma DA
- Stimate Domnule
Slusari, cum apreciați relațiile dintre
PPDA și PAS?
Cele două formațiuni au
format același bloc electoral
și politic ACUM. Relațiile
dintre aceste partide au demarat în 2016, când Platforma DA a propus ideea
unui singur candidat pentru
alegerile prezidențiale.
Platforma DA a renunțat
atunci la propriul candidat
pentru alegeri. Acesta a fost
probabil fundamentul acestor relații. Trebuie să spun
că nu suntem noi cei care
am pledat pentru două fracțiuni în Parlament și două
fracțiuni în Consiliul Municipal Chișinău.
Nu suntem noi cei care
am decis cedarea puterii
în noiembrie 2019 și cei
care au destrămat Blocul
Politic ACUM. Partenerii
noștri au fost permanent
mai refractari față de ideea
unității celor două formațiuni. Pe moment, suntem
două partide distincte, fiecare cu electoratul său,
avem un specific ideologic
și doctrinar.
Cu toate acestea, suntem
două fracțiuni apropiate, ne
consultăm înainte de vot în
problemele de importanță
majoră. În plus, suntem
membri ai Partidului Popular European.
- Am înțeles că relațiile dintre cele două

formațiuni au devenit
mai reci în contextul
alegerilor prezidențiale din toamnă.
Eu aș spune că această
situație este mai curând
consecința, și nu cauza relațiilor actuale dintre PAS
și Platforma DA. Crearea
celor două fracțiuni în
Parlament, crearea celor
două fracțiuni în Consiliul Municipal Chișinău și
cedarea puterii sunt fapte
care au condus la această
situație.
Am avut abordări diferite în toate aceste probleme.
Noi am pledat întotdeauna
pentru păstrarea unității,
pentru consultări, pentru
procese democratice în interiorul Blocului ACUM, în
timp ce colegii noștri din
PAS au avut o altă abordare.
S-au poziționat de fiecare
dată separat în cadrul blocului.
Până la urmă, toate aceste lucruri au dus la controversa legată de identificarea
unui candidat la alegerile
prezidențiale din toamna
anului curent. Deși și aici,
dacă ați observat, noi am
propus ideea unui candidat
unic pentru a consolida, din
nou, apropierea dintre cele
două formațiuni.
În timp ce colegii noștri
din PAS au refuzat, propunând identificarea candidatului în funcție de datele
sondajelor. Dacă noi ne-am

fi gândit la fel în 2016, am
fi trebuit să mergem în alegeri cu candidați separați
– Andrei Năstase și Maia
Sandu. Noi nu ne-am gândit atunci la sondaje, ci la
unitate. Iată de ce suntem
acum două partide diferite.
- Să vă spun sincer,
eu nu cred în diferența ideologică dintre
PAS și Platforma DA.
Puteți, vă rog, să îmi
spuneți în ce consistă
această diferență?
Din punctul meu de vedere, noi pledăm mai mult
pentru susținerea producătorului autohton, dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea businessului mic
și mijlociu. În timp ce PAS
este concentrat mai mult
pe sănătate și educație. Noi
avem o doctrină social-liberală, în timp ce ei tind spre
o doctrină liberală.
Dacă analizați inițiativele lor legislative înaintate în
decurs de jumătate de an,
nu veți găsi niciuna pentru
susținerea producătorului
autohton.
- Și acum despre relațiile cu PDM...
Noi am elaborat o moțiune de cenzură, care va
fi depusă atunci când va
fi posibilă formarea unui
guvern proeuropean, un
guvern care ar respecta
condițiile Platfomei DA, și
nu un guvern oligarhic.

- Stimate Domnule Grosu, ce spuneți Dvs. despre acuzațiile reprezentanților din Platforma Demnitate și Adevăr despre faptul
că Doamna Maia Sandu și-a dat
unilateral demisia din funcția de
premier?
Despre această decizie s-a discutat în
interiorul Blocului politic ACUM. Decizia
a fost agreată și aprobată de comun acord.
Nu putea să fie luată o asemenea decizie
fără cealaltă componentă a blocului. Acum
asistăm, de fapt, la niște speculații.
Cred că acum avem alte obiective, avem
un oponent politic comun, cu care trebuie
să luptăm. Aceste polemici nu fac bine realizării obiectivului nostru principal. Noi
încercăm să evităm discuțiile inutile pentru
moment, care nu fac bine niciunui partid,
probabil, unora le fac și mai rău.
Din respect față de alegătorii noștri, vom
continua să vorbim despre regimul lui Igor
Dodon, să arătăm de fiecare dată abuzurile
și ilegalitățile acestuia, să recuperăm pozițiile politice pe cale democratică și folosind
instrumentele democratice – platforma
parlamentară și alegerile.
- Declarațiile reprezentanților
PPDA, inclusiv ale domnului Alexandru Slusari, sunt făcute în
contextul controversei legate de
identificarea unui candidat comun
pentru alegerile prezidențiale din
toamnă.
Doamna Maia Sandu și colegii mei au
explicat foarte clar poziția formațiunii

- În contextul situației
politice actuale, se vorbește de anumite discuții
pe care le aveți ambele
formațiuni, PAS–PPDA,
cu PDM. Cum calificați
aceste relații cu formațiunea condusă de Pavel Filip?
Este evident că, din punct de vedere logic, fără fracțiunea PDM, formarea unei
eventuale majorități parlamentare și a unui
guvern este imposibilă. Fără fracțiunea
PDM, chimia nu are loc. Prin urmare, excesul de zel al altor formațiuni din opoziția parlamentară, care se manifestă activ
în aceste zile, compromite puținele șanse
care ar putea exista în lupta împotriva regimului Dodon.
- A încercat formațiunea Dvs., individual, să închege un dialog cu
cei din PDM?
La nivel instituțional, în cadrul Parlamentului, noi continuăm să comunicăm cu
ei. În ce mă privește, în virtutea funcției
pe care o dețin, am avut ultima comunicare acum câteva zile cu domnul Filip în
contextul inițiativei noastre privind angajamentele legate de Acordul de Asociere cu
Uniunea Europeană, să le punem pe agenda
Parlamentului pentru a debloca a doua și
a treia tranșă din asistența financiară. Am
vorbit cu mai mulți deputați democrați,
deci, există un anumit dialog și o susținere.
- Există un dialog între PAS și partidele care se declară unioniste
pentru eventualitatea identificării
unui candidat comun?
Noi discutăm cu Blocul Unirea și PLDM.
Avem un contact permanent cu cei din Blocul Unirea, contactăm periodic și facem
schimb de opinii.

Interviuri realizate de Ilie Gulca
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A-politice

Cincinalul
ecologic

Adrian CIUBOTARU
Green Deal este un plan ambițios al UE care urmărește reducerea
drastică a emisiilor de carbon în următoarele trei decenii. Am uitat de
el în timpul pandemiei, dar nu l-au
uitat funcționarii și liderii europeni.
Recent, aceștia ne-au anunțat că bugetul alocat „pactului verde“ nu va
avea de suferit de pe urma măsurilor
menite să revigoreze economia țărilor UE afectate de carantină.
Știrea i-a bucurat pe cei care vor o
planetă mai rece și mai curată, nu și
pe cei care reprezintă economia reală
a Europei. Entuziasmul celor dintâi
ar putea fi însă la fel de nefondat ca
și speranța celor din urmă că recesiunea îi va face pe liderii europeni
mai puțin receptivi la problemele
mediului.
Înainte de a vedea însă părțile
bune și proaste ale strategiei promovate de Ursula von der Leyen &
Co, ar fi util să știm, în linii mari,
ce prevede aceasta. În primul rând,
planul urmărește o reducere cu 90%
a emisiilor de gaze cu efect de seră
în sectorul transporturilor (20202050) și cu 50% față de anul 1990
în toate celelalte sfere (2020-2030).
În al doilea rând, propune suprataxarea bunurilor importate din țările
extracomunitare cu o legislație ecologică mult mai permisivă decât cea
europeană. În al treilea rând, mută
accentul pe energia regenerabilă și
pe digitalizarea pieței energetice a
Uniunii.
În afară de aceasta, până în 2030,
toate ambalajele din UE, spun autorii „pactului“, vor trebui să devină reciclabile sau refolosibile. Iar
statele-membre și administrațiile
locale vor fi obligate să-și înverzească
localitățile, să renoveze și să reutileze
clădirile publice și private pentru
a eficientiza consumul de energie.
Totodată, vor fi anulate toate subvențiile pentru transportul pe bază
de hidrocarburi și vor fi aplicate noi
standarde de poluare pentru mijloacele de transport care circulă în
orașe.
Pentru a realiza toate aceste obiective, Comisia Europeană a propus
alocarea anuală a 25% din bugetul
UE, adică a circa 250-260 de miliarde de euro anual. Suma este mare,
dar nu e ceva ce UE nu și-ar putea
permite, cel puțin în următorul deceniu. Apoi, scopul, cât se poate de
nobil, scuză orice mijloace. Mai cu
seamă pe cele financiare.
Partea aparent bună a planului
este că (1) UE vrea să dea un exemplu
și, într-un fel, chiar să constrângă
(prin suprataxarea importurilor) celelalte țări ale lumii să fie mult mai
atente la problemele mediului și că
(2) UE și-a oferit o rațiune de a fi
tocmai în momentul în care tot mai
multă lume se întreabă ce mai poate justifica existența unei structuri
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atât de birocratizate și de bugetofage
după cele trei mari eșecuri ale sale:
anexarea Crimeei de către Rusia și
războiul din Estul Ucrainei, criza
migranților și Brexit-ul?
Părțile proaste sunt, din păcate,
ceva mai numeroase decât cele frumoase. Nu vreau să stărui mai mult
decât mi s-ar cădea asupra premisei
însăși a strategiei. Pot doar să constat
că nu toți savanții îmbrățișează teoria
care explică încălzirea globală prin
efectul de seră și că cercetătorii care
o susțin beneficiază de un cu totul
alt sprijin guvernamental și mediatic
decât cei care propun alte explicații
pentru schimbările climatice. Mai
însemnat este faptul că agitația ecologică de la Bruxelles nu este dictată numai de grija față de natură, ci,
după cum bine observă mulți analiști,
de creșterea considerabilă a electoratului obsedat de iminența catastrofei
planetare. Dacă totul poate fi tradus
în monedă electorală, de ce nu ar
putea fi și milenarismul?
O altă problemă majoră e că
nimeni nu s-a ostenit să estimeze
impactul efectiv al tuturor acestor
măsuri asupra economiei de zi cu
zi. Autorii proiectului nu par să știe
ce înseamnă, de pildă, convertirea
industriei și a pieței auto, care nu se
reduce doar la înlocuirea unei piese
cu alta. Ursula von der Leyen vrea
motoare electrice pe cargoboturi și
avioane, crezând probabil că acestea
nu diferă prea mult de măturile cu
care își echipase dumneaei armata pe
vremea când era ministră a apărării
la nemți.
Înalții demnitari presupun că tăierea subvențiilor de la transportul
aerian va stimula automat imaginația
inginerilor, care vor născoci îndată
angrenaje pe antimaterie, apte să
dezvolte viteze WARP. Și că închiderea tuturor centralelor poluante va
spori într-atât viteza vântului, încât
morile eoliene vor produce tot necesarul de energie pentru minunata
lume nouă a lui Zero Emission.
Mai mult, bogata fantezie, alimentată de ipocrita hipstereală ecologică,
i-a împiedicat pe cinovnici să ia în
calcul un factor chiar mai important
decât limitele tehnologice ale omenirii: reacția cetățenilor la puzderia
de restricții (nu numai de circulație)
care îi așteaptă odată cu implementarea la scară largă a strategiei.
Îngrijorător în acest Green Deal
nu este caracterul aberant și vădit
populist al măsurilor propuse, ci
teribila lui asemănare cu cincinalul
sovietic. E o neghiobie să afirmi că
vei electrifica întregul parc auto al
UE închizând, concomitent, toate
centralele nucleare. Dar e cu adevărat primejdios să presupui că ai
putea înfăptui, la comandă, o revoluție tehnologică sau primeni, planificat, un sistem economic întreg.
Un sistem bine echilibrat și extrem
de sensibil la orice intervenție din
afară, ce s-a format timp de secole
după niște legi proprii, organice,
urmând îndeaproape necesitățile
și mai ales posibilitățile celor care
i-au dat viață. Amputarea unor părți
din acesta nu poate fi compensată
prin nicio subvenție. Ș-apoi, dacă
amputezi, de unde mai iei bani pentru subvenții?

Sindromul
cetăţii asediate

V

ă mai amintiţi de monstruoasele
adăposturi antinucleare din
ultimii ani ai „războiului rece”?
Dar câte cetăţi şi castele au
fost ridicate, fără a fi vreodată solicitate!
Obsesia eventualelor asedii ale fortăreţei
transformau viaţa oamenilor.
Mircea V. CIOBANU
După ce Renaşterea aduse
cu sine marile invenţii, inclusiv militare, castelele devenind
inutile ca fortificaţii, erau reamenajate ca spaţii de plăcere,
anexându-li-se grădini şi anexe
relaxante.
Grija pentru protecţie ne-a
transmis genetic permanenta
frică a năvălirii străinilor, lumea din afară fiind „marele
pericol”. Ulterior, „cortinele
de fier” păreau metoda ideală
„de apărare” (nu de izolare),
unii preferând puşcăria ca metodă sigură de protecţie. Pe de
altă parte, castelanii, având
adăposturi întărite (deci fără
frică de pedeapsă), declanşau
incursiuni devastatoare asupra
terenurilor străine. Cine avea
fortificaţii, devenea, iminent,
agresiv în raport cu alţii. Tehnicile (şi ministerele) „apărării” erau tehnici/ ministere de
război...
Ne-am deprins, precum personajul din romanul Deşertul
tătarilor, să aşteptăm toată
viaţa ca cineva să ne atace,
tot pregătindu-ne de asediu.
Or, dacă simplificăm ecuaţia
până la „vânători” şi „vânaţi”,
în istorie noi mai întotdeauna
am fost vânatul. Eroicul nostru trecut însemna a ţine piept
năvălitorilor, a ne apăra. Niciodată: a cuceri noi teritorii,
„vitale” pentru neam sau din
„impuls civilizaţional” (când
regretatul Serafim Saka, discutând cu un scriitor italian,
amintise cum romanii au cucerit Dacia, replica italianului
a fost: „au civilizat-o”).
Bine, citind istoria mai atent,
descoperim şi „expansiunile”
alor noştri. Am participat alături de alţii la „cruciade civilizaţionale” sau la alimentarea unor
orgolii imperiale. Am ajuns la
Viena, la Cotul Donului, la Berlin sau... în Afganistan. Cântecele populare amintesc de
incursiunile alor noştri... tocmai pe la Port-Artur! Numai la
Viena – ca „studiu de caz” – am
fost în cel puţin patru rânduri:
mai întâi, moldovenii au participat, alături de Osman I, la
primul asediu al cetăţii creştine (1529); apoi detaşamente de
moldoveni, munteni şi ardeleni
i-au asistat pe turci la cel de al
doilea (1683). Înrolaţi în Armata Roşie, am luat cu asalt oraşul
în 1945. Azi Viena şi alte oraşe europene sunt asediate de
ai noştri în căutarea fericirii,
„imperialişti” şi „cuceritori” pe
cont propriu, în marea armata

de ocupanţi ai Occidentului.
Ca şi în alte epoci, încercăm să
beneficiem de avantajele civilizaţiei, ocupându-i teritoriile.
O fi printre noi şi „eroi civiliza-

Iar viaţa
trece pe alături,
pe la alţii, care
vor construi
lucruri bune
datorită, nu
doar în pofida
pandemiei.
Iar noi vom
aştepta de la ei
pomeni.

tori”, capabili să contribuie la
prosperarea alterităţii, excepţie
ce confirmă regula. Dar să nu
ne înaintăm prea mult în tema
asta, colaterală.
Exodul masiv e parte a „expansionismului” nostru, dar
uitaţi-vă cum ne funcţionează
memoria ancestrală! De am
fi cuceritori tipici, am insista
să ne păstrăm teritoriile „cucerite” (paradigma imperială)
sau am migra în căutarea altor
pământuri mănoase (modelul
nomazilor). Noi însă, pe exemplul „patriotic” al castelanului,
de îndată ce a apărut pericolul,
ne-am retras în cetate. Nu am
calculat beneficiile şi gradul
de siguranţă, ne-am retras instinctiv. Potrivit firii, suntem
vânatul, ascuns, pentru a supravieţui, în propria vizuină;
nu răpitorul care să ne căutăm
fericirea în explorarea altor tărâmuri. Semnul cel mai evident
al acestui sindrom e viaţa amânată pentru „mai târziu”.
Caricatura la gazetă

