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Cine are 
nevoie de 
preşedinte?

Nu e neapărat nevoie să ne fa-
cem planuri de genul: „Viaţa după 
pandemie”, care să marcheze o 
altă etapă în existenţa noastră. 
Dar e păcat să nu înveţi nimic din 
toate câte se întâmplă. Ar însemna 
să-ţi risipeşti experienţa – singura 
ta avere reală. Unul din învăţă-
minte derivă de aici: ce este ab-
solut necesar şi ce este opţional 
şi neobligatoriu în viaţa noastră?

Orice criză fundamentală 
trebuie să te pună pe gânduri 
şi primul lucru ar fi să scapi de 
iner ţii (de „tradiţii”). Implicit, 
de investiţii inutile, care nu aduc 
plusvaloare.
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R e p o r t a j

Nisporenenii sunt oameni curajoși și îţi spun 
cu francheţe ce gândesc despre ceea ce se mai 
întâmplă în politica autohtonă, dau apreciere 
unor personaje de tristă faimă și îţi declară ce 
cred despre politicienii care își urmăresc doar 
interesul propriu, uitând de lumea necăjită, 
furată și împrăștiată pe tot mapamondul.

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU 

„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs 
pentru poștașii din toate localităţile Republicii 
Moldova.

Condiţiile participării la concurs le găsiţi 
în pagina 18.

Concurs pentru 
cei mai harnici 
poştaşi în 2020!

A b o n a r e a

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

14°

LUNI

01/06/2020

Vânt 4m/s

 69%

MARȚI

15°

MIERCURI

16°

VINERI

18°

SÂMBĂTĂ

23°

DUMINICĂ

21°

JOI

17°

2
0

0
1

8

STAI ACASĂ!

Ca de obicei, echipa GAZETEI de Chișinău 
nu stă locului în zi de duminică și merge 
să difuzeze și să promoveze ziarul. De data 
aceasta a poposit la Nisporeni, unde lumea a 
fost bucuroasă să se aleagă cu un ziar și să mai 
discute cu „oameni veniţi din capitală”, să ne 
spună păsul și să ne povestească cum se mai 
descurcă. 

La Nisporeni, 
când spui „kuliok”, 
spui Dodon

Ieri, de Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor), la Cimitirul de Onoare Românesc de 
la Țiganca, a avut loc o ceremonie de comemorare a militarilor români căzuţi în 
luptele grele duse în regiune, în al Doilea Război Mondial. Ambasadorul României 
în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniţă, și colonelul Cristi Ladaniuc, atașat al 
apărării, militar și aero al ambasadei, au depus o coroană de flori, iar un sobor de 
preoţi a oficiat o slujbă de pomenire. „Se spune că eroii nu mor niciodată, pentru 
că ei trăiesc prin noi, indiferent de condiţii, situaţie, de pandemie, de vremelnicii, 
de contexte complicate”, a declarat Daniel Ioniţă. 
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Potrivit comunicatului CNAS, 
acordul prevede acordarea pensiei 
pentru limita de vârstă, de diza-
bilitate, de urmaş, a ajutorului 
de deces, ajutorului de şomaj, 
indemnizaţiei de maternitate, 
indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă etc.

Conform legislaţiei din Turcia, 
vârsta de pensionare pentru băr-
baţi este de 60 de ani, iar pentru 
femei, de 58 de ani. Pensia sau 
altă prestaţie socială va fi acor-
dată doar dacă cetăţenii au plătit 
contribuţii de asigurări sociale în 
Turcia. Banii vor fi transferaţi pe 
contul bancar deschis în Republi-
ca Moldova.

Măsuri similare de securitate 
socială sunt prevăzute şi pentru 
persoanele cu domiciliul perma-
nent în Turcia, care au muncit 
legal pe teritoriul Republicii 

Moldova. 
Fiecare ţară semnatară achită 

partea de pensie sau altă prestaţie 
socială calculată pentru stagiul 
de cotizare realizat pe teritoriul 
ei. Cetăţenii moldoveni care au 
muncit în Turcia, dar nu dispun 
de stagiul minim de cotizare de 
15 ani realizat în Republica Mol-
dova, vor primi dreptul la pensie 
calculată proporţional perioadelor 
de contribuţie în Republica Mol-
dova, dar nu şi dreptul la alocaţie 
socială, precizează CNAS.

Odată cu intrarea în vigoare a 
Acordului, persoana care benefi-
ciază de pensie sau altă prestaţie 
socială în Republica Moldova şi 
pleacă cu traiul permanent în Tur-
cia, pentru a primi în continuare 
prestaţia calculată în sistemul pu-
blic de asigurări sociale, trebuie să 
depună la CNAS sau la Institutul 

Moldovenii care muncesc în 
Turcia vor beneficia de pensii

La 1 iunie, intră în vigoare Acordul în 
domeniul securităţii sociale dintre 
Republica Moldova și Turcia și 
Aranjamentul Administrativ pentru 

implementarea Acordului în domeniul securităţii 
sociale dintre Republica Moldova și Republica 
Turcia. Este al 13-lea acord de acest fel aplicat de 
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).

C a d r e l e  l u i  M a r d a r i „Orice tip de hărţuire la adresa Curţii Constituţionale este inac-
ceptabilă”, atenţionează Parlamentul European, într-un răspuns 
oferit la o scrisoare a preşedintei 
Curţii Constituţionale de la Chişi-
nău, Domnica Manole. Aceasta a 
semnalat Parlamentul European 
cu privire la situaţia tensionată 
din Republica Moldova, de natură 
să afecteze activitatea Curţii Con-
stituţionale.

În răspunsul semnat de 
către preşedintele Delegaţiei 
Parlamentului European pentru 
relaţiile cu Republica Moldova, eurodeputatul român Siegfried 
Mureşan, se subliniază că instanţa constituţională are o importanţă 
fundamentală pentru sistemul legal şi politic de la Chişinău şi nu 
trebuie să fie afectată de ingerinţele politice, de presiuni şi de in-
timidări. Se mai menţionează că reforma justiţiei a fost mereu un 
domeniu-cheie de pe Agenda de Asociere şi că Parlamentul European 
va continua să monitorizeze atent evoluţiile din acest domeniu.

Potrivit recomandărilor Comitetului Parlamentar de Asociere 
Moldova-UE, sprijinul bugetar şi asistenţa macrofinanciară acordate 
de UE vor fi condiţionate de implementarea reformelor asupra cărora 
s-a convenit anterior (în cadrul Agendei de Asociere), inclusiv de 
implementarea măsurilor dedicate garantării principiului separaţiei 
puterilor, respectării preeminenţei dreptului, a drepturilor funda-
mentale şi a standardelor democratice, precum şi a independenţei 
judiciarului, se mai arată în răspunsul Parlamentului European.

radiochisinau.md

Răspunsul Parlamentului 
European către 
Domnica Manole

de Securitate Socială a Republicii 
Turcia o cerere cu anexarea rechi-
zitelor contului bancar deschis la 
o instituţie bancară turcă.

Informaţii suplimentare pri-
vind actele necesare în funcţie de 
tipul prestaţiei sociale solicitate 
sunt disponibile pe pagina oficia-
lă a Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale.

Republica Moldova a semnat 

până acum încă 12 acorduri în 
domeniul protecţiei sociale cu 
Bulgaria, Portugalia, România, 
Luxemburg, Austria, Estonia, 
Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, 

Lituania şi Germania. În prezent, 
CNAS a stabilit peste 840 de pen-
sii persoanelor care domiciliază 
în aceste state.

N. M. 

Femeie din Cârnățeni, Căușeni
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Diversiunea Chicu

„Scena cu kuliokul a devenit 
faimoasă. A devenit un brand, din 
păcate, al R. Moldova. Imaginile 
video au avut un efect devastator 
pentru Dodon. Peste 2 milioane 
de cetăţeni au văzut imaginile. 
Potrivit sociologilor cu care am 
discutat, ratingul lui Dodon a pi-
cat cu aproximativ 10–15%”, ne-a 
declarat deputatul Iurie Reniţă.

În consecinţă, pentru a opri 
erodarea imaginii lui Dodon, esti-
mează parlamentarul, a fost pus în 
aplicare un plan de contracarare. 