Într-un roman al laureatei
Nobel Olga Tocarczuk, naratoarea făcea o constatare potrivită:
„Am aflat la studii că suntem
plămădiţi din măsuri de apărare, din pavăză şi armură, că
suntem asemenea unor oraşe
a căror arhitectură se reduce
la ziduri de apărare, turnuri şi
fortificaţii; suntem asemenea
unor state de cazemate.” Ca în
celebra „piramidă a ierarhiei
nevoilor umane”, construită
de Abraham Maslow, nevoia
de siguranţă e pe treapta imediat următoare după necesităţile fiziologice primare (hrană,
apă etc.).
În carantină (aproximativă,
ca la moldoveni) se pot face
multe lucruri. Profitând de situaţie, nu neapărat în pofida ei.
Era, d.e., un moment propice
pentru promisa digitizare a
serviciilor primăriei; puteau
fi reparate unele porţiuni de
străzi sau, cel puţin, trasate marcajele. Nici GPS-ul de
pe troleibuze nu a fost pus la
punct, tocmai când acestea circulă după un orar imprevizibil.
În locul disciplinei, cerută şi
favorizată de carantină, domină haosul. Sperăm că acesta se
va absorbi de la sine, dar între
timp, criza se aprofundează,
iar noi insistăm pe ocupaţia
tradiţională: aşteptăm. Ploaia
şi sfârşitul ciumei.
Pericolul nu e slăbiciunea
fortăreţei: am văzut câte fortificaţii costisitoare au fost inutile.
Pericolul e că toate eforturile
merg spre „apărare”. Iar viaţa
trece pe alături, pe la alţii, care
vor construi lucruri bune datorită, nu doar în pofida pandemiei. Iar noi vom aştepta de la
ei pomeni. Sau le vom invada
spaţiul, ca să profităm de avantajele civilizaţiei. Cea care nu se
construieşte stând în aşteptarea
vremurilor mai bune.
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De la lume adunate

Virusul Covid-19 se răspândește din spitale

Victoria POPA
Discuțiile tete-a-tete sau telefonice avute cu oamenii din diferite localități despre cazurile
de infectare cu Covid- 19 la ei în
sat demonstrează că în multe sate
infecțiile sunt aduse din spitale.
Fie că unul din locuitorii satului
lucrează într-o instituție medicală, fie că altul a fost la spital din
cauza altor maladii și s-a infectat,
aducând virusul în familie.
De când s-a început epidemia, în satul Măgdăcești primele cazuri de îmbolnăviri cu
Covid-19 au fost depistate la
patru medici care lucrează în
diferite instituții medicale din
capitală. Nu voi da numele medicilor, deși le cunosc.

Primarul satului Măgdăcești,
Liuba Cojocaru, anunță într-o
postare pe facebook situația epidemiologică privind infecția COVID-19, la 5 mai 2020, în satul
Măgdăcești. Cazuri confirmate
– 9, dintre care trei sunt tratate,
cazuri cu suspiciune nu există, 19
persoane se află în carantină și 37
de persoane sunt monitorizate la
domiciliu.
„La momentul actual, în satul
Măgdăcești sunt înregistrate nouă
cazuri de îmbolnăvire cu Coronavirus. Toate cazurile de infectare
sunt din sistemul medical”, scrie
Liuba Cojocaru.
Potrivit ei, toate persoanele
confirmate pozitiv sunt din sistemul medical: medici, asistenți
și personal auxiliar. În ultimele
două cazuri, persoanele muncesc
în calitate de personal auxiliar în
cadrul unei instituții medicale.
Apoi, într-o discuție telefonică
cu primarul comunei Miclești, Iurie Buga, aflu că în comună sunt
mai multe cazuri de infecție cu
Covid-19, dar prima persoană
infectată a fost o angajată a Spitalului Clinic de Psihiatrie din

Chișinău. De la ea s-au îmbolnăvit
mai mulți.
În comuna Petrești, Ungheni,
cu o populație de circa 3000 de
locuitori, la 5 mai, erau depistate două cazuri de infectare cu
Covid-19. E vorba de o familie,
soț și soție. Soția a fost operată
la Chișinău și de acolo a adus
infecția în familie. Ambii soți se
tratează, ne-a informat inginerul cadastral la primăria din sat,
Veaceslav Smerea.
Într-o vizită de promovare
a redacției la Căușeni (10 mai
2020), stând de vorbă cu primarul satului Cârnățeni, Căușeni,
Oleg Savca, acesta ne-a spus că
în sat sunt persoane bolnave de
Covid-19 care se tratează, altele
s-au tratat, dar primul caz a fost
la o femeie care lucrează menajeră
la Spitalul Raional Căușeni.
O femeie de vârsta a treia, locuitoare a satului Ermoclia, Ștefan-Vodă, mi-a spus că la ei în
sat (cu o populație de 4000 de
locuitori) sunt 11 cazuri de Covid-19, dar primul a fost al unei
infirmiere, angajată la spitalul din
Ștefan-Vodă.

Statul clocotește de infecție

Ala NEMERENCO
Guvernarea a picat iremediabil testul de competență în fața
coronavirusului. Tot netul și-a
dat cu părerea referitor la acest
salt din 252 de cazuri noi. Mulți s-au lăsat prinși de ideea că
dacă s-au făcut mai multe teste
(1305) e normal și cazuri să fie
depistate mai multe. Fals! Suntem pe final de carantină strictă
cu o durată de 60 de zile (!). Și

acest număr mare de infectări
demonstrează de fapt că statul
clocotește de infecție. Spitalele
clocotesc, personalul medical
care se infectează zilnic și ritmic, clocotește și el, raioane și
sate întregi clocotesc. Și cum
faci teste mai multe – pur și
simplu răbufnește clocoteala.
Azi, la a 68-a zi de la primul caz,
spre deosebire de țările normale,
noi nu înregistrăm măcar o situație de platou, ci suntem încă în
ascendență. Escaladăm Everestul
prostiei cu o încăpățânare de invidiat...
Apropo, alte țări fac teste de
zeci de ori mai multe ca noi, mii
pe zi, însă au ajuns să depisteze
unu, două cazuri. Și au intrat în
pandemie plus-minus câteva zile
odată cu noi. Deci, relația test/caz
nou după luni de zile de epidemie

nu mai e doar un raport, e un examen. Examenul cum a pus statul,
prin măsuri specifice de control și
prevenire a infecției, coronavirusul
la ungher. Noi ce-am făcut? Noi de
abia ne luăm avânt în sus...
Slovacia: +4 cazuri noi astăzi și
127 de mii de teste realizate total.
Slovenia: +2 cazuri (66 de mii
de teste).
Croația: +6 cazuri (49 de mii
de teste).
Estonia: +5 cazuri (66 de mii
de teste).
Lituania: +14 cazuri (200 de
mii de teste)
Letonia +1 caz (43 de mii de
teste)
Moldova +252 de cazuri noi și...
20 de mii de teste.
Dar nu vă faceți iluzii. Dacă va
fi necesar, mâine o să avem +40.
Noapte bună tuturor!

Urmărim zi de zi prostituarea
politicienilor din R. Moldova

Ana Lucia CULEV
Am văzut o știre la Tv8 despre
două prostituate amendate. Una
avea buletinul la ea și a scăpat
relativ ușor – 450 de lei, cealaltă
nu avea buletinul și a fost amendată cu 22 de mii de lei. Deci,
pentru citit cărți în parc – 22
de mii de lei, pentru practicarea sportului – 22 de mii de lei;
pentru lipsa buletinului – 22 de
mii de lei, pentru că era deschisă
ușa unei cafenele, chiar dacă nu

deservea clienți la mese – 75 de
mii de lei.
Urmărim zi de zi prostituarea
politicienilor din R. Moldova. Ei
se aleg cu onorarii, premii de sute
de mii de euro. Acum înțeleg de
ce sunt așa de mari amenzile pen-

tru bieții oameni – ca să poată
fi remunerați politicienii. Ei au
nevoie de bani să se distreze, să
serbeze 9 mai, să aibă mașini și
case, vacanțe, călătorii – „mici
plăceri” pentru femei și bărbați
din politica RîMî.
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Despre neșansa
moldoveanului sau „Miorița”
în varianta pe înțeles
Trăiau odată trei frați moldoveni:
Vasile, Gheorghe şi Ionică. Aveau ei
în gradină o greblă mare. Se duce
într-o zi cel mai mare din ei, Vasile,
în gradină, calcă pe greblă, îl loveşte
coada greblei în frunte şi moare.
Așa pățește şi Gheorghe. Calcă, îl
loveşte şi moare. I-a venit rândul
lui Ionică. Se duce în grădină, vede
grebla, se gândește mult, se vaietă,
Valentin CHILAT CORNACI
plânge. Şi zice, călcând pe greblă:
„Ce să faci, asta-i soarta!”.
Noapte bună, moldoveni! Somn ușor sub stele!

Sunteți un sistem impotent,
incapabil să facă măcar ceva
E deja o lună jumătate de când
lucrez în prima linie cu pacienți
infectați cu Covid-19, în secția de
reanimare. De o lună și jumătate
lucrez 24 de ore la două zile, câteodată și la o zi. Nu mă plâng. Suntem
mulți care au făcut același lucru.
Vii la muncă, îmbraci costumul
care e aproape impermeabil și care
câteodată se transformă într-o sauVictor MAXIMCIUC
nă mobilă. Câteodată ți se umple
papucul cu transpirație. Uneori ți
se aburesc ochelarii. Câteodată vrei la baie de nu mai poți, dar rabzi.
Cel mai dureros e să vezi cum mai mult de o treime dintre pacienți
sunt lucrători medicali care nu au avut echipamentul necesar să se
protejeze și care au fost acuzați că nu știu să lucreze. Chestia nu e nici
măcar în acele despăgubiri materiale pe care le-ați promis lucrătorilor
medicali infectați și oricum nu le-ați oferit.
Puteți să vă faceți reclamă și poze cu coletele primite oricât vreți,
dar nu atentați la lucruri care pur și simplu nu le cunoașteți, adică
le cunoașteți voi mult prea bine. Noi suntem dotați cu tot necesarul,
datorită conducerii secției care are grijă de noi și întotdeauna probabil
luptă să avem de toate, mulți alții nu au fost la fel de norocoși.
Tot mai multe secții și spitale sunt în carantină. Voi însă dragi
guvernanți ați dus o politică tâmpită și absurdă pentru că vă doare fix
în cot. Tu, dragă societate, te comporți maximal de iresponsabil tot
acest timp. Nu suntem țapi ispășitori să lucrăm așa până în august,
în timp ce voi vă plimbați prin parcuri, iar apoi, îmbolnăvindu-vă,
veniți cu lacrimi și așteptați compasiune și înțelegere.
Perioada asta a arătat încă o dată cine și ce reprezintă. Sunteți un
sistem impotent, incapabil să facă măcar ceva. Supraviețuiți doar datorită ajutoarelor primite din afară pe care tot voi le furați. Iar tu, cel
ce a avut răbdarea să citească până la capăt, nu-i asculta pe neghiobi
și respectă în continuare carantina că să putem într-un final să ne
plimbăm liniștit pe afară. Eu de mult nu am făcut-o.

Prețul victoriei – în chipuri
reale
După cel de al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică era plină de
oameni schilodiți de ororile războiului.
Prin 1949, la jubileul de 70 de ani al lui
Stalin, a început eliminarea masivă a
invalizilor de război din orașele mari.
Pentru a nu strica imaginea țării socialiste, pentru a nu șterge încrederea
într-un viitor luminos, pentru a nu
umbri fastul Marii Victorii!
Alexandru CAZACU DOR
De fapt, unele surse spun că mulți
dintre acești oameni au început să fie
evacuați încă din 1946, iar operațiunea a durat până pe timpul lui Hrușciov.
Există documente oficiale, rapoarte adresate lui Hrușciov, în care e indicat
câți cerșetori fără mâini, fără picioare, cu medalii pe piept, au fost strânși
de prin gările de tren. Vorbim de mii de oameni!
E adevărat, nu îi luau pe toți. Doar pe cei fără rude sau pe cei care se
ofereau voluntar, ca să ușureze viața apropiaților. Cei care aveau familie
se temeau să iasă în stradă, ca să nu fie evacuați. De aceea, ieșeau doar
însoțiți de rude.
Mulți dintre veteranii invalizi s-au retras, de frică, din marile orașe,
în satele URSS, acolo, puteau trăi liniștiți, câștigându-și chiar și o bucată
de pâine.
Toți nenorociții evacuați erau duși pe insula Valaam. Din 1952 până în
1984, această insulă a fost (din câte spune presa rusă) locul celor mai neomenești experimente de formare a unei „fabrici umane”. Se spune că, zeci
de pictori și-au făcut carieră, pictând chipurile monstruos desfigurate ale
foștilor ostași sau oameni simpli. Bărbați, femei, copii... Victime ale războiului.
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Mărturiile unei
moldovence din Italia,
care s-a tratat de COVID-19
Victoria Ambrosi: ,,Cred că acum voi prețui mai mult timpul și lucrurile simple’’

M

ulte persoane tratate de COVID-19
nu vor să mărturisească prin ce au
trecut, de teamă că vor fi discriminate
și stigmatizate. Totuși unele cred că
este nevoie să povestească prin ce experiențe au
trecut. Victoria Ambrosi, o moldoveancă stabilită
în provincia Padova, Italia, lucrează asistentă
medicală într-un azil pentru bătrâni. Susține că
s-a infectat la serviciu. Forma de îmbolnăvire a
fost una ușoară, dar experiența prin care a trecut
și gândurile pe parcursul izolării au fost triste.
Când a fost informată că este
testată pozitiv a avut o reacție firească, de frică, șoc, pentru că nu
știa cum o să reacționeze organismul ei. Cum a decurs tratamentul
și prin ce experiență a trecut, aflați
din mărturiile ce urmează.
Imediat ce a sesizat că a fost
infectată de COVID-19, Victoria
a întreprins anumite măsuri și
prin urmare a fost contactată de
Departamentul prevenire și igienă
din Padova. „Mi-au telefonat de
la Departamentul de prevenire și
igienă din provincia în care mă
aflu. Mi s-a explicat procedura de
izolare și mi-au spus că în astfel
de forme ușoare nu se internează.
Mi-au spus să iau paracetamol
doar în caz de febră și atât.”
Simptomele și forma de
tratament
Victoria Ambrosi susține că a
avut simptome lejere, dar oricum
trebuia să stea izolată în casă
ca să nu infecteze pe alții. „Am
avut simptome lejere, febră 37.5,
stare de oboseală, după care au
urmat niște simptome de răceală.
Eu am stat închisă într-o oda-

ie, când ieșeam să merg la baie,
îmi puneam mască și mănuși.
Pe parcursul izolării am citit
mult, am comunicat prin rețelele sociale cu persoane de care
de mult timp nu mai auzisem.
Am scris în jurnalul meu reflecții
despre viață, frica de pandemie
și despre persoanele infectate pe
care le cunosc, precum colegele
de serviciu. Am avut gândul la
un viitor cu o mai mare conștiință, respect față de noi, omenire,
natură și viață”, relevă Victoria
Ambrosi.
Pacienta tratată de COVID-19
susține că medicii au reacționat
prompt și au fost responsabili,
monitorizând-o telefonic în fiecare zi. Chiar dacă a avut o formă
ușoară de îmbolnăvire, ea oricum
a respectat tot ce îi spuneau medicii. „Medicii au fost atenți, mă
întrebau la telefon despre starea
de sănătate și ce simptome am.
Mereu erau disponibili si nicidecum indiferenți. Tratamentul
meu a fost odihnă totală, am luat
o singură dată un paracetamol.
Posibil să fi fost o mică sarcină de
virus și de aceea am avut o formă
ușoară.”

„Guvernarea
se teme de
orice mișcare
ce promovează
valori
democratice
și libere”
Deși experții Consiliului Europei îndeamnă Parlamentul Republicii Moldova
să adopte proiectul de lege nr. 10 privind
organizațiile necomerciale, premierul Ion
Chicu a comentat într-o emisiune la TV8,
că „legea cu privire la ONG-uri nu poate
fi votată în redacția actuală și în redacția
sugerată de partenerii noștri UE”. GAZETA
de Chișinău a contactat-o pe directoarea de
programe din cadrul Centrului de Resurse
Juridice din Moldova, Sorina Macrinici,
și pe deputatul în Parlamentul Republicii
Moldova, Dumitru Alaiba, pentru a obține
comentarii pe marginea acestui subiect.

apărut o conștientizare. Cred că
acum voi prețui mai mult timpul și
lucrurile mici din fiecare zi, persoanele dragi și tot ce mă înconjoară”.
Sfaturi pentru cei care nu
cred că există acest virus

Victoria Ambrosi, moldoveancă tratată de COVID-19, în Padova, Italia, muncește
asistentă medicală într-un azil pentru batrâni.