„Evident că s-a încercat o diver-
siune şi diversiunea a fost Chicu, 
un pion al lui Dodon. Nu avea el 
cum să atace Uniunea Europeană, 
este prea riscant. Au nevoie de 
bani după eşecul faimosului credit 
rusesc. Și atunci, au decis să atace 
România”, susţine omul politic.

Chicu nu a avut nicio 
ieșire nervoasă 
la adresa Kremlinului

Comentatorul politic Nicolae 
Negru califică drept verosimilă 
versiunea că postarea premierului 
Chicu a fost o acţiune delibera-
tă. Analistul politic a evocat mai 
multe ieşiri similare ale actualului 
premier socialist. Una dintre aces-
tea a fost chiar acuzaţiile şefului 
executivului la adresa UE pentru 

favorizarea furtului miliardului.   
În acelaşi timp, comentatorul a 

relevat că şeful guvernului Chicu 
nu a avut nicio „ieşire nervoasă”, 
de pildă, la adresa Kremlinului, de 
unde „vin mai multe ingerinţe în 
afacerile interne ale R. Moldova” 
sau „să fie deranjat de acţiunile 
Tiraspolului”. 

„Ion Chicu este doar nominal 
premier al R. Moldova, de fapt, un 
consilier al lui Dodon şi reprezintă 
un guvern alcătuit din jumătate 
din consilierii lui Dodon.” 

„Aceştia fac absolut totul ca 
Dodon să câştige alegerile prezi-
denţiale. Este vorba de o echipă 
care organizează campania elec-
torală a lui Igor Dodon. De la bun 
început, el [Ion Chicu] a declarat 
că va fi prim-ministru până la ale-
gerile prezidenţiale.”    

De cealaltă parte, analistul 
politic Ion Tăbârţă consideră că 
versiunea şiretlicului „are dreptul 
la existenţă” numai că i se pare 
„simplist” accentul pe premedi-
tare. 

„Trebuie să recunoaştem că o 
bună dintre guvernanţi au aceeaşi 
atitudine faţă de România. Să nu 
uităm felul în care a fost interpre-
tat ajutorul acordat de statul ro-
mân pentru a combate consecinţe-
le epidemiei de Covid 19. Actuala 
guvernare are o atitudine ostilă 
făţişă faţă de România.” 

 Totodată, observatorul a in-
vocat că socialiştii dispun de 
consilieri – Ernest Vardanean şi 
Oleg Cristal –care sunt capabili 
de asemenea strategii. 

Trebuie menţionat că primarul 
de Bălţi, Renato Usatîi, a anunţat 
în februarie despre trecerea reţelei 
de trolli condusă de Oleg Cristal 
din serviciul PDM în solda lui Igor 
Dodon. 

Postarea scandaloasă a premierului Ion 
Chicu la adresa României a zguduit 
din temelii relaţiile dintre Chișinău 
și București. Însă, cel mai important, 
probabil, pentru socialiști, este că a 
diminuat impactul pe care l-a avut 

înregistrarea video în care i-a înmânat Vladimir 
Plahotniuc o sacoșă cu bani lui Igor Dodon. 
Anume acest lucru a dat de bănuit politicienilor 
și comentatorilor politici că vehemenţa criticilor 
premierului Ion Chicu la adresa României nu este 
altceva decât un șiretlic pentru a distrage atenţia 
de la acuzaţiile de mită care planează asupra lui 
Igor Dodon.

Reacţia Bucureștiului 
nu s-a lăsat așteptată

Imediat după publicarea atacu-
lui licenţios al lui Chicu la adresa 
statului român, reacţia Ministe-
rului Afacerilor Externe de la 
Bucureşti nu s-a lăsat aşteptată.

MAE român consideră [decla-
raţiile lui Chicu] „complet inac-
ceptabile şi îşi exprimă dezacordul 
puternic faţă de conţinutul acesto-
ra. Declaraţiile Prim-ministrului 
Ion Chicu sunt cu atât mai inadec-
vate cu cât, în contextul actual al 
pandemiei de COVID-19, România 
a oferit, în mod dezinteresat, un 
sprijin substanţial R. Moldova, 
demonstrând solidaritate şi fiind 
astfel alături, în mod concret, de 
cetăţenii Republicii Moldova în-
tr-un moment foarte dificil”. 

„MAE apreciază că aceste de-
claraţii denotă o profundă lipsă 
de respect la adresa României şi 
a relaţiei bilaterale privilegiate de 
Parteneriat Strategic pentru Inte-
grarea Europeană a R. Moldova. 

MAE român evidenţiază că im-
plementarea reformelor asumate 
prin Acordul de Asociere cu UE 
nu reprezintă numai o obligaţie 
pentru Republica Moldova, ci şi 
garanţia prosperităţii pentru ce-
tăţenii săi.”

Potrivit estimărilor analişti-
lor politici, după acest scandal 
diplomatic, provocat în mod 
intenţionat de premierul Chicu, 

actualele autorităţi de la Chişinău 
şi-au adâncit şi mai mult izolarea 
faţă de partenerii de dezvoltare. 

Comentatorul politic Ion 
Tăbârţă susţine că între Chişinău 
şi Bucureşti se va instala o rela-
ţie formală, în timp ce analistul 
Nicolae Negru consideră că acest 
raport va fi unul provizoriu, care 
se va menţine pe durata actualului 
guvern de la Chişinău.     

Parlamentarii români au so-
licitat Bucureştiului să îi retragă 
cetăţenia română premierului 
moldovean, Ion Chicu.

Relaţiile dintre Chișinău și 
București vor intra într-o 
formalitate

„Ca cetăţean al R. Moldova, îi 
cer demisia premierului Ion Chi-
cu! Prin atacurile denigratoare la 
adresa României nu a ofensat doar 
România. În primul rând, este o 
insultă la adresa cetăţenilor R. 
Moldova, care preţuiesc sprijinul 
constant pe care l-au primit de-a 
lungul timpului din partea Bu-
cureştiului”, a scris pe Facebook 
deputatul Constantin Codreanu.

Atacul premierului Chicu la 
adresa României a urmat după 
ce şeful delegaţiei Parlamentului 
European la Comitetul de Asociere 
UE-Moldova, Siegfried Mureşan, a 
declarat că guvernul moldovenesc 
a eşuat să implementeze reformele 
şi să lupte împotriva corupţiei.

„Stau şi mă uit eu la băieţaşii 
ăştea [SIC!] români oploşiţi prin 
structurile europene, care vin cu 
„patronajul” peste noi... Rataţi, 
nimic în viaţă şi în ţară realizat, 
numai de „adus mingi” buni...”

Partidul Democrat 
se disociază, dar merge 
înainte cu socialiștii

„Ce-ai făcut, june, în ţara ta, că 
geme de cea mai mare corupţie 
din Europa? Ai numai în judeţul 
Suceava jumate din numărul de 
bolnavi COVID19 înregistraţi în 
toată ţara mea. Și medici, cam 
tot atâţi. Judeţele moldoveneşti 
au 40% din decedaţi din total pe 
România. Și de 2 ori mai mulţi 
decedaţi moldoveni în dreapta 
Prutului, decât în stânga, deşi 
numărul populaţiei este egal”, a 
scris Ion Chicu pe pagina sa de 
Facebook.

Partidul Democrat s-a deso-
lidarizat de declaraţiile lui Ion 
Chicu, dar a criticat deopotrivă 
afirmaţiile lui Mureşan despre 
lipsa reformelor.

„Totodată, ne exprimăm dez-
acordul şi cu modul tendenţios 
şi lipsit de respect în care euro-
parlamentarul Siegfried Mureşan 
dă aprecieri guvernelor din R. 
Moldova. Formulările categorice 
privind „eşuarea gestionarii cri-
zei COVID şi eşuarea reformelor” 
sunt superficiale şi neadevărate.”

Versiunea lui Igor 
Dodon despre 
punga cu bani: 
„Filmări ilegale” 

Preşedintele Igor Dodon spune că nu 
ştie ce a fost în punga oferită de Vladimir 
Plahotniuc în înregistrarea video făcută 
în timpul negocierilor pentru formarea 

unei alianţe cu PDM. Șeful statului califică 
imaginile video drept „o înscenare” pusă 
la cale de coordonator.

Igor Dodon se declară convins că în-
registrarea este parte a unui joc realizat 
de Vladimir Plahotniuc. Imaginile au fost 
făcute publice, în opinia şefului statului, 
pentru a distrage atenţia opiniei publice 
de la declaraţiile procurorului general, 
Alexandru Stoianoglo, că Plahotniuc este 
unul dintre beneficiarii furtului miliardului.

„Scopul lui Plahotniuc a fost ca toată 
presa şi comentatorii să discute despre în-

registrare, filmuleţul trucat, şi nu despre 
Plahotniuc, că este beneficiar al furtului 
miliardului. Hai să recunoaştem că lucrul 
acesta i-a reuşit parţial lui Plahotniuc, pen-
tru că presa a discutat în mare parte despre 
asta”, a menţionat Dodon în cadrul unui 
interviu acordat pentru Jurnal TV.

Mai mult, preşedintele consideră că 
filmarea e „ilegală” şi că nu ştie ce era în 
sacoşă. „Bine că Procuratura a iniţiat acel 
proces penal ca să nu rămână semne de 
întrebare pe viitor.” 

Întrebat dacă ştie ce a fost în el, preşe-

dintele a răspuns: „Nu, nu a pus nimeni 
mâna pe dânsul [kuliok]. E clar că ei au 
înscenat pentru a mă filma şi eu îl înţele-
geam lucrul acesta”, a mai spus Igor Dodon.

În imaginile video făcute publice pe 
18 mai curent de deputatul Iurie Reniţă, 
şeful statului spune limpede că în sacoşă 
sunt bani „pentru salariu”. El a spus în 
aceleaşi imagini ca sacoşa să fie dată lui 
„Cornel” Furculiţă deoarece el ar fi trebuit 
„să zboare”.  

I.G. 

Atacul premierului Ion Chicu a avut drept scop să distragă atenția de la imaginile kuliokului lui Dodon  

Ilie GULCA

K u l i o k u l
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„Să stea la 
puşcăria nr. 13 
tot restul vieții!”

Duminica trecută, echipa GA-
ZETEI de Chişinău a ajuns la piaţa 
din Nisporeni. Multă lume mişu-
nă pe la poarta pieţei. În interior 
intră doar cei care poartă mască. 
Cei fără mască nu sunt lăsaţi înă-
untru. Controlul este făcut de doi 
poliţişti spătoşi. Câţiva bărbaţi ca-
ută măşti ca să intre în piaţă. „De 
unde, măi, să găsim o mască?”, îşi 
întreabă unul din ei amicul. Ce-
lălalt îi răspunde: „Ți-o dau pe-a 
mea şi intri, apoi mi-o întorci”. Ia 
masca amicului şi intră în piaţă.

Ne contopim cu mulţimea de 
oameni din piaţă. Fiecare dintre 
nisporeneni are ceva în mâini. 
Chiar dacă mâinile le sunt pline, 
nu refuză să ia o GAZETĂ. Alţii 
mai cer şi pentru vecini. Unii ne 
întreabă din ce partid facem parte. 
Printre ei, întâlnesc câţiva băr-
baţi tineri, făcuţi, care-mi spun pe 
şleau că nu citesc ziare, pentru că 
nu ştiu a citi. Râd. „Daţi la cei care 
citesc!”, îmi spune unul dintre ei. 
„Mai bine ne-aţi da măşti!”, zice 
mai în glumă, mai în serios altul.

În piaţă mai mult femeile cer 
ziare. Bărbaţii, mai rar.

Întreb oamenii întâlniţi în pia-
ţă ce părere au despre faptul că 

Vladimir Plahotniuc s-ar întoarce 
înapoi în Republica Moldova. Și 
dacă Plahotniuc trebuie tras la 
răspundere pentru că e unul din 
beneficiarii furtului miliardului.

Mulţi dintre respondenţi, la 
auzul întrebării, refuză să-şi dea 
cu părerea şi să pronunţe numele 
lui Vladimir Plahotniuc. Cum aud 
întrebarea, întorc capul şi pleacă 
indignaţi.

Vânzătoare, 60 de ani, Se-
liște, Nisporeni: „Credeţi că asta 
depinde de noi? Știu că el e unul din 
beneficiarii furtului miliardului. 
Dar nu ştiu ce să spun ca să fie clar 
şi adevărat. Mi-e frică să vorbesc”.

Efimia, 61 de ani, locuitoa-
re a orașului Nisporeni: „Toţi 
trebuie să răspundă pentru fiecare 
faptă. E mare dezastru la noi. Să 
fie închis! Ei au furat şi fură, dar 
la un invalid li se plătesc 24 de lei 
pe lună pentru transport”.

Tudor Adam, Nisporeni, 
62 de ani, are copii plecaţi 
în Italia: „Cu Plahotniuc era mai 
vesel. Iaca el nu-i. Hoţul e hoţ. 
Chiar de a furat, mai dădea ceva 

GAZETA de Chișinău a realizat un vox 
populi cu oamenii întâlniţi duminică, 
24 mai, la piaţa din Nisporeni. I-am 

întrebat ce părere au despre faptul că Vladimir 
Plahotniuc s-ar întoarce înapoi în Republica 
Moldova. Și dacă trebuie tras la răspundere 
pentru participarea la furtul miliardului.

la oameni. Ăştia iau şi la alţii nu 
dau. Eu cred că el până la urmă e 
cinstit şi nici n-o să-l pedepsească 
nimeni. Să ştiţi de la mine. El a 
luat bani, dar prin cineva. Nu a 
furat el direct. Șor a furat”.

Maria, fostă bibliotecară, 
64 de ani: „Am auzit şi eu că 
Plahoniuc vrea să se întoarcă, dar 
nu cred că e adevărat. Dacă a furat 
cu adevărat, atunci trebuie să răs-
pundă. Justiţia să-şi facă treaba”.

Anatolie, vânzător de ră-
sad, Cârnești, Nisporeni: 
„Plahotniuc trebuie să stea la 
puşcăria nr. 13 tot restul vieţii. 
Dar totodată să întoarcă tot ce a 
furat. Sunt banii oamenilor”.

Tudora, 68 de ani, Bălă-
ureşti, Nisporeni, vinde răsad: 
„Am vrea să se întoarcă domnul 
Plahotniuc. Că iaca la sărbători 
ne-a dat la pensionari câte 700 de 
lei. Acum, statul nu ne dă nimic”.

Elizaveta, 66 de ani, Bălău-
reşti, Nisporeni: „Ei toţi fură. Și 
cei care sunt acum nu sunt mai 
buni. Dodon acesta este un fă-
ţarnic. L-aţi văzut cu kuliokul la 
televizor. În kuliok erau bani. Ce 
putea altceva să fie?” 

Un bărbat, 60 de ani, Șiș-
cani, Nisporeni: „Nu vreau să 
comentez eu venirea şi plecarea 
lui Plahotniuc”.

Victoria POPA
 

O B S E R V A T O R

Ministrul finanţelor, Sergiu 
Puşcuţa, a declarat zilele trecute 
că „exporturile și importuri-
le au scăzut cu până la 40 la 
sută față de luna precedentă”. 
În sfârşit! Totodată, funcţiona-
rul mai speră că „pentru anul 
2020 produsul intern brut va 
scădea cu 3%, iar pentru luna 
mai – că situația se va norma-
liza și vom ajunge la un nivel 
economic asemănător aceleiași 
perioade a anului 2019”. Bună 
glumă! 

Din păcate pentru toţi, spe-
ranţa goală nu ajută prea mult 
pentru o revenire grabnică la 
activităţile aducătoare de plus-
valoare, venituri, încasări la bu-
get şi salarii mai mari. Faptul că 
exporturile şi importurile arată 
absolut clar o descreştere sem-
nificativă este un indiciu după 
care deducem ce urmează în ur-
mătoarele 6-9 luni. Or, tendinţa 
respectivă nu e doar pentru o zi 
sau o lună, precum speră înaltul 
funcţionar de la finanţe. 