,,Multe dintre colege
au infectat la rândul
lor familia”
Moldoveanca știe cu siguranță
că s-a infectat la serviciu. E asistentă medicală într-un azil pentru
bătrâni. Deoarece nu știa că este
infectată cu COVID-19, mergea la
serviciu și apoi venea acasă, pentru că nu a fost testată la virus,
iar dispozitivele pentru testare au
ajuns târziu, când deja bănuia că
ar fi infectată.
„Sunt sigură că am fost infectată
la serviciu, pentru că oaspeții azilului erau mai mult de jumătate infectați. Unele colege nu suspectau

Proiectul Legii cu privire la organizațiile
necomerciale a fost elaborat de Ministerul
Justiției în cadrul unui grup de lucru mixt în
2016-2017 și a fost consultat public. A fost
aprobat și de Guvern în 2018. De asemenea, proiectul a fost adoptat de Parlament
în prima lectură la 3 mai 2018 și de doi
ani deja este tărăgănată adoptarea lui în
lectura a doua.
Sorina Macrinici, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din
Moldova, a comentat pentru GAZETA de
Chișinău că „Proiectul Legii ONG aduce
mai multe îmbunătățiri cadrului legislativ
actual, care corespund cu standardele internaționale. În ceea ce privește activitatea
politică, acesta instituie interdicția absolută pentru organizațiile necomerciale de
a susține candidații în alegeri și instituie
limite clare privind relațiile dintre organizațiile necomerciale și partidele politice.
Mai multe Organizații ale Societății Civile
(OSC-uri) au solicitat Parlamentului transparență reală în procesul de definitivare și
de adoptare a acestui proiect. Am solicitat
aceasta și în martie, și în aprilie 2020.
Noi solicitam ca Parlamentul să publice

că pot fi infectate, dispozitivele au
ajuns un pic mai târziu, când deja
am aflat de situația întregii structuri. În acea perioadă eu și unele
colege deja ne autoizolasem. Până
atunci, mergeam doar la serviciu
și acasă. Deci ar fi fost imposibil
să mă fi infectat undeva în afara
serviciului. Lucrul cel mai neplăcut
a fost când multe dintre colege au
molipsit la rândul lor familia.”
După ce s-a tratat de acest virus, Victoria declară că viața ei s-a
schimbat și de acum încolo va prețui mai mult timpul și persoanele
dragi. ,,La început eram furioasă
din cauza că am fost infectată.
Furia aceasta s-a stins încet și a

versiunea actuală a proiectului, cu toate
modificările făcute până acum, toate amendamentele deputaților, precum și organizarea unor consultări largi în cazul în care
se vor efectua modificări la acest proiect.”
Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, explică tărăgănarea adoptării acestei legi prin faptul că
„guvernarea se teme de orice mișcare ce
promovează valori democratice și libere.
Pentru ei asta este un pericol existențial.
Atât PD-ul acum doi ani, cât și guvernarea
actuală se tem de aceste lucruri. Pentru
că sunt contrare modelului lor de stat. Se
vede și în felul în care ei și-au expus viziunea cu lux de amănunte despre cum văd
presa și funcția mass-mediei în general.
Fix același lucru este și cu ONG-urile, ei
își doresc doar organizații necomerciale
care să facă curățenie în parcuri și punct.
Guvernarea este deranjată că există câteva
echipe în țară care se uită mai profesionist
la calitatea deciziilor lor.”
„Dacă vrei o societate democratică, trebuie să permiți existența societății civile în
calitate de instituție care vine să contrabalanseze deciziile statului. O guvernare care

Pentru sceptici, Victoria a venit
cu un mesaj și cu anumite sfaturi din
propria experiență. Ea îi sfătuiește pe
toți să aibă grijă de ei. „Pe cei care nu
cred în acest virus și nici nu încearcă
să nu-i infecteze pe ceilalți îi sfătuiesc să meargă pentru experiență la
un spital în secția de terapie intensivă
sau într-o altă structură unde sunt
pacienți cu COVID-19, ca să vadă
ce fac medicii pentru a ajuta acești
pacienți și cum luptă pentru viață
pacienții cu insuficiență respiratorie.
Da, sună dur, dar numai o astfel
de realitate poate să te trezească să
înțelegi că nu e o glumă. Aflându-mă
în contact cu bătrânii de la azil, am
văzut suferința lor, nemaivorbind de
moarte, și nu este vorba de bătrâni
sau tineri”, a declarat Victoria Ambrosi pentru GAZETA de Chişinău.
Potrivit Organizației Mondiale a
Sănătății, persoanele care suferă de o
formă moderată a bolii COVID-19 își
revin după aproape două săptămâni.
În timp ce bolnavii afectați de forma
severă a bolii se pun pe picioare într-o
perioadă de trei până la șase săptămâni. Potrivit Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, în data
de 14 mai, în Republica Moldova,
erau 5406 cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 2 228 de persoane
sunt tratate, iar numărul de decese
a ajuns la 190 de persoane. Cea mai
afectată categorie de vârstă sunt persoanele de 50-59 de ani.
Alexandru LEAHU, stagiar

Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, sursa foto: tv8.md

vrea să îmbrățișeze democrația și valorile
europene va promova în primul rând libertatea mass-media și a organizațiilor
societății civile”, a adăugat deputatul Dumitru Alaiba pentru GAZETA de Chișinău.
Sergiu BEJENARI
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Prim-prorectora USMF, Olga Cernețchi:

„Studenții fac zilnic activități
didactice și nu au fost sistate
lecțiile nici pentru o zi”

Î

n timp ce eroii din prima linie luptă non-stop
pentru salvarea vieților, viitoarea generație
de medici, studenți la Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițeanu” (USMF), se pregătește sârguincios
de sesiune, iar profesorii fac ore la distanță
utilizând tehnologiile IT.
Pentru a afla cum fac față provocărilor de a studia și preda pe
timp de pandemie, cu ce problemele se confruntă studenții și
când vor recupera orele practice,
GAZETA de Chișinău a discutat cu
trei studenți din diferiți ani de studii și cu prim-prorectora USMF,
responsabilă pentru activitatea
didactică, Olga Cernețchi.

Când a fost anunțată carantina,
profesorii au venit cu diverse idei
de a face lecții. La unele discipline
completăm caietele cu sarcini și
le transmitem profesorilor spre
verificare, la altele e mai complicat”, povestește Cătălina Corpaci,
studentă în anul I.
„Se vede că înainte de instala-

Și studenții de la stomatologie
întâmpină dificultăți cu partea
practică. „Noi trebuia să facem
manopere. Sunt elemente despre
care încă se discută cum urmează
să le facem. Profesorii au modele
și machete acasă, ni le arată pe
camera web, deci există oarecare
momente de interactivitate. Ceea
ce îmi place acum este că avem
mai mult lucru individual și ne
pune să căutăm literatură și să
„digerăm” mai bine informația.
Consider că asta este o pregătire
bună pentru scrierea tezei de licență. Lumea învață să facă muncă
de cercetare. În linii generale, sunt
obișnuit să învăț sistematic și fără

re în primul rând studenții cu tot
pachetul de cunoștințe necesare.
Studentă în anul I, Ana Cotelea,
spune că pentru ea sunt mai importante cunoștințele decât notele
și examenele. „Pentru mine, este
mult mai important să știu că eu
cunosc bine o materie decât să dau
un examen. Pentru majoritatea
cursurilor cred că sunt necesare
niște ore practice înainte de sesiune și e dificil să spui dacă ar fi
posibile în acest moment.”
Anularea sesiunii însă nu se
prevede. Pentru universitate este
prioritară organizarea și buna desfășurare a sesiunii care va avea loc
în a doua jumătate a lunii iunie.

Cum vor fi organizate
sesiunile și examenele
de stat la alte universități
Majoritatea instituțiilor de
învățământ superior de la noi
sunt în proces de planificare și
adoptare a deciziilor cu privire la
organizarea examenelor semestriale și a tezelor de licență.
La Universitatea de Stat din
Moldova, instituția cu cele mai
multe facultăți, încă nu a fost stabilită modalitatea de desfășurare
a sesiunilor. Senatul urmează să ia
o decizie în acest sens, a precizat
prorectora USM pentru activitatea didactică, Otilia Dandara.

Cum are loc procesul
de studii la USMF
Unor studenți le pare că profesorii le cer însușirea mai multor
teme decât în mod obișnuit, iar
din cauza că nu există un orar
clar stabilit le este greu să facă
față tuturor sarcinilor, alții zic
că aceștia nu sunt prea severi și
că îi încurajează să învețe acasă,
independent. Administrația universității însă ne asigură că totul
decurge conform unui calendar
academic bine stabilit.
Olga Cernețchi a spus pentru
GAZETA de Chișinău că universitatea era pregătită. „Avem un portal foarte serios, pregătit demult,
se numește Sistemul Informațional Managerial al Universității
– SIMU. Fiecare student este conectat prin parolă la acest sistem,
primește însărcinările, răspunde,
este evaluat etc. Studenții fac zilnic activități didactice și nu au fost
sistate lecțiile nici pentru o zi.”
Universitatea nu întâmpină
probleme de ordin tehnologic
sau de cadre. La USMF aproape
jumătate din studenți sunt internaționali. „Din acest motiv, o condiție de activitate în universitatea
noastră este cunoașterea limbilor de circulație internațională
și a tehnologiilor informaționale
avansate. Din prima zi de când a
început educația la distanță, nu
au fost probleme. Chiar dacă este
câte o persoană care nu posedă
atât de bine tehnologiile informaționale, sunt alți colegi care
o înconjoară și care pot să preia
aceste activități didactice. Din
acest punct de vedere nu există
chiar nici o problemă”, explică
prim-prorectora Olga Cernețchi.
„Pentru studenții din anul întâi, carantina este grea. Evident că
nu se compară cu cei ce activează
în sistemul medical. După primul
semestru, care ne-a schimbat total viața și abia începusem să ne
acomodăm cu un stil de activitate super organizat și calculat, a
venit pandemia. Semestrul doi
a început abia în luna februarie,
deci nu am reușit să acumulăm
note aproape la nicio disciplină.

Imagine simbol, sursa: thefutureworld.org

rea perioadei de carantină oricum
a existat un plan, dar când vine
vorba de aplicare desigur că apar
mici momente pe care nimeni nu
ar fi putut să le prevadă. Primele
seminare au fost mai mult pentru a lua cunoștință de modul de
predare. Unii nu știau cum să se
conecteze și trebuia să-i așteptăm, iar 80% din convorbirile prin
skype erau gen „Alo, mă auzi?”,
dar acele neajunsuri au fost soluționate foarte rapid”, afirmă Dan
Zganat, student în anul IV.
„Învățăm cum putem,
inclusiv din atlase
online 3D”
Dacă în perioada obișnuită
studenții studiau anatomia atât
teoretic, cât și practic, acum au
rămas doar cu partea teoretică.
„Deprinderile practice le dezvoltam în sala de disecție, unde
analizam fiecare sistem de organe
pe mulaje și cadavre. Acasă acest
lucru a devenit imposibil, învățăm
cum putem, din mai multe surse,
inclusiv din atlase online 3D”, explică Cătălina Corpaci.

carantină, din acest motiv nu întâmpin dificultăți sau probleme”,
explică Dan Zagnat.
Conducerea universității recunoaște că problema principală
din această perioadă este partea
practică. „Noi avem două tipuri
de pregătire, catedre fundamentale sau preclinice și cele clinice.
La cele preclinice aplicăm sistemul tradițional de învățare, studenții primesc lucrări de control,
cazuri clinice pe care trebuie să
le rezolve și, prin SIMU, acestea
se întorc înapoi la cadrul didactic
care le evaluează. Pentru catedrele clinice la fel este sistemul
de prelegeri, dar sunt colecții
mari de cazuri clinice, programe virtuale, filme (mai ales la
disciplinele de profil chirurgical) prin care se reușește parțial
să se realizeze acest proces de
predare”, ne asigură prorectora
pentru activitate didactică, Olga
Cernețchi.
Fricile studenților sunt legate de sesiuni și examene. Unii
consideră că ar fi bine să nu se
desfășoare sesiunea și cred că
universitatea ar trebui să asigu-

Deocamdată la ședința senatului a
fost stabilit care va fi examenul de
absolvire. Acesta va avea loc sub
formă de teză de licență.
„Este o practică ce nu poate
fi egalată cu nimic în lume”
Cât privește practica, Olga
Cernețchi propune ca, „pentru
recuperarea tuturor restanțelor
universității față de studenți, în
ceea ce privește stagiile și lecțiile
practice la disciplinele fundamentale, să folosim prima lună din
următorul an universitar”.
„Administrația universității
face tot posibilul pentru a pregăti
noi cadre medicale. Mai mult ca
atât, pe lângă studii, mulți studenți de-ai noștri, începând cu
anul întâi, activează în calitate de
voluntari și asistenți medicali la
diferite instituții medico-sanitare. Este o practică ce nu poate fi
egalată cu nimic în lume, ceea ce
vor vedea ei în această perioadă le
va fi de foarte mare folos în viața
lor profesională de mai departe”,
a adăugat prorectora pentru activitate didactică a USMF.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți planifică să
desfășoare la distanță sesiunea
semestrială, prin conferințe video.
De asemenea, susținerea tezelor
de licență va avea loc online. Decizia urmează să fie aprobată de
senatul universității, a comunicat
rectora Natalia Gașițoi pentru GAZETA de Chișinău.
La Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă”, „fiecare
profesor, în funcție de formula
pe care a îmbrățișat-o în predarea
online, va organiza și examenele
de curs. Fie că acestea vor fi făcute
în baza notelor de la evaluările
curente obligatorii și individuale pe care le-au desfășurat pe
parcursul semestrului, fie că vor
organiza teste sau o altă sarcină
științifică în baza cursului care a
fost predat. Cât privește tezele de
licență, acestea la fel vor fi organizate online, comisia va fi într-un
auditoriu din cadrul universității,
iar fiecare student va fi la locul de
trai, în perioada 10-29 iunie”, ne-a
spus re ctorul Nicolae Chicuș.
Sergiu BEJENARI
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Interviu cu pictorița Valentina Brâncoveanu

„Încă din copilărie am înțeles că cea mai
importantă pentru mine e libertatea”
Valentina Brâncoveanu s-a născut la 24 octombrie 1950,
în Chișinău. Părinții au avut o casă la curte, la marginea
Chișinăului, pe strada Cuibușor (Calea Ieșilor). Pictorița a
absolvit Şcoala de Arte Plastice „Ilia Repin” (actualul Colegiu
Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”) din
Chişinău în 1971. În 1972, a participat pentru prima dată la o
expoziție a pictorilor profesioniști. De-a lungul anilor a expus
– Spuneți-mi vă rog, dragă
Valentina Brâncoveanu,
cum vă învingeți frica de
Covid?
În orice secol se întâmplă evenimente negative sau nenorociri
pe care omenirea trebuie să le depășească. Pe toate le trecem cu
credință, chiar dacă unii oameni
mor, iar alții rămân în viață. Pentru mine, ca artist care pictează
în natură, e un pic mai greu. Dar
profit de carantină, am timp să
analizez lucrări din trecut și, bineînțeles, continui să pictez. La
ora actuală pictez în spațiu închis,
fac schițe de portrete cu membrii
familiei mele.
– Unde vă aflați în prezent?
Unde v-au prins restricțiile
cauzate de pandemie?
Sunt în București. Aici eram
când s-a anunțat starea de urgență
și aici am rămas. Stau la fiica mea,
Cristina Chetrari, ea este grafician, scenograf și designer de costume de Teatru/Film (a absolvit
Facultatea de Arte Decorative și
Design „George Enescu” din Iași).
– Ce vedeți pe fereastră?
Am sentimente amestecate
atunci când mă uit pe fereastră.
Privesc cum își revine un pic natura după ce a scăpat de aglomerația exagerată de pe străzi. Pe de
altă parte, mă pune pe gânduri
pustietatea de pe străzile goale.
Dar mă uit în sus spre cer și mă
luminez – cerul nu te lasă să deznădăjduiești.
– Cât de dimineață vă
treziți? Ascultați cântecul
păsărilor?
Anume cântecul păsărilor mă
trezește în fiecare primăvară.
Chiar dacă omul face multe împotriva naturii, păsările îmi amintesc
de normalitate, de cursul firesc al
vieții. Precum vă spuneam, eu mă
alimentez din energia și frumusețile naturii. Îmi sunt vital necesare parcurile, pădurile, peisajul
rural, peisajul urban, cel vechi și
cel foarte modern. Sunt un adept
constant al plein-air-ului.
– V-ați născut la periferia Chișinăului, pe strada
Cuibușor, într-un spațiu
asemănător cu cel de la
țară. Povestiți-ne, vă rugăm, cum v-ați construit
un culcuș într-un nuc din
grădină.
Eram șase copii în familie.
Trăiam într-o mahala frumoasă,
cu flori și case cu prispe. Casa
noastră era la drum, iar în spate
era o grădina mare. În grădină
creșteau doi nuci, iar în unul dintre ei mi-am făcut un culcuș. Tata

lucrări în numeroase expoziții personale și de grup. Participă
la ateliere de pictură în România, a avut deplasări de creație
în Uzbekistan, Rusia, Lituania. Multe dintre lucrările
Valentinei Brâncoveanu se află în colecțiile Muzeului Național
de Artă din Chișinău, în Muzeul de Artă din Klaipeda,
Lituania, și în colecții particulare din România, Bulgaria,
Franța, SUA, Israel.

m-a ajutat să-l fac, din scânduri
și frânghii legate de crengi, am
mai pus paltoane și pânze vechi,
era cuibușorul meu. Când ploua,
mă acopeream cu o mușama.
Dormeam afară, din primăvară
până toamna târziu, până veneau
frigurile. Îmi era drag orașul văzut printre crengi. Și lumea era
frumoasă. Era liberă. De sus, din
culcuș, admiram grădina, dar mai
ales răsăritul și apusul soarelui.
Tot mai des mă întrebam, unde
se duce soarele când apune după
deal.
Într-o zi de vară, pe la prânz,
am plecat să văd unde se ascunde,
voiam să prind soarele. Așa am
mers de pe un deal pe altul, spre
Petricani. Am mers două zile și o
noapte. Am dormit într-o glugă
de ciocleje, mâncam din grădini
– pepeni, pătlăgele, tot felul de
legume și fructe. Nu-mi era frică, pentru că pe atunci erau alte
vremuri, era o lume curată și frumoasă. Părinții nu își făceau griji,
fiindcă se întâmpla des să merg pe
la nanii mei sau la alte rude, unde
dormeam și apoi mă întorceam
acasă. Încă din copilărie am înțeles că cea mai importantă pentru
mine e libertatea.

Crini de Valentina Brâncoveanu

Pictorița Valentina Brâncoveanu

– La ce expoziții, ateliere
ați participat în 2019–
2020?
Am avut bucuria să particip la
Tabăra Internaționala de Pictură
„Predeal”, în iulie 2019, precum și
la Tabăra Internațională de Pictură „Lumina spațiilor sacre” de la
Palatul Brâncovenesc Mogoșoaia,
în decembrie 2019 și în februarie
2020. Am avut de asemenea o expoziție personală, „Mierea satului
românesc”, în cadrul Anului omagial al Satului Românesc în Patriarhia Română, expoziție vernisată
în decembrie la Liceul Pedagogic
Ortodox „Anastasia Popescu” din
București, curator – Protoiereu
Florin-Nectarie Busuioc. Am participat și la expoziția de pictură
„Flori de primăvară în tinda bisericii. De la Ziua Femeii la Ziua
Mamei Creștine” (1–25 martie
2020), vernisată la Biserica Sf.
Nicolae/Negustori din București.

– Cum ați început să pictați?
Am frecventat un cerc de pictură, în școala mea. Apoi s-a deschis
prima Școală de Arte Plastice pentru Copii din Chișinău și am fost
primită acolo. Primele acuarele mi
le-am cumpărat din banii pe care
singură i-am câștigat: am cules
ridichi din grădină, le-am făcut
legături și le-am vândut, stând la
poarta casei. Cu 3 ruble și 20 de
copeici, mi-am cumpărat acuarele
Leningrad. Și pensulă mi-am făcut
singură. Mi-am tăiat părul, l-am
lipit de o peniță și mi-am făcut
pensulă. Așa am pictat până au
apărut pensule bune.
– Ce vă interesează în pictură, la vârsta pe care o
aveți astăzi? Ce lucrări ați
pornit primăvara aceasta?
Primăvara asta am simțit nevoia de a readuce biserica în tablourile mele. Abordez teme religioase
în peisajele și compozițiile pe care
le schițez, deocamdată. Prin arta
mea, vreau să arăt că, în pofida
restricțiilor, ne rămâne speranța
și credința. Credem și vom crede
mereu în dragoste și viață.
– Cum supraviețuiește un
pictor pensionar? Care
e mărimea pensiei Dvs.?
Aveți venituri și din pictură? Aveți solicitări de la
admiratori?
Uniunea Artiștilor Plastici nu

obișnuită: să pictez un peisaj cu un
bloc care era căminul studențesc al
Universității de Stat din Chișinău,
pentru sărbătorirea a 25 de ani de
căsătorie a unui cuplu cunoscut din
Republica Moldova. Acel cămin era
important pentru ei deoarece acolo
s-au cunoscut, fiind colegi de facultate. Recunosc că a fost o provocare
această comandă atipică, trebuia
să realizez un tablou misterios și
romantic, cred că am reușit.

Castelul Reginei Maria din Balcic, tablou de Valentina Brâncoveanu

oferă pensii chiar dacă, membru fiind, am participat la multe
proiecte/ expoziții în cadrul UAP.
Am venituri din pictură, mai mici
sau mai mari, dar sunt și perioade
când nu am venituri deloc.
Cum câștig din pictură? Am solicitări pentru diferite evenimente
de familie, de exemplu, pentru
nunți. Nașii ori socrii solicită să
fie pictat buchetul miresei, acest
tablou li se oferă mirilor în timpul
nunții, ca o surpriză. Pentru botez,

la fel, nașii îmi solicită să pictez
buchetul lor, ca să-i rămână copilului amintire. Mai am comenzi
pentru zile de naștere, botezuri,
pentru sărbători precum e Crăciunul sau 8 martie.
Unii comandă tablouri cu case
părintești în care nu mai locuiește nimeni, dar oamenii revin din
diferite colțuri ale lumii la căsuța
unde s-au născut, într-un sătuc
pierdut, și vor ca ea să fie pictată.
Am avut și o comandă cu totul ne-

– Unde ați dori să mergeți
la vară?
Aștept să se încheie perioada cu
starea de urgență care m-a prins
la București și să revin la atelierul
meu drag din Chișinău. Apoi, în
funcție de comenzi și propuneri,
voi hotărî ce fac.
– Vă mulțumesc pentru
interviu, vă doresc multă
sănătate, culori proaspete
și idei inspirate pentru tablourile viitoare.
Interviu de Irina NECHIT
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Mormane de nămol adunate pe marginea drumului

În gospodăria Lidiei Savca

La Cârnățeni apele
s-au retras, iar
nevoile au rămas
Echipa GAZETEI de Chișinău a
poposit în satul Cârnățeni atunci când
apele s-au retras. Am văzut garduri
rupte, mormane de nămol pe marginea drumurilor, culturi agricole
doborâte la pământ și șanțuri săpate
de viitură prin grădinile oamenilor.
Șiroaiele au venit din dealul satului Cârnățeni și s-au revărsat în
gospodăriile oamenilor. Lidia Savca,
de 67 de ani, spune că gospodăria sa
este inundată în fiecare an. „Apa a
pătruns prin gard. Apa care se adună
pe deal nu are scurgere, vine în jos

de pe uliță. Nu mai știu de câte ori
mă îneacă. Doi ani în urmă, mi-a înecat păsările și câinele. Anul ăsta nu
mi-a înecat nimic. Trebuie de făcut
un șanț și de îndreptat apa să se ducă
în vale. La un vecin i-a înecat poiata
cu păsări”, se plânge femeia.
Un canal ar rezolva
problema inundațiilor
Localnicii spun că, de fiecare dată
când sunt ploi mari, au de suferit. Pe
mătușa Maria am întâlnit-o la poarta

sa. În fața gospodăriei sale erau mormane de nămol. „Am cărat nămolul
din ogradă. Am lucrat două zile. În
fiecare an suntem înnămoliți. Vine
apa din deal. Toți din vale am fost
înnămoliți. La unul gardul i-a fost
dat jos, la altul beciul i s-a umplut
cu apă”, povestește Maria, locuitoare
din Cârnățeni.
Unui vecin apa i-a luat poiata cu
păsări, aflăm de la nenea Ilie care a
lucrat tractorist. L-am întâlnit în fața
porții, în timp ce-și căra nămolul cu
roaba. „La mine e înnămolită grădina
și curtea. Am început a căra nămolul.
Vecinului apa i-a dărâmat poiata cu
tot cu păsări”, afirmă nea Ilie. Omul
are o pensie de 1.200 de lei. Bărbatul
își amintește că așa ploaie torențială
a mai căzut în anul 1983.
A turnat ca din găleată. „Timp de
o oră a plouat torențial, pe 1 mai.

Foto: Natalia MUNTEANU

P

loaia, atât de așteptată de moldoveni, s-a
abătut asupra satului Cârnățeni din raionul
Căușeni. Apele s-au retras lăsând în urmă
garduri rupte, gospodării înnămolite și oameni
necăjiți. Zece case au fost afectate de ploaia
torențială.

Locuitor din Cârnățeni

Au căzut 55 de litri pe metru pătrat.
Apa a venit de peste tot și a inundat
gospodăriile. Aproximativ 10 gospodării au fost cele mai afectate. Nu-i
nimeni vinovat. Satul e așezat pe
pantă. Casele sunt în vale”, spune
Oleg Savca, primar de Cârnățeni.
Drumul principal din localitate, lung
de patru kilometri, a fost înnămolit.
„Cea mai afectată a fost partea de
sud a satului. Practic, nu era acces.
Erau gospodari care nu puteau intra
în ogradă. Am pompat apa din două
bordeie, împreună cu voluntarii din
sat. Am scos nămolul din beci și am
curățat strada principală”, susține primarul Oleg Savca. Potrivit edilului,
ultima ploaie de așa proporții a căzut
în anul 1983. Pierderile cauzate de
viitură au fost estimate la circa 530
de mii de lei.
Câți bani are un sat
din R. Moldova
„Fondul de rezervă al primăriei
este de 30 de mii de lei, dintre care
9.000 de lei le-am împărțit la persoanele nevoiașe din sat. Avem 21
de mii de lei. Vom face un demers
la Comisia pentru Situații Excepționale Căușeni pentru a primi ajutor”,
menționează Oleg Savca, primar de
Cârnățeni, raionul Căușeni.
Potrivit primarului de Cârnățeni,
localitatea are un buget de 4.400.000
de lei pe an. „Avem grădiniță în care
sunt 142 de copii. Avem 370 de elevi
la liceul din sat, dar nu este întreținut
din banii Primăriei. Liceul nu-i în
gestiunea primăriei, nu este finanțat
din aceste 4,4 milioane de lei. Banii
sunt pentru grădiniță și comunitate”,
explică Savca.
Casa de Cultură a fost renovată
anul trecut cu aproximativ un milion
de lei, bani obținuți de la Consiliul

Raional Căușeni (100.000 de lei),
Biroul de Reintegrare (400.000 de
lei) și 500.000 de lei din bugetul
Primăriei Cârnățeni, aflăm de la
Oleg Savca. În Casa de Cultură își
desfășoară activitatea polițistul de
sector, biblioteca publică sătească,
colectivul artistic „Floricica Mărului”
și un cerc de lupte libere.
Fiecare gospodărie
are bicicletă
Cârnățeni este un sat vechi românesc, așezat în valea râului Botna,
într-un hârtop. În anul 1827, satul
Cârnățeni era compus din 56 de
familii de țărani români, conform
Dicționarului Geografic al Basarabiei
de Zamfir Arbore.
„Pe atunci starea economică a
țăranilor era înfloritoare. Țăranii
posedau 41 de cai; 573 de vite; 415
oi; 203 stupi de albine; 3 mori și
63 de case. La începutul secolului
al XX-lea, satul avea 257 de case, cu
o populație de 2.082 de persoane; o
biserică de piatră cu hramul Sf. Arh.
Mihail și Gavriil; 499 de vite mari
și 120 de oi. Împrejurul satului sunt
vii și grădini cu pomi”, constata în
1904 Zamfir Arbore.
După aproape 200 de ani, satul
Cârnățeni păstrează Biserica Sf. Arh.
Mihail și Gavriil, care datează din
anul 1818; are o moară de făcut făină;
un măgar; doi cai; 250 de vite; 200
de capre și 200 de stupi de albine.
Fiecare gospodărie stăpânește câte
o bicicletă.
Satul Cârnățeni are aproximativ
2.700 de locuitori și 905 case de locuit. Structura etnică a populației a
fost și este reprezentată de moldoveni
în proporție de circa 98%.
Natalia MUNTEANU
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Colacul miresei rupt…
de pandemie?
Cert este că noul Coronavirus a anulat nunțile, nu și dragostea!

S

tarea de urgență impusă de autorități din
cauza pandemiei a făcut schimbări pe
toate planurile, de la sistarea activității
diferitor unități comerciale și de consum până la
interzicerea evenimentelor de masă. În lista celor
interzise sunt și nunțile, chiar dacă data acestora
fusese programată din timp, ele fiind organizate
până-n ultimul detaliu. GAZETA de Chișinău a
reușit să obțină declarații exclusive de la patroni
de localuri, organizatori și, desigur, de la cei care
urmau să-și sărbătorească evenimentul așteptat.
Octavian GRAUR, stagiar
În primă instanță, faceți cunoștință cu Manuela Sclifos, care
urma să aibă nunta în luna mai.
Aceasta ne-a mărturisit că, înainte
de a o anula, au fost informați de
persoane avizate, știau la ce să se
aștepte. Astfel, au anulat ceremonia înainte de a apărea o decizie
clară a autorităților din R. Moldova cu privire la restricționarea
desfășurării evenimentelor.
Întrebată ce consecințe au urmat în urma anulării evenimentului, aceasta ne-a comunicat că ar fi
fost mult mai greu să suporte celelalte consecințe: „condiții stricte
(numărul limitat de persoane), incapacitatea de a fi prezenți a unor
oaspeți importanți și cheltuieli
suplimentare”. Manuela a venit
cu o recomandare pentru viitoarele mirese: ,,Citiți foarte atent
contractele, pentru că în acestea
pot fi ascunse multe dedesubturi,
mici detalii care se pot schimba
în favoarea sau defavoarea dvs.”.
E o bătaie de cap în plus
să reprogramezi nunta
Autoritățile intenționează să
prelungească restricțiile legate
de desfășurarea evenimentelor
de masă, chiar și după finalizarea
stării de urgență. Astfel nunțile nu

vor trebui să depășească numărul
de cincizeci de persoane.
Deși au nunta planificată pe
5 septembrie, Diana Ciobanu și
logodnicul ei încă se gândesc la
reprogramarea evenimentului
căci nu știu cum va evolua situația pandemică. ,,Unele rude și
prieteni ne spun să facem nunta,
pentru că cine va avea să vină, va
veni. Unii prieteni ne spun că e
mai bine să amânăm nunta, fiindcă situația se înrăutățește. Avem
multe opinii, noi mai analizăm
totul. Înțeleg că e o bătaie de cap
în plus, să reprogramezi nunta,
dar simt că nu vom avea încotro.
La început de iunie, vom lua o
decizie”, ne-a spus Diana.
Organizatorii și planul ,,B”
Pentru a-și facilita pregătirile
de nuntă, majoritatea oamenilor
apelează la serviciile unui organizator. Acesta, la rându-i, gestionează „în culise” tot evenimentul
și face recomandări pentru decizii
oportune.
În acest sens organizatoarea de
evenimente Cristina Postolachi
ne-a comunicat că a discutat cu
cuplurile care o angajaseră din
momentul în care a fost anunțată
starea de urgență în mai multe
țari. Cel mai important fiind să
oferi soluții pentru mai multe

scenarii, iar un plan ,,B” trebuie
să fie neapărat schițat de fiecare
organizator.
,,Cei care au reușit să-și schimbe data pentru anul acesta, au
selectat sezonul de toamnă. Am
încercat să găsesc date libere și
potrivite pentru toți prestatorii
selectați și să avem același restaurant. Evenimentele din luna mai
și iunie au fost totalmente anulate, pentru următoarele luni sunt
cupluri care urmează să ia o decizie”, a spus Cristina Postolachi.
Iar cununiile religioase și civile,
botezurile sau cererile în căsătorie
urmează să aibă loc după starea de
urgență, a conchis organizatoarea.
Covid și domeniul HoReCa
Administrațiile localurilor de ceremonii au avut de suferit în urma

sistării activității. Astfel am reușit
să luăm legătura cu Sergiu Postică,
directorul unui local din Chișinău,
care ne-a spus că amânarea evenimentelor din domeniul HoReCa
a avut o influență negativă atât în
plan economic, cât și administrativ.
Iar câteva dintre dificultățile
întâmpinate în această perioadă
sunt imposibilitatea achitării creditului bancar; contramandarea
sau anularea evenimentele ce urmau să aibă loc. Mai mult, în luna
mai erau programate evenimente
în fiecare zi de weekend.
,,Din totalul evenimentelor ce
urmau să aibă loc, s-a anulat doar
un singur eveniment, restul au
fost transferate pentru alte perioade ale anului. Reprogramarea evenimentelor a fost posibilă de comun acord cu clienții optându-se
pentru zile din cursul săptămânii,

Ghidul Audio
care te ajută să
mergi pe urmele
istoriei evreilor
din Chișinău
Persoanele interesate de istoria evreilor
de Chișinău au posibilitatea să calce de sine
stătător pe urmele timpului și totodată să
audă poveștile personale, împărtășite chiar
de supraviețuitorii Holocaustului.
Este vorba de un ghid audio care încearcă să readucă la viață istoria evreilor din
Chișinău. „Proiectul are scopul de a reduce
gradul de ură și xenofobie din societatea
noastră, și asta nu e legat neapărat de tragediile din timpul holocaustului, dar mai
ales de viața simplă a oamenilor, de felul în
care au trăit și ce au făcut în acele timpuri”,
spune Ion Ungureanu, coordonatorul local

al programului Trans History.
Ghidul este creat în patru limbi (română, germană, engleză și rusă) și poate fi

accesat de orice persoană. Este deschis
publicului larg care dorește să cunoască
mai multe despre evreii care au trăit în

de miercuri și joi, în baza disponibilității, sau pentru transferarea
evenimentelor pentru anul viitor”,
ne-a declarat Sergiu Postică.
Totodată, întrebat când crede
că va fi reluată activitatea deplină,
acesta ne-a spus că speră să fie cât
mai curând posibil, însă cel mai
probabil, la mijlocul lunii iulie a
anului curent.
În legătură cu normele prevăzute de CSE și starea de urgență,
evenimentele în masă au fost interzise. Majoritatea celor care urmau să-și sărbătorească nunta în
perioada pandemică au transferat
data evenimentului în toamnă, iar
alții pentru anul 2021. Dar sunt
și din cei care încă n-au stabilit
perioada în care își vor sărbători
marele eveniment. Cert este că
noul Coronavirus a anulat nunțile,
nu și dragostea!