Guvernarea a operat recti-
ficări la bugetul de stat, asu-
mându-şi că exporturile şi im-
porturile în 2020 se vor reduce 
cu 6-7% (doar!). Totodată, că 
agricultura nici nu va creşte şi 
nici nu va descreşte în 2020 
(degeaba dar preşedintele bate 
câmpurile!). Astfel, în varianta 
pusă la baza rectificării, guver-
nanţii sperau la o contractare 
a PIB cu doar 3 la sută, exact 
cum mai speră şi acum cei de 
la guvernare. 

Doar că reducerea exporturi-
lor cu circa 40% înseamnă mult 
mai mult decât doar mai puţine 
venituri în valută încasate de 
exportatori. Asta mai înseam-
nă şi stocuri încărcate, posibile 
reduceri de angajaţi pentru vreo 
şase luni, venituri mai puţine, 
atât pentru angajaţi, cât şi pen-
tru angajatori. Toate acestea duc 
la reducerea capacităţii de cum-
părare a oamenilor implicaţi în 
producere şi export de bunuri şi 
servicii, respectiv – la reducerea 
consumului intern. 

Mai simplu: ai mai puţini 
bani – se consumă respectiv 
mai puţin şi aici, pe intern. Asta 
afectează direct şi activitatea 
de import. Adică, mai puţine 
bunuri sunt cerute de piaţa in-
ternă. Și, evident, avem şi im-
port în reducere cu circa 40 la 
sută, precum confirmă şi cei de 
la guvernare. 

Ce înseamnă reducerea im-
porturilor şi a consumului in-
tern pentru bugetul de stat? Asta 
înseamnă, de fapt, mai puţine 

C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

Minciuna sau 
criza: ce a fost 
mai întâi în RM? 

Veaceslav NEGRUȚA

venituri încasate din TVA, accize 
şi alte încasări legate de comer-
ţul extern şi de consumul intern. 
Să nu uităm că, spre deosebire 
de alte economii unde venituri-
le bugetare sunt preponderent 
din impozite directe (impozit 
pe venit, pe proprietăţi, altele), 
în Republica Moldova bugetul 
statului se formează de-a lungul 
anilor preponderent din impo-
zite indirecte, gen TVA, accize 
sau alte taxe legate de comerţul 
extern – circa 60-70% din tota-
lul veniturilor bugetare. 

În aceste condiţii, situaţia şi 
tendinţele observate (în sfârşit) 
şi de autorităţi la capitolul im-
port-export nu sunt deloc roz 
pentru perspectivele bugetare 
din 2020. Ba mai mult, sunt 
sumbre şi cu perspective clare 
de posibile blocaje financiare 
în sectorul finanţelor publice, 
dacă nu se iau măsuri adecvate. 

Și totuşi, având această per-
spectivă în faţă, indiferent de 
speranțele  deocamdată near-
gumentate ale funcţionarilor, 
preşedintele Dodon ne anunţă 
luni despre noi idei care i-au 
trecut prin cap şi vine cu pro-
puneri de cheltuieli nebugetate 
în 2020, dar care cu siguranţă 
nu au o acoperire financiară nici 
anul acesta şi nici anul viitor. 

Ba mai mult, statul are o gaură 
crescândă sub formă de deficit 
bugetar, oficial – de peste 16 mi-
liarde, neoficial – gaura ia pro-
porţii şi mai mari, neacoperită şi 
neasigurată cu surse de finanţare. 
Preşedintele îşi împinge propriul 
guvern într-o incapacitate de pla-
tă a promisiunilor sale electorale, 
care izvorăsc din profunzimea 
căderii propriei popularităţi după 
câţiva ani de bravadă televizată 
şi populism steril. 

Anul 2020, cu astfel de per-
spective la importuri şi expor-
turi, agravate şi de reducerea 
remitenţelor din străinătate de 
la concetăţenii noştri, precum 
şi de posibilităţile reduse ale 
guvernării de a-şi găsi creditori 
corecţi, optimismul exagerat al 
autorităţilor de cădere economi-
că de doar 3% este înspăimân-
tător şi rupt de realităţi. 

Recent, şefa Băncii Centrale 
Europene a declarat că pentru 
economiile din zona euro se 
aşteaptă în 2020 o situaţie de 
două ori mai proastă decât cea 
din criza economică din 2008, 
cu o cădere de 8-12%. Cine ţine 
minte bine acea criză şi efectele 
asupra Republicii Moldova ştie 
că economia a căzut cu 6% în 
2009, iar „oleacă economistul” 
afirma pe atunci că Republica 
Moldova nu are nici o criză şi 
că totul e sub control... 

Deseori reţetele proaste de 
gestionare a unor crize vin de 
la exponenţii puterii, care as-
cund  problema sub preş doar 
pentru a se menţine pe linia de 
plutire, la putere. Am mai trecut 
prin asta. Și iar într-acolo? La 
aceeaşi greblă?  

Vo x  p o p u l i
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La Nisporeni, când spui 
„kuliok”, spui Dodon

Nisporenenii sunt oameni cu-
rajoşi şi îţi spun cu francheţe ce 
gândesc despre ceea ce se mai în-
tâmplă în politica autohtonă, dau 
apreciere unor personaje de tristă 
faimă şi îţi declară ce cred despre 
politicienii care îşi urmăresc doar 
interesul propriu, uitând de lumea 
necăjită, furată şi împrăştiată pe 
tot mapamondul.

„Kuliokul” ce-a foșnit și 
bandiţii care s-au înmulţit

La piaţă, avem şansa de a dis-
cuta cu localnicii pe îndelete, mai 
ales cu cei care îşi vând marfa şi 
stau în aşteptarea cumpărători-
lor. Ludmila, o femeie tânără care 
vinde de ceva ani haine, ţine să ne 
spună că apreciază efortul nostru 
de a edita un ziar independent şi 
că au avut şi Nisporenii un ziar, 
„Deşteptarea”, de unde se infor-
mau oamenii şi mai aflau adevărul.  

L-a închis Plahotniuc, ne spune 
ea, pentru că-i încurca toate iţele 
la Nisporeni. Nu uită să ne infor-
meze că postul de radio „Vocea 
Basarabiei” tot de la Nisporeni se 
trage, apoi îşi aminteşte de cei care 
fug dintr-un partid în altul, ca, de 
exemplu, primarul de Nisporeni, 
de la PL la PD. 

„S-a dus la „bulca” cu mac, 
că-i mai bună, nu-i ca mămăliga 
goală sau pâinea seacă”, ne spune 
dumneaei. Întrebată fiind de „ku-
liokul” pe care i l-a dat Plahotniuc 
lui Dodon şi despre ce crede ea că 
ar fi fost în „kuliok”, începe să râdă 
şi ne cucereşte prin plasticitatea 
imaginilor: 

„Că doar nu erau prune afuma-
te! E clar că era plin cu bani şi 
avea imprimat pe el şi un calen-
dar, dovadă clară că aceştia fură 
şi corup anul întreg, fără oprire şi 
fără oprelişte. Dodon poate fi com-
parat cu „kuliokul” acela, negru 
ca şi toată politica pe care o face 
el şi toţi ai lui”, mai zice femeia.

Mihai a venit la piaţă pentru 
cumpărături. Îmi cere un ziar, 
dar, cu bănuiala omului trecut 
prin viaţă, nu prea dă semne că 
ar avea gust de vorbă. Ochii lui 
însă zâmbesc şi asta îmi adaugă 

îndrăzneală de a-i adresa o între-
bare, două. Pensionar cu acte în 
regulă, ne informează că nu e nici 
cu comuniştii, nici cu socialiştii, 
dar are pentru Voronin o anumită 
simpatie, pentru că, zice, „i-a mai 
strâns pe bandiţi şi i-a băgat în 
puşcării”. „S-au înmulţit ei, ce-i 
drept, mai pe urmă. Unii au ajuns 
la conducere şi se lăfăiesc în de 
toate, cu ajutorul celor care îi aleg 
şi se lasă amăgiţi cu te miri ce”, 
ne spune pensionarul.

De la hoţia sovietică la cea 
din așa-zisa democraţie

Alexandru, de asemenea pensi-
onar, a fost toată viaţa lui revizor 
financiar şi cunoaşte multe lucruri 
interesante încă din perioada so-
vietică. Aflu de la el că pe atunci 
comuniştii, din ţarcul cărora, 
zice el, n-a făcut niciodată parte, 
aveau în raion aproape două mii 
de hectare de pământ pe care „le 
gospodăreau” cum ştiau ei mai 
bine şi de unde mai veneau nişte 
bani pentru partid. 

Despre deputatul Reniţă zice că 
are dreptate în privinţa „kulioku-
lui” şi că n-ar strica să avem mai 
mulţi oameni curajoşi care să-l 
apere, pentru că o să-l terorizeze 
regimul. Mai pe scurt, omul este 
o enciclopedie ambulantă a tot ce 
s-a întâmplat şi se mai întâmplă 
la faţa locului, dar se grăbeşte şi 
el să facă nişte cumpărături pen-
tru casă.

Ioana a lucrat muncitoare toată 
viaţa ei şi are o pensie de 1300 de 
lei. Vinde la piaţă produse agrico-
le, ca să-şi mai facă un ban. Îmi po-
vesteşte, cu durere în glas, despre 
sărăcia de prin sate, despre faptul 
că lumea munceşte, dar, când vine 
toamna, nu are ce face cu roada şi 
o dă aproape pe degeaba. 

„Nu avem ce face, ţara-i 
de kulioace”

„La Marinici, bunăoară, toam-
na trecută strugurii gata culeşi au 
fost aruncaţi pe pământ, să pu-
trezească. Ajunseseră şi la un leu 
kilogramul şi ţăranii s-au răzvrătit 
şi ei cum au putut”, ne povesteşte, 
revoltată, dumneaei.

Efimia îmi spune că „totul se 
vinde şi se cumpără în politica 
moldovenească”. Vinde şi ea la 
piaţă din ce se mai găseşte pe 
acasă, pentru că are doar o pensie 
de invaliditate. N-ar avea nimic 
împotriva salariilor de 18 mii de 
lei ale deputaţilor, dacă salariile şi 
pensiile oamenilor simpli ar fi pe 
potrivă. Îmi mai spune că primeşte 

Ca de obicei, echipa GAZETEI de Chișinău 
nu stă locului în zi de duminică și merge 
să difuzeze și să promoveze ziarul. De 
data aceasta a poposit la Nisporeni, unde 

lumea a fost bucuroasă să se aleagă cu un ziar și 
să mai discute cu „oameni veniţi din capitală”, să 
ne spună păsul și să ne povestească cum se mai 
descurcă. 

Gheorghe BÂLICI

24 de lei pentru transport, ceea ce, 
după părerea ei, este adevărată 
bătaie de joc. O altă pensionară 
de alături, de 78 de ani, dar care 
nu vrea să se prezinte, îşi dă cu 
părerea despre coronavirus care 
„a fost răspândit ca să-i termine 
pe bătrâni”. Are două fete plecate 
peste hotare şi a rămas dădacă la 
nepoţi.

„Numai Unirea
ne salvează”

 
Doamna Alexandra îmi poves-

teşte că nu prea crede în ce se mai 
spune la televizor. „Și băiatul meu 
îmi zice că-s numai minciuni, dar 
eu mă uit că să-mi mai liniştesc 
nervii. Am avut un bărbat nătâng, 
care bea şi făcea scandal… Mă mai 
iau şi eu acum cu televizorul şi cu 
nepoţii, că feciorii şi nurorile au 
plecat peste hotare”, ni se destăi-
nuie bătrâna.

În hala de carne doamna Nina, 
învăţătoare, împreună cu soţul 
vinde porcul tăiat în ajun. Treaba 
e aproape pe sfârşite şi dumneaei 
găseşte puţin timp pentru a-mi 
spune că votează cu amândouă 
mâinile pentru Unire, că este sătu-
lă de hoţi şi corupţi, de „kulioace” 
şi fel de fel de matrapazlâcuri ale 
celor de la putere. „Numai Unirea 
ne salvează. Suntem un popor şi 
trebuie să fim împreună. Și punc-
tum!”, ne spune cu însufleţire în-
văţătoarea.

Oxana, moaşă cu o vechime de 
25 de ani, îşi ajută soţul la piaţă. 
El este cel care creşte porcii şi 
nu-i strică o mână de ajutor, mă-
car în ziua de duminică. Au trei 
copii şi spun că se descurcă bine, 
numai datorită afacerii. Oxana 
crede şi ea că ceea ce s-a văzut 
la televizor cu „kuliokul” nu este 
o înscenare. „Au fost bani acolo 
şi încă mulţi bani. Nu avem ce 
face, ţara-i de kulioace”, râde în 
versuri femeia şi nu putem să nu-i 
dăm dreptate.
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Prețul gazului şi 
pachetul trei energetic

Săptămâna trecută, media de la noi a 
tirajat o informaţie, potrivit căreia 
preţul spot la gazele naturale pe piaţa 
europeană a ajuns la doar 34-45 de dolari 

pentru o mie de metri cubi.

Mai mult, potrivit agenţiei ruse 
de ştiri pentru business RBC, care 
face trimitere la agenţia de ştiri 
engleză Reuters, preţurile spot 
pe pieţele europene, adică  la 
gazul care este livrat într-un ter-
men scurt cumpărătorului, poate 
scădea în curând până la cotaţii 
negative. 

„Dacă oferta vă rămâne mare, 
iar depozitele de gaze se vor um-
ple, putem ajunge la preţuri nega-
tive la un moment”, a comunicat 
un trader de pe piaţa europeană 
de gaze. 

Preţurile pe pieţele 
europene pot ajunge 
la cotaţii negative

 
Reuters face o comparaţie cu con-
tractele futures (cu livrare peste 
câteva luni de la cumpărare) în 
cazul petrolului american de mar-
ca WTI, care luna trecută a ajuns 
la cotaţii negative. 

Preţurile egale cu zero la petrol 
sau gaze ajung ca atare deoarece 
piaţa este suprasaturată pe funda-
lul unei ierni calde în emisfera de 
nord şi a crizei pandemice mon-
diale, care a redus dramatic cere-
rea. Pe de altă parte, producătorii 
de gaze (sau petrol) nu pot opri 
procesul de producere, or această 
procedură este mult prea costisi-
toare. Drept urmare, producători-
lor le iese mai ieftin să plătească 
cumpărătorilor pentru ca aceştia 
să le ia gazele decât să oprească 
exploatarea zăcămintelor. 

La 22 aprilie, depozitele de gaze 
în Europa erau pline în proporţie 
de 70% faţă de 56% acum un an, 
potrivit datelor asociaţiei Gas Sto-
rage Europe. Oferta de gaze este 
majorată şi din cauza livrărilor de 
gaz lichefiat din ţările Orientului 
Apropiat, în special Quatar. 

Republica Moldova 
cumpără doar 
de la Gazprom, 
pierde sau câștigă?

Circa 57% din portofoliul de 
export al Gazprom, unicul furni-
zor de gaze în Republica Moldo-
va, este raportat la preţurile spot 
de pe pieţele europene. În cazul 
a circa 1/3 din gazul exportat de 
Gazprom, preţul este raportat la 
preţurile petrolului şi ale produ-
selor petroliere pe pieţele inter-
naţionale. Ultimele, de fapt, au 

scăzut mai puţin decât petrolul 
în ultimele luni. 

Iar contractul Republicii Mol-
dova în care Moldovagaz cumpără 
gaz de la Gazprom este legat de 
acel mix de preţuri la ţiţei şi pro-
dusele petroliere, care se aplică 
cu o întârziere de jumătate de 
an. Spre exemplu, preţurile din 
trimestrul întâi la ţiţei şi produ-
sele petroliere determină preţul 
gazului cumpărat de Moldovagaz 
în trimestrul trei. 

Astfel se explică faptul că, în 
prezent, Republica Moldova achi-
tă un preţ mai mare pentru gazele 
livrate de Gazprom decât o mare 
parte din consumatorii europeni. 