Chișinău. Totodată este un instrument util
pentru profesori, pe care îl pot utiliza în
cadrul lecțiilor cu elevii și studenții. Poate
fi accesat atât de la telefon, cât și de la
calculator, pe site-ul https://trans-history.
org/, iar în viitor va fi lansată și o aplicație
care va putea fi descărcată în telefon.
„Un ghid similar a fost elaborat și în
orașul Cernăuți, Ucraina, iar la proiectul
din Republica Moldova, timp de câteva luni,
au lucrat istorici locali precum Irina Shikhova (una dintre persoanele care au creat
primul muzeu de istorie și cultură evreiască
din Chișinău) și Diana Dumitru, actori de
teatru printre care Nicolae Darie, actor
emerit, care activează la Teatrul Național
Mihai Eminescu”, spune Ion Ungureanu
pentru GAZETA de Chișinău.
Ghidul Audio este un proiect non-profit,
implementat de Centropa în colaborare
cu Comunitatea Evreiască din Republica
Moldova, Centrul de Cercetare și Educație
Maghid: Patrimoniul evreiesc Moldova și
EcoVisio.
Sergiu BEJENARI
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Ce avem noi
cu memoria
culturală?

Muzeul Național al Literaturii Române (Casa Pogor), Iași

Î

n 1990, cu ocazia reînfiinţării Muzeului
Ţăranului Român, Horia Bernea scria despre
o muzeologie mărturisitoare: „Cel mai crunt
adversar al ţăranului i-a uzurpat până şi locul
de muzeu, vrând să-l lase fără istorie”. Citeam şi
completam, în acelaşi an: „Și Muzeul Literaturii de
la Chişinău a fost nimicit de adversarii culturii”.

Nina NEGRU
Făceam în „Literatura şi Arta”
nişte „Bilanţuri” ca muzeolog, la
25 de ani de la înfiinţarea Muzeului republican de Literatură
„Dimitrie Cantemir”: instituţia,
care avea 33 de angajaţi, se desfiinţa tocmai când trebuia să iasă
la lumină.
Mulţi dintre noi participaseră la campania de colectare a
semnăturilor pentru schimbarea
limbii oficiale şi a alfabetului, în
anii când instituţia era condusă
de scriitorul Vladimir Beşleagă.
Următorul director, Lidia Istrati,
şi adjunctul ei, Vladimir Berlinschi, i-au concediat pe cei mai activi mărturisitori ai misiunii unui
muzeu de literatură, iar după ce
am fost restabiliţi în funcţii prin
organele de justiţie, deputata grupului parlamentar al Frontului
Popular, Lidia Istrati, a făcut tot
posibilul ca instituţia să fie desfiinţată în 1990.

rioare la expoziţia permanentă,
care urma să fie îmbogăţită după
1990. „Oi, tak bolno!”, a exclamat
uluit Alexei Marinat în legătură
cu acest holocaust cultural.
Cel care ne punea dimineaţa pe
birou ordinul de concediere (cu
numele celui concediat scris cu
literă mică) şi-a schimbat numele (din Berlinschi a devenit Neagoe) şi, ocrotit de falşi patrioţi,
s-a aranjat bine în România. Lida
Istrati nu a mai avut multe zile de
trăit, după ce, în plină „restructurare”, a lăsat şomeri pe vreo 30 de
muzeologi, care se tot mirau: de
ce au fost cruţaţi vreo trei din cei
33? Colegul Valeriu Nazar afirma
şi peste ani snoava că noi l-am
delegat să păzească fondurile.
Peste un timp, aflând că muzeul a fost reînfiinţat, redenumit
„Mihail Kogălniceanu”, am ajuns
pe acolo să văd ce se întâmplă. Şi
ce credeţi că am văzut? Doi rusofoni în vârstă cercetau, urmărind cu degetul, registrele mari
(format A3) în care erau trecute

achiziţiile instituţiei de-a lungul
anilor. Unul din ei, care mi s-a
prezentat „Kelin”, chiar pusese
genunchiul pe registru, de parcă
voia să-l încalece.
Am înţeles că cei doi cenzori au
fost suportaţi şi remuneraţi (nu
ştiu dacă din banii muzeului) de
către directorii de atunci Pavel
Balmuş şi Iurie Colesnic; până
când a reuşit Iacob Burghiu să-i
scoată încet-încet. Dar spaţiul
din Casa Scriitorilor, în care se
afla iniţial muzeul, a început să
fie ocupat, restrâns, înghesuit.
Cincilei a repetat gestul
lui Perpessicius, ctitor
al Muzeului Literaturii
Române
În 1997, când Gheorghe Cincilei, fondatorul muzeului, a redevenit director, aproape fără
angajaţi, nu a mai putut rezolva
problema creată de duşmanii instituţiei în septembrie 1990. La 1
septembrie 1999, directorul Gh.
Cincilei a murit la serviciu în urma
unui infarct. Următorul director
a fost până în septembrie 2015 dl
Valeriu Nazar.
Când Ministerul Culturii a
instituit nouă premii naţionale
anuale, unul purtând numele lui
Gh. Cincilei, un alt mare „patriot”, Alexei Rău, directorul de

atunci al Bibliotecii Naţionale,
a considerat că premiul pentru
cei care activează în domeniul
cărţii nu trebuie să se numească
aşa, ci să poarte numele său –
„Galexe”.
Este important să luăm atitudine şi să dăm mărturie. Gheorghe Cincilei şi muzeul înfiinţat
de el în 1965 au fost permanent
ţinta persecuţiilor. Infiltrat cu
oameni care au avut grijă ca depozitul să fie mereu curăţat de
carte şi publicaţii periodice de
pe lista neagră a securităţii. Ceea
ce rămânea era păstrat în condiţiile cele mai inadecvate, pe care
Galina Furdui le găsea normale
când era şefă la Fonduri. Tratat
ca „pepinieră de scriitori”, adică
loc unde trebuie plasaţi în funcţiile-cheie de directori, adjuncţi şi
şefi la depozite tot felul de scriitori veleitari, unii din ei agronomi
şi ingineri, oameni suspecţi ca L.
Barski şi F. Mironov.
Nu-mi mai fac iluzii după 2015,
când am revenit la muzeu pentru a
încerca să salvăm ceva: noul director de atunci, instalat de minister,
a angajat pictori în loc de filologi,
iar printre primele lui deziderate
a fost angajarea la muzeu a soţiei
sale, dar şi readucerea „băieţilor
deştepţi” Iurie Roşca şi Vlad Cubreacov, protejații săi de pe când
era adjunct la muzeu, prin anii
88-89.
De 30 de ani tot citesc în presă despre starea jalnică a acestui
muzeu fără sediu şi cu doi-trei
angajaţi. Nimeni nu are curajul
să recunoască faptul că instituţia
a fost distrusă în 1990 şi a rămas
acolo depozitul.
Lupta pentru
memoria culturală
în era internetului
Anii trecuţi urmăream în revista „Cultura” de la Bucureşti
rubrica „Arhipelagul muzeelor”,
alimentată atât de competent de
Virgil Ştefan Niţulescu. Scria
în 2015 şi despre „muzeele de

pe linia frontului”, după ce a
participat la o întâlnire de la
Chişinău a specialiştilor din
Georgia, Ucraina şi R. Moldova, şi remarca un detaliu: muzeologii care s-au pomenit sub
ocupaţia rusă ori a rebelilor
filoruşi erau împărţiţi ca opţiuni politice, dar, fără discuţie,
s-au unit ca să protejeze patrimoniul cultural. Observând că
sunt ţintite depozitele muzeale
şi monumentele istorice legate
de identitatea etnică, ei au zidit
uşi la subsolul clădirii muzeelor;
georgienii au invitat 400 de observatori internaţionali pentru
a evalua pagubele etc.
Înainte de 1990, fiind în deplasare de documentare la Leningrad, am descoperit la Biblioteca
„Saltîkov-Şcedrin” (azi Bibliotecă
Naţională) cele mai vechi cărţi
tipărite pe pământ românesc de
la 1508 de Macarie, Filip Moldovanul, Coresi şi alţii. M-am întrebat cum au ajuns acolo, şi în
România unele nu sunt în nici un
exemplar? Probabil, fac parte din
Tezaurul României, pierdut din
cauza oamenilor creduli, care nu
simt, ca mielul, că duşmanul lui
natural este lupul. De ce Arhiva
Naţională din Chişinău, până în
1990, a permis oficial jafurile de
carte veche ale dnei I. Pozdeeva, cercetătoare care venea de
la Moscova?
Pentru că, probabil, nu ne vom
distra în acest an la 18 mai, în
noaptea muzeelor, ar trebui să
medităm puţin la muzeul viitorului. Prin programul Horizon
2020, UE pusese la bătaie o sută
de milioane de euro pentru cercetarea patrimoniului cultural.
Sperăm că România, prin Institutul de Memorie Culturală a
Ministerului Culturii, a profitat
de banii alocaţi pentru realizarea
şi publicarea Catalogului colectiv
al incunabulelor existente în colecţiile din ţară. Ne vom bucura
să găsim patrimoniul păstrat,
intrând pe pagina www.europeana.eu.

Protestele noastre
s-au ridicat la cer
Incredibil, dar adevărat: Muzeul Literaturii Române a fost pus
pe aceeaşi listă cu cele fără colecţii
de anvergură naţională, alcătuiri
propagandistice ca Muzeul Prieteniei Popoarelor, Muzeul G. Kotovski, Muzeul Ateismului ş.a. Dau
mărturie: aveam vreo 60 de mii
de unităţi achiziţionate, secţii de
folclor, literatură veche, literatură
clasică și contemporană, ghizi frumoşi, cunoscători de limbi străine
şi supraveghetori cu studii supe-

Muzeul Național al Literaturii Române, str. Nicolae Cretzulescu, București
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Interviu cu Stela Gheorghiță, coordonator programe în urgențe
de sănătate publică în cadrul Biroului OMS din R. Moldova

„Nu declară nimeni stare de
urgență de sănătate publică, după
cum vrea. E un întreg proces”

D

e mai bine de trei luni, în toată lumea
este declarată stare de urgență pentru
sănătatea publică. Decizia a fost luată
de Organizația Mondială a Sănătății,
care le-a recomandat Guvernelor să ia o serie de
măsuri antiepidemice pentru a opri răspândirea
virusului Sars-Cov-2. R. Moldova nu este o
excepție. Pe 17 martie, autoritățile au declarat
stare de urgență în toată țara pe o perioadă de
două luni. Oamenii au fost îndemnați să stea
acasă, să păstreze distanța, să se spele cât mai
des pe mâini etc. Totuși, câteva țări din Europa,
în pofida recomandărilor OMS, nu au impus
restricțiile pe care le avem în R. Moldova. De ce?,
ne-am întrebat. Am încercat să lămurim lucrurile
împreună cu Stela Gheorghiță, coordonator
programe în urgențe de sănătate publică în cadrul
Biroului OMS din Moldova.
- Stimată Doamnă Gheorghiță, ce este o urgență
de sănătate publică și în ce
condiții se instituie?
O urgență de sănătate publică
presupune existența unui risc pentru populația din diferite țări de a
contracta o boală sau de a fi expus

la un risc. Această urgență poate fi
de etiologie biologică, de origine
chimică, poate fi provocată de o
boală infecțioasă. Toată lumea își
amintește situația de la Cernobîl.
De fapt, atunci a fost urgență de
sănătate publică, pentru că substanța radioactivă s-a răspândit și

a afectat oamenii din multe țări.
În cazul bolilor infecțioase, e
mai simplu. Boala care apare într-o țară se răspândește și afectează într-o perioadă scurtă de timp
mai multe țări concomitent. Se
transmite ușor de la o persoană
la alta. Și pentru a avea cât mai
puține cazuri de infecție e nevoie
ca măsurile să fie coordonate la
nivel global.
De fapt declararea stării de urgență de sănătate publică este un
proces. Nu ia nimeni decizia așa
cum își dorește. Pentru aceasta
sunt acumulate dovezi, se propun
recomandări. În spatele acestei
decizii există un document, care
se numește regulament sanitar
internațional. Este un document
obligatoriu și el prevede foarte
clar cum se declară o stare de urgență de sănătate publică.
Republica Moldova utilizează
acest algoritm din 2009, când au
fost elaborate actele sub-legislative în care au fost prescrise aceste
algoritme și metodologii de evaluare a riscului și de notificare
despre un eveniment de sănătate
publică.

- Prin ce se deosebește
această pandemie de cea
de gripă spaniolă, de exemplu?
În aspect de agent patogen,
care a provocat aceste pandemii, nu diferă prin nimic. Și în
prima, și în a doua situație, au
fost declanșate de virusuri, care
nu au fost anterior întâlnite. Asta
presupune că acest virus are particularități noi, iar noi, oamenii,
nu avem imunitate la el și riscăm
să facem boala.
- OMS a impus niște restricții, ne-a obligat să
stăm acasă, să păstrăm
distanța socială. Însă țări
precum Suedia, Norvegia
sau Islanda nu au făcut
acest lucru. Cu ce ne deosebim noi de ele? De ce
trebuie să stăm acasă?