În primul trimestru al anu-
lui 2020, Republica Moldova a 

cumpărat gaze de la Gazprom la 
un preţ mediu de 180,26 dolari 
pentru o mie de metri cubi, iar în 
prezent preţul este de circa 160 
de dolari pentru o mie de metri 
cubi, adică de trei ori şi ceva mai 
scump decât la bursele regionale. 

De preţurile spot mici pe pie-
ţele europene beneficiază din 
plin Ucraina. Săptămâna trecu-
tă, traderii ucraineni vindeau 
gazul cu 70 de dolari pentru mia 
de metri cubi furnizorilor de gaz 
ucraineni.  

Șeful sistemului ucrainean 
de transport al gazelor, Serghei 
Makogon,  menţiona acum o lună 
pentru portalul de ştiri NewsMa-
ker, că Republica Moldova ar fi 
putut economisi până la zece mili-
oane de dolari, dacă ar fi cumpărat 
gaze de pe pieţele europene. 

Potrivit calculelor acestuia, la 
începutul lunii aprilie la bursele 
europene gazul costa 85-90 de 
dolari pentru mia de metri cubi. 
Transportat până la hotarul Mol-
dovei acesta ar fi costat circa 134 

E C O N O M I E

Ion CHIȘLEA 

România va 
primi 33 de 
miliarde de 
euro de la UE

România va primi 33 de miliar-
de de euro din cele 750 de miliarde 
de euro prevăzute în Planul de re-
dresare propus miercuri de Comi-
sia Europeană pentru combaterea 
pandemiei de COVID-19, potrivit 
europarlamentarului Siegfried 
Mureşan, fonduri nerambursabile, 
dar şi credite în condiţii avanta-
joase. „Vorbim de fonduri noi, în 
plus faţă de fondurile structurale 
şi de coeziune pe care România 
oricum urmează să le primească în 
viitorul buget multianual al UE.”

Ministerul 
Economiei 
spune că a 
adoptat 1200 
de standarde 
europene

De la începutul anului curent, 
au fost adoptate cu aplicare în 
Republica Moldova peste 1200 
de standarde europene, fiind 
anulate 517 standarde depăşite. 
În 2020, a fost iniţiat procesul 
de elaborare a 29 de standarde 
moldoveneşti pe domeniile nea-
coperite de standardele europene 
şi internaţionale, dintre care 10 
au fost deja aprobate – 9 se refe-
ră la domeniul construcţiilor şi 
unul privind producţia alcoolică. 
Institutul de Standardizare din 
Moldova (ISM) a atins rata de 
100% privind adoptarea standar-
delor internaţionale în calitate de 
standarde moldoveneşti, conform 
priorităţilor trasate de Ministe-
rul Economiei şi Infrastructurii 
(MEI).

Piața auto 
a scăzut 
cu 50%

Calculele au fost făcute publice 
de expertul economic Veaceslav 
Ioniţă. Potrivit acestuia, piaţa 
auto din Republica Moldova a 
scăzut cu aproximativ 50% în 
lunile martie-aprilie. „Dacă anul 
trecut în această perioadă au fost 
înregistrate 5.080 de automobile, 
atunci în acest an numărul lor a 
scăzut până la 2.800 de automo-
bile. Vânzările oficiale s-au redus 
cu 350 de milioane de lei, de la 910 
milioane în martie 2019 la 590 de 
milioane în martie 2020. În apri-
lie, vânzările oficiale s-au redus 
cu încă 350 de milioane de lei. 

de dolari. Și aşa cum Moldovagaz 
cumpăra la acel moment gazul de 
la Gazprom cu 174 de dolari pen-
tru mia de metri cubi, R. Moldova 
ar fi economisit 40 de dolari la mia 
de metri cubi sau circa 10 milioane 
de dolari pe lună. Acum, potrivit 
calculelor lui Makagon, economia 
ar putea fi dublă – de 70-80 de 
dolari la fiecare mie de metri cubi. 

Pe de altă parte, potrivit unui 
comunicat al Moldovagaz, pieţei 
gazelor naturale de tip spot îi sunt 
inerente fluctuaţii sezoniere pro-
nunţate. Vara cotaţiile acesteia se 
ieftinesc, pe când iarna se scum-
pesc. Mai mult, cotaţiile la zi nu 
includ cheltuielile de transport la 
cumpărător, care deseori sunt mai 
mari decât preţul gazului.

În acest context, Vadim Ceban, 
directorul general al Moldovagaz, 
spune că mai corectă ar fi com-
pararea preţurilor medii anuale 
de achiziţie. „Potrivit rezultatelor 
anului 2019, pe baza contractu-
lui de lungă durată cu Gazprom, 

acestea au constituit cca 233 de 
dolari pentru o mie de metri cubi 
la intrare în Moldova. În cazul pie-
ţei de tip spot, cu luarea în calcul 
a cheltuielilor de transport până 
la hotarul ţării, preţurile medii ar 
fi depăşit 246 de dolari pentru o 
mie de metri cubi. Drept urmare, 
ţinând cont de consumul anual, 
Republica Moldova ar fi trebuit să 
achite anul trecut circa 14 milioa-
ne de dolari în plus pentru gazul 
consumat, dacă s-ar fi aprovizi-
onat cu gaze de pe pieţele spot”, 
anunţă Moldovagaz. 

„Potrivit prognozelor prelimi-
nare, preţul de achiziţie a gazelor 
naturale pentru Republica Moldo-
va va scădea treptat şi va constitui 
în trimestrul patru circa 100 de 
dolari la intrare în ţară. Astfel vor 
apărea premise financiare pentru 
diminuarea tarifului final pentru 
consumatori, care este aprobat de 
către Agenţia Naţională de Re-
glementare Energetică anume pe 
baza preţului mediu anual de achi-
ziţie”, comunică Vadim Ceban.  

Pachetul trei energetic 
va funcţiona de la finele 
anului curent

Timpul va arăta în ce măsură 
prognozele directorului Moldova-
gaz sunt corecte, însă accesul con-
sumatorului la mai multe pieţe de 
unde să aleagă contractul cel mai 
avantajos nu poate fi decât benefic. 

Contractul actual al Moldova-
gaz cu Gazprom expiră la finele 
acestui an şi până atunci consu-
matorii moldoveni nu vor putea 
beneficia de jocul preţurilor pe 
pieţele europene. Totodată, la 
sfârşitul anului curent ar trebui 
să se încheie şi monopolul Ga-
zprom pe piaţa moldovenească 
de gaze, Republica Moldova ur-
mând să implementeze pachetul 
trei energetic.  

Acesta presupune separarea 
furnizării de gaze de distribuire. 
Adică operaţiunile respective ur-
mează a fi efectuate de entităţi 
separate. În acest sens, Ministe-

rul Economiei şi Infrastructurii 
spune că, la 1 octombrie curent, 
va fi încheiată separarea SRL Mol-
dovaTransgaz de SA Moldovagaz, 
încheindu-se şi conformarea la 
pachetul trei energetic. 

Potrivit lui Ceban, în lanţul 
aprovizionării cu gaze naturale 
vor exista trei verigi: furnizorul, 
transportatorul şi distribuitorul. 
Dacă furnizor ar putea fi oricine, 
inclusiv Gazprom (Rusia), Tran-
sgaz (România) sau unii traderi, 
care să aducă gazele până la 
hotarul cu Republica Moldova, 
deocamdată se prefigurează doi 
transportatori: Moldovatransgaz 
şi Vestmoldtransgaz, conducta 
Ungheni-Chişinău urmând a fi 
dată în exploatare până la 1 au-
gust, potrivit ultimelor estimări. 

Despre cum crede că va funcţi-
ona piaţa moldovenească a gazelor 
după implementarea pachetului 
trei energetic, Vadim Ceban ne-a 
promis să ne povestească în ca-
drul unui interviu, într-un număr 
viitor al ziarului.
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„Igor Dodon şi-a subordonat CSM” 

La 25 iunie 2019, la câteva zile 
după ce Vlad Plahotniuc a cedat 
puterea şi a fugit din republică, 
premierul ales de noua majoritate 
parlamentară PSRM-ACUM, Maia 
Sandu, a participat la o şedinţă a 
CSM cerând ultimativ membrilor 
acestuia să înceapă „adevărata cu-
răţare a sistemului judecătoresc”, 
în caz contrar „problema va fi so-
luţionată prin Parlament”.