Restricțiile sunt impuse, de
fapt, de către țări și vedem că diferite țări au diferite abordări. Multe
lucruri vin din comportamentul
nostru, din felul de a fi, de felul de
a asculta anumite reguli. Eu tare
sper că această pandemie o să ne
organizeze și pe noi ca societate.
- Ce provocări post-pandemice ne așteaptă?
Suntem îngrijorați că, după
pandemia COVID-19, va trebui
să facem față unei alte epidemii
legată de sănătatea mintală. Pentru aceasta se realizează un șir de
recomandări țărilor, care vin să
diminueze din acest impact.
- Doamnă Gheorghiță, vă
mulțumesc pentru interviu.
Interviu realizat
de Elena CIOINA

Infecțiile cu transmitere sexuală,
tot mai frecvente printre tineri
Cum să le recunoști în timp util
Potrivit Biroul Organizației Mondiale a
Sănătății în R. Moldova, numărul infecțiilor
sexual transmisibile printre tineri a crescut
în perioada de carantină. În plus, și-au făcut
apariția infecții mai rar întâlnite în ultimii
ani și s-au înmulțit cazurile de violență
sexuală. Cel mai probabil, această situație
este cauzată de relațiile sexuale neprotejate, afirmă experții. Ca să le evitați, v-am
pregătit o descriere a simptomelor celor
mai frecvente boli cu transmitere sexuală.
Infecțiile sexual transmisibile
asimptomatice (IST)
Un șir de IST pot să nu se manifeste prin
niciun simptom. Chiar și fără simptome,
poți transmite cu ușurință infecția partenerului tău. Iată de ce este foarte important să
folosești prezervativul, atunci când faci sex
și să mergi la medic în mod regulat pentru
depistarea precoce a infecției.
Chlamidiaza
Chlamidiaza este o infecție bacteriană a
tractului genital, cauzată de chlamidya. Infecția poate fi depistată dificil, deoarece la
etapele timpurii decurge fără sau cu foarte
puține simptome. Simptomele pot apărea
în 1-3 săptămâni, după infectare, însă pot
fi nepronunțate și pot trece neobservate.
Semne și simptome:
- Urinare dureroasă;
- Durere în abdomenul inferior;
- Eliminări din vagin sau penis;
- Dureri în timpul actului sexual la femei;
- Sângerări între ciclurile menstruale;
- Dureri testiculare la bărbați.
Gonoreea
Gonoreea este o infecție bacteriană a

tractului genital, provocată de gonococ. Se
poate dezvolta în cavitatea bucală, gât, ochi
și anus. Primele simptome ale infecției apar,
per general, timp de 10 zile după expunere.
Totuși, la unele persane, simptomele se pot
manifesta după luni de zile de la infectare.
Semne și simptome:
- Eliminări consistente, tulbure sau sângeroase din penis sau vagin;
- Durere și senzație de arsură în timpul
urinării;
- Sângerare abundentă în timpul menstruației sau între ele;
- Testicule inflamate și dureroase;
- Defecare dureroasă;
- Mâncărimi anale.
Trichomoniaza
Trichomoniaza este transmisă de un
parazit unicelular, denumit Trichomonas
vaginalis. Acesta se transmite în timpul
actului sexual neprotejat de la o persoană
infectată cu acest microorganism.
De obicei, acest parazit infectează tractul
urinar al bărbaților și adesea nu provoacă
niciun simptom. Transmis de la bărbați,
acesta ajunge în vaginul femeii, în care
găsește toate condițiile favorabile pentru
dezvoltare. Simptomele pot să apară între

5 și 28 de zile de la infectare.
Semne și simptome:
- Eliminări vaginale clare, albe, galbene
sau verzui;
- Eliminări din penis;
- Miros vaginal puternic;
- Iritare și mâncărimi vaginale;
- Mâncărimi sau iritație înăuntrul penisului;
- Dureri în timpul actului sexual;
- Urinare dureroasă.
Herpesul genital
Herpesul vaginal este o IST foarte contagioasă, provocată de virusul herpes simplex (HSV), care intră în corp prin fisuri
mici ale pielii sau ale mucoaselor. Multe
persoane sunt infectate cu acest virus fără
să știe despre asta. Virusul nu provoacă
simptome, iar dacă le provoacă acestea
sunt într-atât de ușoare, încât pot trece
neobservate.
Simptome:
- Erupții roșii mici, vezicule sau ulcerații
în ariile genitale, anale și zonele adiacente;
- Durere și mâncărimi în zona genitală,
pe fesele și coapsele interioare.
- Ulcerațiile pot face urinarea dureroasă.
În cadrul primului puseu de infecție poți
experimenta simptome asemănătoare răcelii – dureri musculare și de cap, febră și
ganglioni inflamați în zona inghinală. În
unele cazuri, infecția poate fi activă și fără
manifestările enumerate mai sus.
Sifilisul
Este o infecție bacteriană provocată
de Treponema palidum. Boala afectează
organele genitale, pielea și membranele
mucoase, însă poate afecta și multe alte
părți ale corpului, inclusiv creierul și inima.
Simptomele sifilisului se manifestă în trei

etape – primară, secundară și terțiară.
Unele persoane pot suporta și un sifilis
latent, în cadrul căruia testele de sânge
sunt pozitive pentru această bacterie, dar
nu este prezent niciun simptom.
Inițial, doar o roșeață mică rotundă
(șancru) poate apărea pe suprafața organelor genitale (labii sau penis), rect, buze
sau limbă.
Pe măsură ce maladia înaintează, pot
apărea:
- Erupții rotunde mai mari, roșii-brune
sau roșii marcate în orice zonă a corpului,
inclusiv palme și tălpi;
- Febră;
- Noduli limfatici măriți;
- Slăbiciune și o senzație de disconfort;
- Roșeață și durere.
- Fără un tratament corespunzător bacteria se răspândește în corp și, dacă nu este
tratată, poate duce la deces.
Simptomele sifilisului tardiv:
- Incapacitatea de coordonare;
- Amorțeală;
- Paralizie;
- Orbire;
- Demență.
Neurosifilisul
La orice etapă de evoluție, sifilisul poate
afecta sistemul nervos. Neurosifilisul poate
rămâne fără simptome sau poate provoca:
- Dureri de cap;
- Schimbări de comportament;
- Dificultăți de mișcare.
Dacă simți unele dintre simptomele de
mai sus, nu ezita să te adresezi medicului.
Însă cea mai ușoară și eficientă cale de a te
proteja de aceste infecții este să folosești
prezervativul.
Sanoteca.md
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Fotbalul basarabean în
perioada interbelică – parte
organică a României Mari (I)

Î

n numărul 10 al săptămânalului nostru am
scris în această pagină despre Începuturile
fotbalului în Basarabia (de la sfârșitul
secolului XIX până în 1915). Apoi Primul
Război Mondial a impus o pauză de câțiva ani în
evoluția acestui joc pe continentul European.

Iulian BOGATU
După destrămarea Imperiului
țarist, mai mulți jucători ucraineni
și ruși de un talent incontestabil
fug în 1917 de molima bolșevică și
se stabilesc în Basarabia. Cu multă
vervă și dăruire, unii dintre ei –
cum ar fi magicianul balonului
rotund Eugen Svetcovschi (Evgheni Șvidkovski) – au organizat
cursuri la care tinerii basarabeni
aveau ocazia să se familiarizeze
cu tehnica și tactica fotbalului, un
joc de echipă tânăr, în constituire.
Prima formație
O dată la un asemenea curs
au venit și frații Vâlcov (Vasile,
Colea, Petea și Volodea), fiii unui
preot-dascăl de la Liceul „Natalia
Dadiani” din Chișinău. Demonstrau un joc feeric, combinativ,
extrem de ofensiv. Se înțelegeau
din priviri. Ulterior, la începutul anilor ’20, ei creează propria
formație – Viteaz Chișinău, care
va deveni în perioada interbelică unul din fanioanele fotbalului
basarabean –, în 1925 fiind redenumită în Mihai Viteazul.
Cluburi din Basarabia
în Campionatul României

vara lui 1925. Echipa Fulger CFR
reușește să-și asigure întâietatea
și dreptul de a participa la a II-a
etapă, cea finală, a Campionatului
țării. În faza optimilor chișinăuienii fac deplasarea la Slatina,
unde, pe 7 iulie, într-un stil de zile
mari, înving formația Oltul din
localitate: 2-0. După acest debut
formidabil, Fulger își continuă
traseul victorios, impunându-se
și în sferturi de finală: 1-0 cu Jahn
Cernăuți, în deplasare. Apoi însă
echipa feroviară a fost scoasă din
concurs pentru folosirea a doi jucători nelegitimați.
Perioada de aur
Totuși Fulger Chișinău reușește să acceadă în semifinalele
Campionatului României, doar
că în următoarea ediție, 19251926. În cadrul turneului final,
chișinăuienii merg în Bucovina,
unde înving două formații din
Cernăuți: 4-1 cu Maccabi și 1-0
cu Jahn. Apoi ei fac deplasarea în
capitala țării în vederea disputei
cu redutabila Juventus București,
meciul încheindu-se remiză: 2-2.
În caz de rezultat egal în faza eliminatorie, partidele erau rejucate, așa că peste o zi urma a doua
confruntare, în care gazdele s-au
impus cu 4-1. În scurt timp, din
motive financiare, formația Fulger
a fost desființată.
În sezonul 1926-1927, într-o
concurență acerbă cu Sporting
Chișinău, primul loc în Liga Basarabeană îl ocupă echipa Mihai
Viteazul (cu Svetcovschi și cu cei
trei frați Vâlcov în componență:

Un ecran multimedia va fi instalat la noul Stadion de fotbal
pe plajă FMF ce se construiește
în Parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani al capitalei. Dimensiunile
instalației video vor fi de minimum 5x3 metri. Stadionul va găzdui competiții internaționale și
locale de fotbal pe plajă, precum
și alte manifestări sportive și culturale, desfășurate pe parcursul
întregului an (minifotbal, tenis de
câmp, volei pe plajă, jocuri destinate copiilor ș.a.), urmând să fie
dat în exploatare la mijlocul lunii
august a.c.
Formațiile chișinăuiene Sporting și Mihai Vtreazul

Colea, Petea și Volodea, la acel
moment Vasile încheindu-și cariera sportivă) și accede în etapa
finală a campionatului. În optimi,
chișinăuienii s-au impus fără
drept de apel în fața celor de la
Maccabi Cernăuți, scor 6-0 (3-0).
În sferturi de finală basarabenii
s-au duelat, în deplasare, cu formația Unirea Tricolor București.
Meciul s-a dovedit a fi unul plin
de nerv și suspans, încheindu-se
remiză: 4-4 (2-2, 3-3; 1-1 – în
timpul suplimentar de joc). Spectatorii erau în delir. Partida s-a
rejucat chiar a doua zi, purtând
un caracter la fel de crâncen ca și
prima. De data aceasta victoria a
fost obținută, în prelungiri, cu 3-1
(0-0, 1-1 în timpul regulamentar),
de clubul bucureștean.
În stagiunea 1927-1928, formația Mihai Viteazul reușește
totuși să acceadă în semifinale,
situându-se astfel printre cele mai
bune patru echipe ale Campionatului României: După ce și-a
surclasat adversarii în etapa regională, aceasta oferă un adevărat
spectacol și în preliminarii, când
trece cu un neverosimil 9-1 de formația Concordia Iași. Peste o săp-

Echipe din Basarabia încep să
participe la Campionatul României din toamna lui 1924. Competiția se desfășura în două etape
(sistem adoptat în anul 1921): în
provincii se derulau campionatele
districtuale, 10 la număr (Cluj,
Brașov, Muntenia, Moldova, Bucovina, Dobrogea, Banat, Arad,
Hunedoara și Basarabia), apoi
urma etapa finală, disputată după
principiul eliminatoriu (olimpic).
Campionatul regional în Basarabia a început pe 5 octombrie, la
el fiind admise cinci echipe din
Chișinău: Viteaz, Sporting, Maccabi (asociația sportivă a evreilor),
Unitas și Regimentul CFR (în 1925
redenumită în Fulger).
Debutul
În partida inaugurală, care a
avut loc pe Stadionul „Regele Ferdinand I” (astăzi Dinamo), s-au
confruntat formațiile Viteaz și
Sporting, scor final 1-1 (0-0). Meciurile tur s-au încheiat în toamnă,
campionatul fiind reluat în primă-

Noul stadion,
cu ecran
multimedia

Frații Vâlcov: Colea, Volodea, Petea – de la stânga la dreapta

tămână, cei de la Mihai Viteazul
au găzduit meciul cu campioana
Ligii Bucovinene – Polonia Cernăuți. Și iarăși obțin o victorie la
scor: 5-2 (2-1)! „Mihai Viteazul a
desfășurat o partidă superioară,
demonstrând măiestrie și caracter
deopotrivă”, scria ziarul „Gazeta
Sporturilor”, cea mai prestigioasă publicație de specialitate din
țară. În semifinale, chișinăuienii au cedat la București, într-un
meci extrem de disputat, în fața
echipei Colțea Brașov: 4-6 (2-3),
pentru formația noastră marcând
Vasilevschi, Petea Vâlcov (2) și
Svetcovschi. „Gazeta Sporturilor” consemna: „Mihai Viteazul
se poate consola că a făcut publicului bucureștean una din cele
mai bune impresii. Vâlcov a atras
atenția în mod deosebit.” În ediția
1928-1929, trofeul Ligii Basarabene pentru a treia oară consecutiv
și-a adjudecat-o formația Mihai
Viteazul, însă este eliminată la
Cernăuți, în primul meci al etapei
finale, de echipa Dragoș Vodă din
localitate, scor 0-1.
În elita fotbalului românesc
Sezonul următor, 1929-1930,
s-a dovedit a fi unul mult mai rodnic pentru echipa noastră, care în
optimi de finală trece magistral, în
deplasare, de Concordia Iași, scor
4-2 (1-0), tripleta fraților Vâlcov
aducându-ne victoria binemeritată. Apoi, în faza sferturilor de
finală, echipa din Chișinău învinge
la Cernăuți formația Dragoș Vodă:
4-2. Iarăși suntem în semifinale,
în elita fotbalului românesc. La
București, chișinăuienii au cedat
cu 2-4 în fața celor de la Juventus,
golurile pentru echipa noastră fiind marcate de frații Colea și Petea
Vâlcov. „A fost un meci extrem de
interesant, în mare măsură datorită valorii incontestabile a basarabenilor”, nota „Gazeta sporturilor”.
În scurt timp, frații Vâlcov au
fost invitați să evolueze pentru o
echipă din București, iar formatul
campionatului național a suferit
schimbări radicale, lucruri despre
care voi scrie în numărul viitor al
săptămânalului nostru, precum și
despre evoluția fotbaliștilor basarabeni în tricoul selecționatei
României.

China și-a
adjudecat Cupa
Națiunilor la șah

Reprezentativa Chinei a câştigat Cupa Naţiunilor la şah, desfășurată în format online, după ce a
remizat în finală cu echipa SUA,
scor 2-2. Potrivit regulamentului,
în caz de egalitate este declarată
învingătoare formația ce s-a impus în faza regulată a competiţiei, în care China a acumulat 17
puncte, fiind urmată de SUA și
Europa (câte 13 p.), Rusia, India
şi „Restul Lumii”.
Titlul de Cel mai bun jucător al
turneului a revenit americanului
Fabiano Caruana, care a învins
în şase partide, remizând în trei.
În conformitate cu regulamentul,
durata meciurilor nu a depășit 25
de minute, cu 10 secunde suplimentare pentru fiecare mutare.

O frescă uriașă,
dedicată lui
Ayrton Senna

Circuitul de la Interlagos (Marele Premiu al Braziliei) a sărbătorit pe 12 mai curent împlinirea
a 80 de ani de la înfiinţarea sa,
instalând o frescă uriaşă dedicată lui Ayrton Senna, legendarul
pilot brazilian de Formula 1, triplu campion mondial, decedat
în 1994 într-un accident produs
pe circuitul de la Imola (Italia).
Pictura a fost realizată de artistul
popular Eduardo Kobra; ea are
o înălțime de 27 de metri și aniversează victoria obţinută într-un
stil magistral de Senna în 1991 pe
pista de lângă Sao Paulo.
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Cercetători japonezi confirmă succesul
unui anticorp împotriva SARS-CoV-2
Un grup ştiinţific din Japonia a confirmat dezvoltarea unui
anticorp care poate “suprima”
infectarea cu noul coronavirus,
informează EFE.
Grupul lucrează la Universitatea Kitasato, din Tokyo, în
colaborare cu compania Kao şi
cu firma emergentă Epsilon Molecular Engineering.
„Avem speranţe că rezultatele
acestei cercetări vor duce la dezvoltarea unor agenţi terapeutici
şi la diagnosticarea infecţiilor cu
noul coronavirus”, se arată în introducerea studiului.
În cadrul cercetării a fost dezvoltat un anticorp sintetic (artificial), cunoscut sub numele de

VHH, ce poate acţiona împotriva
SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala COVID-19.
„S-a confirmat că infectarea
cu noul coronavirus în celule a

fost suprimată când a fost adăugat acest anticorp”, se arată în
concluziile studiului.
„Anticorpul VHH, nu numai că
s-a legat de noul coronavirus, ci a
avut şi capacitatea de a suprima
infecţiile”, notează textul.
Universitatea din Kitasato este
una dintre cele mai prestigioase în
domeniul cercetării din Japonia
şi numără oameni de ştiinţă de
renume, precum Satoshi Omura,
laureat cu premiul Nobel pentru
Medicină pe anul 2015.
La rândul său, compania Kao
are în spate 130 de ani de cercetare în domeniul sănătăţii şi al
cosmeticii.
AGERPRES
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

caut”, care conține mesajele celor
care se află în aceeași situație ca și
tine. Nu uita, orice zi e importantă
și frumoasă dacă o trăiești din plin
alături de omul drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj la
rubrica „Te caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției GAZETA
de Chișinău, mun. Chișinău, str.
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună
la numărul de telefon 090010050.

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta
de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

Carul cu bancuri
Psihiatrul întreabă:
- Au mai existat în familia dvs. cazuri cu boli mintale?
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat să se căsătorească cu un
american miliardar…
Un tip intră într-o berărie:
Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici.
Brună sau blondă? - îl întreabă chelnerul.
Nu știu, de abia a intrat la coafor.
– Ce se întâmplă cu un licurici care ia Viagra?
– Se face neon!
Un bărbat merge prin cimitir.
La un moment dat, trece pe lângă o piatră funerară pe care scria:
„Aici se odihnește un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil”.
- Doamne Sfinte! - își face cruce tipul. - Ăștia au băgat trei oameni
în același mormânt!

Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de
vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre

locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu
chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor
second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi
ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil
al redacției: 090010050.
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe
pagina online a publicației – gazetadechisinau.md.

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs pentru poștașii din toate localitățile Republicii Moldova.
Condiţiile participării la concurs sunt următoarele:
Poştaşii care vor perfecta pentru anul 2020, începând cu luna martie, un număr de abonamente
pentru 3 luni și respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM
21125/23 (pensionari, invalizi, studenți) vor beneficia de următoarele premii:
6 luni

3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei
31 – 40 abonamente – 400 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei
101 plus – 1200 lei

20 – 30 abonamente – 150 lei
31 – 40 abonamente – 200 lei
41 – 50 abonamente – 250 lei
51 – 60 abonamente – 300 lei
61 – 70 abonamente – 350 lei
71 – 80 abonamente – 400 lei
81 – 90 abonamente – 450 lei
91 – 100 abonamente – 500 lei
101 plus – 600 lei

Toţi poştaşii care vor perfecta 50 de abonamente pentru 6 luni la oricare din Indicii de abonare PM
21125 şi PM 21125/23 (pensionari) vor beneficia de un premiu de 500 de lei.
Poştaşul care va perfecta nu mai puţin de 105 abonamente pentru 6 luni va primi 1200 de lei.
Poștașul care va perfecta 50 de abonamente pentru 10 luni va ridica un premiu de 1200 de lei.

Integrama
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Erdogan (1)

Lidia BOBÂNĂ
Curioasă poveste și asta... Dacă
mai țineți minte, prin anii nouăzeci ai secolului trecut, pornise a
se duce tinerele noastre la muncă în Turcia. Ori că țara era mai
aproape, oră că obțineau mai ușor
vize încolo, dar părăseau Moldova
cu duiumul. Parte din ele s-au mai
întors acasă, dar altele au luat-o
spre tărâmuri îndepărtate de li
s-a pierdut urma.
Printre cele plecate atunci era
și Nastea, o copilă din Cantemir,
la numai optsprezece ani împliniți. Nemaipomenit de frumoasă
fata. De parcă sunt și fete urâte în
țara asta! Avea Anastasia un păr
negru, lung și mătăsos, ochi verzi
cu sclipiri aurii, o statură înaltă
și era zveltă la trup.
Din Cantemir, la Izmir
De unde știu eu, vreți să mă întrebați? Păi i-am văzut fotografiile
din tinerețe, pe care mi le-a adus
la redacție chiar sora Nastei. Zic,
frumoasă copilă, cine o vedea o
dată n-o mai uita în vecii vecilor.
Ei uite că Nastea noastră a ajuns
în Turcia, la Izmir, într-o zi de
vară. Îi părea că a nimerit în rai,
atâta frumusețe era în jur.
S-a plimbat prin oraș cu Iustin,
un verișor de-al ei, cutreierând
stradă după stradă. Pe unde trecea
fata și ochii turcilor se întorceau

după ea. Așa că n-a fost de mirare că unul mai îndrăzneț, sau
mai obraznic poate, a oprit-o s-o
întrebe ceva.
Fata nu înțelegea o vorbă, se
uita și ea și verișorul ei la turc,
dar să-i răspundă nu erau în stare.
A început turcul să-i iscodească
de pe unde o fi fiind ei: că-s ruși,
englezi, francezi? Până la urmă a
ajuns să afle că din Moldova sunt.
I-a luat Mehmet de mână și i-a tot
tras după dânsul până la o cafenea
în centrul orașului.
„Caut de lucru”,
i-a spus lui Mehmet
Lucra barman acolo unul de pe
la noi, găgăuz era. Uite așa a aflat
turcul de unde vine Nastea și ce
vrea să găsească în țara lor. „Caut
de lucru”, i-a spus fata. Turcul a și
început a-și suna cunoscuții, rudele cu gând să-i găsească Nastei
și verișorului ei un serviciu bine
plătit. Se vedea că-i plăcuse fata
și nu dorea s-o piardă, altfel de
ce atâta strădanie pentru niște
oameni străini?
Firește că n-au găsit nimic în
ziua aceea. Turcul i-a cazat pe
noapte la o mătușă de-a lui pe
nume Feride și a doua zi dimineață a și apărut în pragul casei ei cu niște dulciuri în mână.
Bărbatului i-a găsit mai ușor de
lucru într-un depozit la marginea
orașului, iar Nastei tot îi căuta și-i
căuta serviciu.
Servitoare la o familie
tânără și bogată
Fata locuia tot la mătușa lui
Mehmet, că așa a fost vorba. Femeie blajină și pricepută la multe
era turcoaica, dar nu se înțelegeau
între ele decât prin semne. Abia

la o săptămână a dus-o Mehmet
la o casă, unde Nastea trebuia să
aibă grijă de nevasta stăpânului.
Frumos, curtenitor
și bine educat
Căzuse femeia la pat după o
naștere grea. Suferea și dânsa,
și copiii din cauza asta, că avea
turcul cela trei fetițe, una mai
mică decât alta. Familie tânără
și bogată era. Nastea nici că visa
să ajungă slujnică la așa oameni
înstăriți. Stăpânul lucra administrator la o bancă, iar nevasta lui,
până la măritiș, fusese medic.
În jumătate de an, a început
Nastea să le înțeleagă limba, chiar
forma propoziții simple. În toată
perioada asta avea grijă de fetițe,
de casă și de stăpâna bolnavă. Nici
medicii nu înțelegeau de ce suferă
femeia. Avea dureri mari, pe care
le ogoia doar cu analgezice. Din
care cauză era nevasta asta mereu
morocănoasă și pusă pe ceartă.
Orice ar fi făcut Nastea, nimic

nu-i convenea. Poate că simțea în
ea un pericol, era prea frumoasă
fată ca să n-o iei în seamă? Observase nevasta că, de când lucra
la dânșii Nastea, soțul ei nu mai
pierdea serile pe undeva, dar venea
devreme acasă, săritor de a face
ceva în gospodărie, sau se plimba
cu fetițele în parcul din cartier.
Și tot întreba servitoarea dacă
nu are nevoie și dânsa de ceva.
Fetei îi plăcea de turc. Se apropia
de patruzeci de ani, era înalt și
frumos, curtenitor, bine educat și
gata oricând să-i sară în ajutor...
Nastea, însărcinată
cu Selim
Mehmet, cel care i-a găsit serviciul, o scotea pe Nastea în oraș în
fiecare duminică. O plăcea turcul
și i-a adiat nu o dată fetei că ar
fi dorit să fie între ei alte relații,
mai intime, mai apropiate, dar
Nastea se făcea că nu-l înțelege.
O vizitau duminicile și pe Feride,
mătușa lui Mehmet.

La un an de zile, se simțea Nastea destul de confortabil printre
acești oameni. Cu Iustin, verișorul ei, nu s-au întâlnit demult. El
plecase să lucreze la Istanbul în
port. Cu cei din Moldova nu prea
comunica, nu-i plăcea să scrie, dar
să telefoneze nu avea cum.
Zic, între stăpân și slujnica lui,
încet, încet, s-au stabilit niște relații care n-au trecut neobservate
de ochii nevestei. Se neliniștea
femeia și avea de ce. Frumoasă,
tânără, sănătoasă și veselă, Anastasia îi furase inima turcului. Ar fi
divorțat bărbatul, dar cum să lași
tu trei copii și o nevastă bolnavă?
Înțelegea și Nastea că ar fi fost
neomenește, dar îl iubea pe turc,
pe Selim al ei. Căci, de când se
iubeau pe furiș, în camere de hotel
sau la vila lui în afara orașului,
nu-i zicea altfel decât Selim al
meu. Dacă a prins gravidă, i-a
spus turcului: „Mă duc acasă,
în Moldova. Dacă nasc, am să te
anunț ce am”.
(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Viața de familie pare să fie
tot mai solicitantă. Din nou,
tu și membrii familiei o să
fiți nevoiți să vă adaptați cât
mai repede unor schimbări.
Deși ești concentrat pe viața
profesională, îți dai seama
că în perioada următoare va
fi aproape imposibil să îți
atingi obiectivele.

Oportunitățile de care ai
parte în sectorul profesional
îți dau multă încredere că vei
atinge succesul așa cum ți-l
imaginezi de mic copil. Întotdeauna sprijinul și încrederea
oferite de cei dragi au fost ca
un catalizator pentru tine. Dute cu privirea și mai departe
de visurile pe care le ai!

Diada Soare-Lună va influența acțiunile din următoarea
perioadă. Începutul săptămânii vine cu provocări în plan
sentimental. Relația personală
va trece printr-o schimbare.
Vei fi nevoit să te gândești la
confortul tuturor înainte de a
lua o decizie care te privește
doar pe tine.

Înfrânează dorința de a fi
mereu pe primul loc! Încearcă
să intri în contact real cu acele
persoane pe care le consideri
insignifiante! Viața ta are nevoie de un plus de valoare, și nu
vorbim acum de cea financiară.
Micile bucurii te pot ajuta să
atingi tocmai acea fericire la
care visezi dintotdeauna.

Dacă plănuiești să faci o
investiție importantă, e indicat
să primești sfaturi pertinente.
De multe ori acționezi condus
doar de un impuls. O astfel de
greșeală te poate costa mult
prea mult. Când te implici în
acțiuni caritabile, îți dai seama
că această activitate are mult
sens pentru tine.

E posibil ca procesul de
dezvoltare personală să te conducă spre stări de introspecție.
Orice descoperire în plan emoțional aduce beneficii reale în
viața de zi cu zi. Relațiile care
nu se bazează pe încredere și
respect nu sunt pentru tine. Cu
atât mai mult, acțiunile celor
din jur nu sunt despre tine.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Deși treci prin clipe dificile,
nu ai nevoie de „spectatori” care
să-ți dea sfaturi. Independența
emoțională și-a spus mereu cuvântul în astfel de contexte. Începutul săptămânii are surprize
plăcute pentru tine în raport cu
anumite persoane. Încearcă însă
să păstrezi o doză de scepticism.
Te poate feri de noi dezamăgiri.

Jupiter va crea la nivel energetic toate condițiile necesare
pentru ca relația ta să treacă prin
schimbări pozitive. Tot ceea ce se
va întâmpla te va ajuta să te simți
împlinit. Acum poți da un nou
sens „fericirii în doi”. Agitația
de la birou este de necontenit.
Chiar dacă totul în jur este haos,
asta te motivează și mai mult.

Nu știi dacă să acționezi sau
să rămâi rezervat în raport cu
mai multe aspecte importante
din viața ta. Ideea de aventură
te atrage constant. Firea ta mult
prea calculată te îndeamnă să
te privezi de un astfel de stil
de viață. În lucrurile mici de zi
cu zi găsești fericirea în starea
ei pură.

Pe alocuri, devii mult prea
sensibil. Faptul că tu iei personal tot ceea ce se întâmplă în jur
este strict problema ta. Această
săptămână de primăvară te face
să îți îndrepți mai mult atenția
către natură. Starea de armonie
pe care o simți în mijlocul ei este
de neprețuit pentru tine.

Lucrurile simple sau banale îți construiesc fericirea zi de
zi. Neînțelegerile pot fi destul
de frecvente în perioada care
urmează. Vor fi situații dificile
pentru tine. Ești o fire pașnică și nu știi, de cele mai multe
ori, cum să integrezi la nivel
emoțional disputele la care vei
lua parte.

Simți că stagnezi în tot ceea
ce faci. Ideile pe care le ai nu
prind forma pe care ți-o dorești.
Un pas înainte, doi înapoi. Cam
aceasta este dinamica săptămânii. Cu toate acestea, Mercur
retrograd își finalizează ascensiunea și astfel reușești să duci
la împlinire un proiect de suflet
pentru tine.
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Luni, 18 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Lăutarii Altfel
12.50 Discover România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica
Moldova
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Memorialul durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 33
12.00 Teleshopping
12.30 Români care au schimbat
lumea
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 34
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 11
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Columbia-Anglia
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 11
03.55 Doar să gustaţi…
04.25 Replay
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.00 # De acasă împreună
21.00 Serial: Primăverii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 11
23.55 Film: Jocul lacrimilor 108’
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Tezaur
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Purtătorii de cultură
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu

14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Ziua Europei. Ediţie specială
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Spectacol Cartierul Latin
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Reporter pentru sănătate
03.20 Musafirul
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
15.00 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber

PROGRAME TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Colecţie Ora de Ras
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Colecţie Dora Show
11.15 Patrula
12.15 Бойкая Кухня
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Coronavirus
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de Ras
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.10 Х/ф Скорость: автобус 657
08.45 Oaspete neaşteptat
09.30 Drive it
10.00 Х/ф 2: 22
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф В доме отца
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Пропажа алмаза Слеза
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Пропажа алмаза Слеза
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Полночное Солнце
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Муз/ф На глубине 6 футов
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Ştiri
03.30 Politiсa
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Drive it
Pro 2

18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Tabără de Muzîca
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Cursa mortala 2
22.15 Ştirile
22.45 Film Red
00.45 Film Death Race 2
02.30 Arena bucătarilor
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Albumul Naţional
08.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 671
09.00 Film: COŞMARUL MERCENARILOR
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
247
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 20
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
250
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 672
21.00 Film: ROB-B-HOOD
23.45 Film: PRINŢESA VAMPIRILOR
01.45 Spune-mi adevărul
02.30 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei

08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
11.45 Шоу Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Шоу Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Мамочки
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03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 12
03.55 Doar să gustaţi…
04.25 Ora regelui
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
21.00 Destine ca-n filme, sez. 7
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 # De acasă împreună
01.00 Olimpiade de aur Sydney
2000
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1

21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 19 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica
Moldova - pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 34
12.00 Teleshopping
12.30 Români care au schimbat
lumea
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 35
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 12
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Uruguay-Portugalia
02.00 Serial: Jocurile timpului

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Portrete în timp
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Rapsodia satului
11.30 La datorie
11.50 F/d
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Artelier
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.20 Moldova de Patrimoniu
00.50 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Thomas şi prietenii tăi: Călătorie dincolo de Sodor
09.50 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
15.00 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adven-

tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în trupa spioanelor
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.30 Ştirile
23.00 Film The Tourist
00.45 Serial Las Fierbinţi
02.30 Lecţii de viaţa
03.15 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De bine, de rau
10.45 Бойкая Кухня
11.45 Ora Expertizei
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Coronavirus
22.30 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 О нас
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check in
10.00 Муз/ф На глубине 6 футов
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Полночное Солнце

14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Джуди
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Джуди
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Парклэнд
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Любовный менеджмент
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
03.00 Ştiri
03.30 Cutia neagră
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Check in
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca

13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 672
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 20
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
248
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 21
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
251
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 673
21.00 Film: ULTIMA ŞANSĂ
23.15 Film: ROB-B-HOOD
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
11.45 Шоу Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Шоу Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Мамочки
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
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Miercuri, 20 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica
Moldova pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 # De acasă împreună
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 35
12.00 Teleshopping
12.30 Români care au schimbat
lumea
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 36
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 13
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile
timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Argentina - Nigeria
2010
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 13
03.55 Doar să gustaţi…
04.25 Tezaur folcloric
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Telecinemateca: Vine Sartana!
96’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Telecinemateca: Vine Sartana!
96’
01.45 România… în bucate
02.15 Documentar: 360°-GEO
03.10 Telejurnal
03.45 Sport
03.55 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Tezaur
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Musafirul

10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.15 Moldova de Patrimoniu
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Beniamin îl întâlneşte pe Moş
Crăciun
09.25 Benjamin şi Prinţes Gheţii
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul

13.40 Barbie în Tabără de Muzîca
15.00 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: PRIETENIA
ESTE MAGICĂ
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Rău necesar
22.15 Ştirile
22.45 Film Teroare în zori
00.30 Hitman
02.15 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat. 7 с.
11.45 О нас
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Coronavirus
22.30 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa. 2 с.
05.00 Top Gear

Vineri / 15 mai / 2020
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
252
20.00 Film: MĂRTURIE MORTALĂ
22.00 Film: RĂZBUNARE LA
BANGKOK
00.15 Film: ULTIMA ŞANSĂ
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь

13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Легальный доппинг
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei

TV8

STS Mega

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Х/ф Любовный менеджмент
12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф Парклэнд
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Мишу из Д’Обера
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Мишу из Д’Обера
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф А вот и она
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Возьми ребенка
напрокат
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Ştiri
03.30 Politiсa
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Arts 21

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
11.45 Шоу Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Шоу Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Мамочки
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie

07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica
Moldova pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Corespondernt TVRi
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 673
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 21
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
249
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 22

Joi, 21 mai
TVR Moldova

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 36
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo

15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 37
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 14
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Croaţia - Danemarca
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 14
03.55 Doar să gustaţi…
04.25 Profesioniştii…
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 Repere sacre
18.00 Primavara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Mythica: stăpânul
coroanei
21.50 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Film: Mythica: stăpânul
coroanei
01.40 România… în bucate
02.10 Documentar: 360°-GEO
03.05 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 F/d
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.40 Serial Pentru fiul meu
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Concert în Europa
00.15 Fii tânăr!
00.45 Reporter pentru sănătate
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Manou aventuri în zbor
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă

22
GAZETA de Chișinău
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în trupa spioanelor
15.00 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: PRIETENIA
ESTE MAGICĂ
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Thomas şi prietenii tăi: Călătorie dincolo de Sodor
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Письма к Джульетте
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Cutia neagră
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Мамочки
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Pro 2

07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica
Moldova pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Documentar: TVRi
22.00 Dăruieşte, Românie!
23.25 Film: Operaţiunea corned-beef
01.10 Telescoala Clasa XII
02.00 Film: Operaţiunea corned-beef
03.50 Discover România
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie

ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.15 Ştirile
22.45 Film Cealalta femeie
00.45 Las Fierbinţi
02.30 Lecţii de viaţă
03.15 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat. 8 с.
11.45 Secretele Puterii
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Coronavirus
22.30 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa. 2 с.
05.00 Din lumea filmelor
05.30 De facto
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Tomorrow today
10.00 Х/ф Возьми ребенка
напрокат
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф А вот и она
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Фальшивомонетчики
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Фальшивомонетчики
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri

PROGRAME TV

15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 22
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
250
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
253
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 674
21.00 Film: CONTRA CRONOMETRU
23.15 Film: MĂRTURIE MORTALĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Легальный доппинг
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
11.45 Шоу Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Шоу Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы

Vineri, 22 mai
TVR Moldova

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 37
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 38
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 15
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Iuliu Cezar
23.30 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Belgia - Japonia
02.00 Film: Iuliu Cezar
04.15 Serial: Aripile Nordului, ep. 15
05.00 Sport
05.10 Meteo
05.15 Nadine
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primavara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile

07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Fii tânăr!
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 Tezaur
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
00.25 În ritmul dansului
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.45 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.25 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
02.50 Bună seara!
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
15.05 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: PRIETENIA
ESTE MAGICĂ
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici

Vineri / 15 mai / 2020
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat. 9 с.
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Solidari pentru sănătate
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Impreuna mai puternici
21.00 Три миллиона
22.00 Colecţie Ora de ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Coronavirus
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de ras

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Поле Чудес

21.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Легальный доппинг
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
STS Mega

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Global 3000
10.00 Х/ф Письма к Джульетте
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Сити-Айленд
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Сити-Айленд
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Большая свадьба
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Святая Джуди
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Ştiri
03.30 Întreabă gheţu
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Global 3000

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
11.45 Шоу Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Шоу Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Беглые родственники
22.30 Т/с Миша портит все
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Beniamin îl întâlneşte pe Moş
Crăciun
21.17 Benjamin şi Prinţes Gheţii
22.05 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie

ProTV

Național

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Românii au talent
23.15 Film Hitman
01.00 Film Black Dawn
02.30 România, te iubesc!
03.15 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 674
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
251

06.00 Ştirile Pro TV

Canal 2

TV8

Pro 2

ProTV InterNațional

17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
254
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 675
21.00 Film: REGINA VAMPIRILOR:
ELIBERAREA
23.15 Film: RĂZBUNARE LA
BANGKOK
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 23 mai
TVR Moldova
07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 #Creativ
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Teatru TV
13.00 Documentar: Nu mergem la
război!
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Revanşa
16.50 Discover România
17.00 Exclusiv în România
17.45 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
22.50 Miracolul EU
23.00 Film: Revanşa
00.50 Discover România
01.00 Documentar: Nu mergem la
război!
02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Miracolul EU
03.00 Drag de România mea!
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Drumul lui Lese
TVR 1
07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 Constructorii de visuri
09.00 Aventura urbană
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.10 Lăutarii Tradiţional
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Lăutarii Tradiţional
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
15.30 Fotbal România - Germania
17.30 Izolaţi în România
18.00 Teleenciclopedia: Catedrala
din Köln
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Dosar România
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
00.00 Profesioniştii…
01.00 Anchetele comisarului
Antonescu
02.15 Serial: Ecaterina, sez. 2
03.55 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Olimpiade de aur
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Săgeata neagră
21.50 Discover România
22.10 Serial: Rudolf Valentino:
destinul unei legende
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Săgeata neagră
04.25 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
05.15 Telejurnal
05.50 Sport
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Extraordinarele aventuri ale lui Jules Vernes
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
15.35 Chişinău: ieri şi azi
15.45 F/d
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 Acces limitat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film Asterix şi Obelix împotriva lui Caesar

23.00 Ştirile (rus.)
23.10 Zapovednik
23.25 Ştiri Externe
23.50 Erudit cafe
00.35 Purtătorii de cultură
01.05 Serial Poftă bună
01.35 Bună dimineaţa
03.20 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
21.15 Bună dimineaţa
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.35 Barbie DreamHouse Adventures
08.35 Barbie la şcoala prinţeselor
10.00 Barbie: Aventură la lumina
stelelor
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Thomas şi prietenii tăi: Călă-
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torie dincolo de Sodor
15.00 Masha şi ursul
15.10 MMicul meu ponei - Cel mai
frumos cadou
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Manou aventuri în zbor
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

02.00 Cutia neagră
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое
путешествие
05.30 Река без границ
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi

ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Monte Carlo
13.15 Ce spun românii
14.15 Film Ali Baba şi cei 40 de
hoţi II
16.00 Românii au talent
19.00 Ştirile
20.00 Film Teroare în Paris
21.45 Film Fiecare vede altceva
23.15 Film The Other Woman
01.15 Las Fierbinţi
02.45 Film Vantage Point
04.15 Film Monte Carlo

18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 România, te iubesc!
14.00 Lecţii de viaţa
14.45 Ce spun românii
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
252
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 338
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: DRUMUL CÂINILOR
16.15 Film: CONTRA CRONOMETRU
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
255
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Jurnal TV

Canal 2

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Impreuna mai puternici
11.15 Ora Expertizei
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Teleshopping
13.30 Impreuna mai puternici
14.15 Solidari pentru sănătate
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 De bine, de rau
15.45 Teleshopping
16.00 Concert Ion Paladi
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Spectacol de Colecţie Ora
de Ras
23.30 Bilete de speranţă
00.00 Din lumea filmelor
00.30 Renegat. 5 с.
01.00 Serial Sclava albă
03.00 Бойкая Кухня
04.00 Presa. 3 с.
05.00 Jurnalul săptămânii

06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Разлучница
01.30 Т/с Легальный доппинг
02.30 Vorbe bune cu Lilu

ProTV InterNațional

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Большая свадьба
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.45 Egoist
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Медовый месяц
Камиллы
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф Посвященный
19.00 Întreabă gheţu
20.15 Х/ф Замерзшая из Майами
22.00 Internetu grăieşte
23.30 Х/ф Голубая игуана
01.15 Oaspete neaşteptat

STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Шоу Детки-предки
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с Царевны
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел
20.30 Стендап андеграунд
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 24 mai
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Documentar: Femeile în
marele război
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România

15.00 Film: Cuibul salamandrelor
16.50 Discover România
17.00 Ora regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Lăutarii Tradiţional
22.40 Discover România
22.50 Miracolul EU
23.00 Film: Cuibul salamandrelor
00.45 Film: de scurt metraj, Liniste
01.00 Documentar: Femeile în
marele război
02.00 Ora regelui
02.50 Miracolul EU
03.00 Dăruieşte, Românie!
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Replay
17.05 Vorbeşte corect!
17.30 Habemus papam: o istorie a
puterii
18.15 Exclusiv în România
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară, sez. 2
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.40 Habemus papam: o istorie a
puterii
02.25 Teleenciclopedia
03.15 Sport
03.25 Izolaţi în România
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Olimpiade de aur
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Expresul de Buftea
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Duelul
22.10 Film: Împărat şi asasin 154’
01.00 Memorialul Durerii
02.00 Film: Expresul de Buftea
03.30 Film: Duelul
05.15 Telejurnal
05.50 Sport
06.00 Meteo
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.15 Hai la hora mare
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.20 F/d
21.00 Ştirile
21.15 Prin muzică în Europa
22.30 Zapovednik
22.45 Film Funeralii fericite
22.55 Ştirile (rus.)
00.15 Musafirul
00.45 Chişinău: ieri şi azi
00.55 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
03.10 Evantai folcloric
04.05 Concert în Europa
04.50 Mesager
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Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.35 Barbie DreamHouse Adventures
08.35 Barbie: Aventură la lumina
stelelor
10.00 Barbie la şcoala prinţeselor
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Beniamin îl întâlneşte pe Moş
Crăciun
14.30 Benjamin şi Prinţes Gheţii
15.15 Micul meu ponei: Fetele
Equestriei - Prietenia uitată
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Ali Baba and the Forty
Thieves II
13.00 Apropo TV
14.00 Film In spatele mastii
16.15 Film Miss Agent Secret
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Furia titanilor
21.45 Film Lumea nu e de ajuns
00.00 Film Miss Congeniality
02.00 Apropo TV
03.00 Film Beyond the Mask

05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Românii au talent
13.00 Teleshopping
13.15 Arena bucătarilor
13.45 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 De facto
11.15 Cabinetul din umbră
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Teleshopping
13.30 Serial Sclava albă
14.00 Impreuna mai puternici
15.00 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Nunta
17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Spectacol de Colecţie Ora
de Ras

23.30 Filme şi Staruri
00.00 Colecţie Dora Show
01.00 Serial Sclava albă
05.00 Patrula
TV8
06.00 Х/ф Уличные танцы 3: все
звезды
07.40 Internetu grăieşte
09.05 Check in
09.30 Х/ф Посвященный
11.10 Д/ф
12.00 Egoist
13.00 Река без границ
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Пенелопа
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Пышка
19.00 Politiсa
20.15 Х/ф Воспоминания о
будущем
22.20 Zâmbărele
22.30 Муз/ф Внутри Льюина
Дэвиса
23.50 Пятое время года
00.15 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Д/ф
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Vieţi la răscruce
22.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.30 Serial Dincolo de noi
04.30 Ce se întâmplă, doctore?
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
253
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: DRUMUL CÂINILOR
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.45 Iubire interzisă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
256
20.00 Film: PLAYBOY
23.15 Opriţi timpul
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Т/с Легальный доппинг
01.00 Vorbe bune cu Lilu
STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Шоу Детки-предки
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Слава Богу ты пришел
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
20.30 Т/с Миша портит все
22.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 М/с Царевны

01.00 Muzica la CTC
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CĂRĂBUȘI & WOW!

De Niro ar vrea
să joace într-un film
despre pandemie

Actorul Robert De Niro a
afirmat în cadrul emisiunii de
televiziune „The Late Show with
Stephen Colber” că, dacă se va
face un film despre pandemia de
COVID-19, ar dori să interpreteze rolul guvernatorul statului
New York, Andrew Cuomo, potrivit site-ului revistei „Variety”.
„Cred că l-aş juca pe Cuomo”, a
sugerat De Niro. „Face ceea ce ar
trebui să facă un preşedinte”, a
adăugat el.
Mai târziu, pe parcursul emisiunii, actorul l-a catalogat pe
preşedintele Donald Trump drept
„idiot” şi a spus că, la apropiatele

alegeri prezidenţiale din 2020,
îl va susţine pe Joe Biden, prezumtivul nominalizat din partea
Partidului Democrat.
„Bineînţeles că am fi putut
traversa mai bine această pandemie dacă idiotul ar fi făcut ceea
ce era corect, dacă ar fi ascultat
şi ar fi ţinut cont de toate avertizările”, a spus actorul. „Au existat multe, multe avertismente,
iar acum trebuie să suportăm
cu toţii costurile. Ar fi fost şi
zile mai rele, dar nu ca acum”,
a adăugat el.
De Niro a mai spus că îl consideră pe Cuomo un posibil can-

didat la preşedinţie şi că vede un
preşedinte Cuomo în viitor întrucât strategia sa împotriva pandemiei a fost superioară măsurilor
luate de Trump de la Casa Albă
pentru combaterea virusului cu
potenţial mortal.
Actorul, care l-a criticat pe
Trump în trecut pentru acţiunile
sale prezidenţiale, a blamat membrii Partidului Republican, pe care
i-a numit „facilitatori”, comparând întreaga administrație cu o
tragedie shakespeariană.
„E o nebunie, nici nu mai am
cuvinte, iar ceea ce mă sperie şi
mai tare este că republicanii şi facilitatorii din jurul lui nu iau nicio
măsură”, a spus acesta. „Se află în
preajma unei persoane nebune şi
nu fac nimic. Nu îl confruntă”, a
continuat De Niro.
„Nimeni nu are curajul să-i ţină
piept tipului ăsta. Cu toţii au o
strategie, doar că nu fac nimic.
Pentru ce anume merită să-şi sacrifice sufletele ca să facă acest
pact cu diavolul şi să lucreze cu
acest tip?”, a mai spus actorul,
citat de „Variety”.
AGERPRES

„Dor de dor de tine”, vol. 3,
de Constantin Romulus Preda
Într-o zi poezia mea îți
va fi rugăciune.
Consider că poezia există în
fiecare dintre noi, este tocmai
acea fărâmă de haos care ne leagă de visul din care am fost azvârliți către viață. Niciodată nu
mă simt mai aproape de cel care
sunt cu adevărat decât atunci
când scriu. Fiecare imagine care
îmi fulgeră sufletul vine, probabil, dintr-o lume care chiar
există, undeva în afara percepției noastre.
Poezia este, de multe ori, instrumentul cu care îmi
măsor timpul rămas în jumătatea goală a clepsidrei.

Constantin Romulus Preda este un tânăr poet din Craiova. Laureat al Premiului de
debut al Festivalului Internațional „Mihai Eminescu” (Ediția
I, septembrie 2013), a fost remarcat de Justo Jorge Padrón,
unul dintre poeții importanți
participanți la Congresul Mondial de Poezie de la Craiova. Până
în prezent, a publicat nouă cărți
de versuri.
Cartea a apărut la editura
Bestseller și poate fi găsită în
librăriile din țară, sau online pe bestseller.md.
P
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1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0
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Descoperire
La vârsta mea deja târzie,
Când multe nu-mi mai sunt pe plac,
Nu știu cu timpul ce să fac,
Dar, uite, el cu mine știe...

Gheorghe BÂLICI

Adele a reapărut
pe reţelele
de socializare
pentru a mulţumi
personalului
medical

Cântăreaţa britanică Adele
şi-a făcut reapariţia pe reţelele
de socializare pentru a le mulţumi celor care au felicitat-o marţi
pentru împlinirea a 32 de ani şi,
mai ales, angajaţilor din serviciile
esenţiale în contextul pandemiei
de COVID-19, relatează EFE.
Într-un mesaj pe Instagram,
Adele a postat o fotografie în care
este văzută cu un buchet mare de
flori, îmbrăcată într-o rochie scurtă de culoare neagră cu mâneci
bufante şi având o siluetă mult
mai zveltă, după ce a dezvăluit la
sfârşitul anului trecut că a urmat
o dietă bazată pe un regim alimentar sănătos şi exerciţii fizice.
„Vă mulţumesc pentru urările
transmise de ziua mea de naştere. Sper că sunteţi în siguranţă în
această perioadă de nebunie. Miar plăcea să mulţumesc şi membrilor personalui sanitar, care s-a
aflat în prima linie pentru a ne
menţine pe noi sănătoşi în timp ce
ei şi-au riscat viaţa. Sunteţi îngerii

noştri protectori”, a scris Adele.
Este vorba de prima postare
a cântăreţei în 2020, având în
vedere că ea nu a mai fost prezentă pe reţelele de socializare
de la Crăciun.
În februarie, autoarea unor
hituri ca „Someone Like You” şi
‚’Rolling in the Deep” a dezvăluit
că pregăteşte un nou album sub
titlul „30” care va fi lansat în septembrie.
Adele a devenit cunoscută pe
plan internaţional în 2011, datorită albumului său „21”, care a doborât recordul de vânzări. După
patru ani a urmat un alt succes
discografic, albumul „25”, din
care a vândut în SUA peste 3,38
milioane de exemplare în prima
săptămână de la lansare.
Cele trei albume de studio ale
cântăreţei Adele au ca titlu vârsta
la care au fost compuse: „19”, „21”
şi „25”.
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