La sfârşitul lunii august, minis-
trul Justiţiei (din guvernul Maiei 
Sandu), Olesea Stamate, a prezen-
tat Strategia de reformare a justi-
ţiei, care prevedea reevaluarea tu-
turor judecătorilor şi procurorilor. 
A fost ziua care a marcat începutul 
frământărilor în sistemul judiciar. 
Simţindu-şi ameninţată libertatea 
(deja îi fusese ridicată imunitatea 
preşedintelui CSJ, Ion Druţă) şi 
averile agonisite ilegal în perioada 
cleptocraţiei, judecătorii care au 
deservit regimul oligarhic al lui 
Plahotniuc au început să se opună. 

În CSM apăruse o masă cri-
tică deschisă pentru schimbare. 
Unii judecători şi preşedinţi de 
instanţe asupra cărora planau 
suspiciuni de corupţie au rămas 
fără imunitate, au fost mai întâi 
suspendaţi (preşedintele CSJ, 
Ion Druţă, fiind cercetat pentru 
„îmbogăţire ilicită”), iar ulteri-
or demişi de CSM şi trimişi în 
judecată, inclusiv în baza unor 
denunţuri ale judecătorilor. Unii 
magistraţi au început să vorbească 
public despre abuzuri şocante care 
au avut loc în sistem în perioada 
regimului oligarhic (treptat, au 
fost excluşi din sistem). 

Pe flancul Dodon...

În paralel, pe un alt flanc, un 
grup mare de magistraţi încerca 
să se autoconserve în interiorul 
sistemului, creând senzaţia că 
este în căutarea unui nou stăpân 
politic. La începutul lunii iulie 
2019, Igor Dodon s-a întâlnit cu 
un grup de membri ai CSM, iar 
la 13 septembrie 2019, la Secre-
tariatul CSM a fost înregistrată o 
cerere, semnată de 87 de judecă-
tori, cu solicitarea de a convoca 
Adunarea generală extraordinară 
a judecătorilor, pentru demiterea 
tuturor membrilor CSM. 

La 27 septembrie 2019, în ca-
drul unei adunări generale fără 

cvorum, s-a votat revocarea man-
datelor tuturor membrilor CSM 
(acţiuni considerate anticonsti-
tuţionale de către preşedintele 
Comisiei de la Veneţia, Gianni 
Buquicchio). Consiliul a rezistat, 
fiind sprijinit de societatea civilă 
şi de Comisia de la Veneţia.

În noiembrie 2019, pe fondul 
asumării răspunderii executivu-
lui pentru funcţia de procuror 
general, guvernul condus de 
Maia Sandu a fost demis cu vo-
turile socialiştilor lui Igor Dodon 
şi ale democraţilor abandonaţi 
de Plahotniuc. Peste câteva zile, 
PSRM+PDM au învestit actualul 
Guvern, condus de Ion Chicu, 
care a fost ministru al finanţelor 
în guvernul Filip (controlat de 
Plahotniuc), după care a devenit 
consilier al preşedintelui Dodon. 

Au urmat mai multe mutări, la 
nivel legislativ, cu scopul înclină-
rii balanţei de voturi în CSM spre 
grupul celor ce urmăreau conser-

varea în sistem, deja sprijiniţi 
de Igor Dodon. La 20 decembrie 
2019, majoritatea parlamentară 
PSRM+PDM a votat o serie de 
amendamente la Legea cu privire 
la CSM în sensul extinderii numă-
rului de membri ai CSM de la 12 
la 15. Guvernarea de la Chişinău 
solicitase un aviz Comisiei de la 
Veneţia asupra proiectului, dar 
nu a mai aşteptat vreun răspuns. 

Amendament împins 
cu riscul infectării 
deputaţilor

La 22 mai 2020, la ultima şe-
dinţă a Parlamentului (desfăşu-
rată pe timp de pandemie, deşi 

Societatea civilă și opoziţia de la Chișinău 
semnalează preluarea controlului 
asupra CSM de către președintele 
Igor Dodon, la finalul unor eforturi de 
resubordonare politică a justiţiei, care 
au durat 11 luni.

se ştia că un deputat este infectat 
cu COVID-19), majoritatea parla-
mentară PSRM+PDM a votat în 
două lecturi o iniţiativă legislati-
vă a deputatului socialist, Vasile 
Bolea, care prevedea suplinirea 
numărului de membri ai CSM cu 
membri supleanţi, până la alege-
rea membrilor de bază – o iniţi-
ativă apreciată ca fiind suspectă 
de către opoziţie.

În aceeaşi zi, CSM a anunţat 
într-un comunicat că „membri 
supleanţi, în sistem, nu sunt”. Po-
trivit CSM, la Adunarea Generală 
a Judecătorilor din 20 octombrie 
2017 au fost aleşi doi membri su-
pleanţi ai Consiliului Superior al 
Magistraturii: Luiza Gafton de la 
Curtea Supremă de Justiţie (cu 
298 de voturi) şi Anatol Pahopol 
de la Curtea de Apel Chişinău (cu 
256 de voturi). „După demisia din 
proprie iniţiativă a judecătorului 
Alexandru Gheorghieş din func-
ţia de membru al CSM, acesta a 
fost substituit cu Luiza Gafton. 
(…) La 09 august 2019, membrul 
supleant al CSM din rândul jude-
cătorilor, Anatol Pahopol, a înre-
gistrat la CSM cererea de demisie 
din funcţia de membru supleant 
al CSM. Discuţiile privind retra-
gerea cererii au fost refuzate de 
judecător”, menţionează CSM în 
comunicatul din 22 mai 2020.

Mai mult, CSM precizează că 
judecătorul Anatol Pahopol a 
participat la buclucaşa adunare 
a judecătorilor din 27 septembrie 
2019 (fără cvorum), la care şi-a 
dat votul pentru revocarea sa din 
funcţia de membru supleant al 
CSM. 

A cerut să fie demis, 
dar a ajuns șef interimar 
la CSM

Marţi, 26 mai 2020, Pahopol a 
fost detaşat în vederea exercitării 
mandatului de membru al CSM 
ca urmare a intrării în vigoare a 
amendamentelor la Legea CSM 
votate vineri, 22 mai. În plus, el 
a devenit noul preşedinte inte-
rimar al CSM. Astfel, deputatul 
PAS, Sergiu Litvinenco, susţine 
că „Pahopol este persoana care, 
de facto, înclină balanţa şi face ca 
Igor Dodon să controleze CSM. 
(…) Scopul principal al şedinţei 
Parlamentului de joia trecută a 
fost anume adoptarea legii prin 
care să fie propulsat Anatolie 
Pahopol în funcţia de membru 
şi preşedinte interimar al CSM, 
chiar dacă exista riscul iminent 
de infectare a deputaţilor. Pen-
tru Dodon, controlul asupra CSM 
era mai important decât orice”, a 
menţionat Litvinenco.

Liderul PAS, Maia Sandu, a 
spus, în context, că „apucăturile 
„plahotniuciste” ale lui Dodon iau 
amploare. De 11 luni se chinuie 
să preia controlul asupra CSM şi, 
în sfârşit, l-a pălit norocul. (...) 
Timp de trei ani, Dodon a numit 
în funcţii de judecător oamenii lui 
Plahotniuc, în ultimele 5 luni de 
mandat o să-şi numească oamenii 
proprii. Iar CSM nu-şi va mai pu-
tea da acordul pentru urmărirea 
penală a judecătorilor corupţi”.

„Se pare că amendamentul de-
putatului socialist Vasile Bolea a 
venit să asigure o majoritate în 
CSM – un amendament dedicat 

unei persoane care a renunţat la 
mandat. Este o situaţie absurdă! 
Judecătorul cere să fie demis – dar 
reiese că adunarea (fără cvorum) 
nu i-a acceptat demisia (deşi l-a 
demis). Mai mult, cum poate CSM 
să accepte sau să refuze mandatul 
unui candidat la funcţia de mem-
bru al CSM pe care nu l-a ales? 
L-a ales un alt organ – Adunarea 
Judecătorilor”, a comentat pentru 
DW consilierul juridic al Centrului 
de Resurse Juridice din Moldova, 
Ion Guzun.

„Preşedintele Dodon, prin oa-
menii apropiaţi lui, a încercat de 
mai multe ori să preia controlul 
asupra acestei instituţii. Până 
acum, a eşuat de fiecare dată. 
Mai întâi şi-a încercat norocul 
prin orchestrarea unor adunări 
generale ale judecătorilor. Apoi, 
prin modificarea Legii CSM în 
decembrie 2019, ignorând în 
totalitate avizul Comisiei de la 
Veneţia, pe care tot ei l-au soli-
citat în regim de urgenţă. Chiar şi 
aşa, nu le ajungea un vot pentru 
a putea controla aspectele ce ţin 
de cariera judecătorilor. Acum 
au găsit soluţia – amendamentul 
introdus joi la Legea CSM a fost 
special croit pentru a le asigura 
acel vot. De azi, Dodon va putea 
promova, evalua şi sancţiona ju-
decătorii după bunul său plac, 
iar orice speranţă de curăţare a 
sistemului din interior s-a spul-
berat. Temporar, s-a spulberat”, 
a menţionat, pentru DW, Olesea 
Stamate, ex-ministru al justiţiei în 
guvernul condus de Maia Sandu.

Vitalie Călugăreanu, 
pentru DW

Copilul din 
Hânceşti a fost 
găsit mort 

Băieţelul de şase ani, care a fost căutat 
timp de două zile, a fost găsit mort în clo-
setul din curtea gospodăriei. Informaţia a 
fost confirmată de Inspectoratul General 
al Poliţiei (IGP). 

„În urma examinării curţii casei, cu 
implicarea laboratorului criminalistic, în 
veceul din curtea gospodăriei a fost depistat 
cadavrul copilului”, se spune în comuni-
catul Poliţiei. 

Șeful adjunct al Inspectoratului Naţional 
de Securitate Publică (INSP) din cadrul 
IGP, Alexei Grosu, spune că băiatul a fost 
descoperit după ce a fost folosit laboratorul 
criminalistic. A fost nevoie ca veceul să fie 
distrus, doar aşa a fost descoperit cadavrul 
copilului. Medicul legist nu a depistat nicio 

urmă de moarte violentă. 
 „Probabilitatea ca acel copil să cadă 

singur era mare, pentru că el era încălţat 
cu şlapii surorii mai mari şi a alunecat. Nu 
s-a auzit, pentru că părinţii erau la muncă, 
iar ceilalţi copii îşi făceau temele online. 
El nu putea fi auzit, pentru că WC-ul era 
din ciment”, spune Igor Zglavuţa, şeful 
Direcţiei de combatere a crimelor grave 
a Inspectoratului Naţional de Patrulare.

Poliţia a fost alertată la 26 mai, de mama 
copilului, care a comunicat că băiatul a 

dispărut de la domiciliu. Copilul era acasă 
împreună cu fratele şi sora în vârstă de 
nouă şi, respectiv, 14 ani, iar părinţii erau 
la serviciu.

Poliţia Hânceşti a verificat subsolurile, 
fântânile şi o pădure în apropierea căreia 
este situată casa familiei copilului dispărut. 
Copilul a fost căutat cu drone şi câini spe-
cial antrenaţi, fiind implicaţi în acţiunile 
de căutare peste 100 de angajaţi ai MAI şi 
ai poliţiei de frontieră.

N. M.

El „va putea promova, evalua și sancționa judecătorii după bunul său plac”

Timp 

de trei ani, Dodon a 
numit în funcţii de 
judecător oamenii 

lui Plahotniuc, 
în ultimele 5 luni 
de mandat o să-şi 
numească oamenii 

proprii. 
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Cine are nevoie 
de preşedinte?

A - p o l i t i c e

Nu e neapărat nevoie să ne facem planuri 
de genul: „Viaţa după pandemie”, care să 
marcheze o altă etapă în existenţa noastră. 
Dar e păcat să nu înveţi nimic din toate câte se 

întâmplă.

Ar însemna să-ţi risipeşti ex-
perienţa – singura ta avere reală. 
Unul din învăţăminte derivă de aici: 
ce este absolut necesar şi ce este 
opţional şi neobligatoriu în viaţa 
noastră?

Orice criză fundamentală trebu-
ie să te pună pe gânduri şi primul 
lucru ar fi să scapi de inerţii (de 
„tradiţii”). Implicit, de investiţii 
inutile, care nu aduc plusvaloare. 
O criză, fie politică, geopolitică, 
economică, financiară, medicală, 
fie educaţională sau culturală, sem-
nifică un război mai mic sau mai 
mare, solicită măsuri radicale, nu 
menaj cosmetic. După fiecare criză 
lumea prinde la minte şi îşi schimbă 
atitudinea faţă de multe lucruri. 
Scapă de inerţii. Se resetează. 

Când scriam că nimic mai sim-
plu, în Moldova, decât să te faci 
preşedinte, încă nu îmi trecea prin 
minte cât de inutilă e această func-
ţie. Credeam că impresia inutilității 
şi nocivității mi-o creează preşe-
dintele actual. Un neisprăvit atât 
de indeniabil, încât oricare alt can-
didat ar arăta mai bine în locul lui. 
Dar problema e cu totul alta. Una 
de principiu şi de profunzime. De 
trei decenii, de când există această 
funcţie, am avut preşedinţi oameni 
foarte diferiţi, dar încă niciunul 
nu ne-a dumerit care este rostul 
acestei funcţii costisitoare. 

Avem o societate polarizată eco-
nomic, social, cultural şi politic. 
Aparent, funcţia de preşedinte era 
cumva justificată tocmai de această 
stare de lucruri, provocată obiec-
tiv-istoric, dar şi subiectiv-cultural, 
având în vedere diferitele niveluri 
de culturalizare a populaţiei, supu-
să experimentelor ideologice de-
vastatoare. Numai că până acum 
nimeni dintre preşedinţi nu a reuşit 
să fie factorul coagulant al acestei 
mase eterogene. Având în vedere 
că ideologiile şi tiparele umane ale 
preşedinţilor de până acum au fost 
atât de diferite, putem să afirmăm 
că am testat toate variantele şi nici 
una nu a luat foc. Dacă în particu-
lar fiecare grupare politică voia să 
aibă preşedintele ei, la modul ge-
neral, din punct de vedere raţional, 
funcția doar a creat probleme. Iar 
„domnia” lui Dodon a demonstrat 
cu prisosinţă nocivitatea ei. Or, în-
tr-o republică pur-parlamentară, 
nimeni nu şi-ar aroga dreptul de 
a vorbi în numele tuturor.

Misiunea „preşedinţiei lumina-
te” fiind imposibilă, e mai raţional 
să lichidăm postul, decât să ajus-
tăm fişa lui şi caietul de sarcini 
nevoilor noastre reale. În genere, 
el mi se pare un moft al foştilor 
nomenclaturişti, care voiau neapă-

rat să existe o funcţie supremă în 
stat (şi s-o deţină şeful de partid, 
bineînţeles). Dar de ce să ne ducem 
departe când avem exemplul la în-
demână, al actualului, încă relativ 
proaspăt, dar mult învechit în rele. 

Nu trebuie să fii mare expert în 

politologie ca să vezi câte probleme 
le creează actualul preşedinte. De-
ţinând o funcţie aparent simbolică, 
intervenţia sa în activitatea altor 
structuri le sabotează şi le face 
ineficiente. 

Să ne imaginăm pe o clipă că 
nu am avea preşedinte. Asta ar în-

semna că parlamentul şi-ar face 
lucrul, speakerul moderând acti-
vitatea grupurilor parlamentare şi 
comisiilor, că legislatorii ar elabora 
legi asigurând controlul poporului 
asupra ramurilor puterii; asta ar 
însemna că prim-ministrul ar con-
duce guvernul, iar miniştrii s-ar 
ocupa de dezvoltarea ramurilor lor. 
Iar managerii instituţiilor şi între-
prinderilor şi-ar cauta de treabă, 
nu l-ar întâmpina cu surle şi cu 
tobe pe acest artist ambulant.

E de-a dreptul revoltător să ob-
servi cum o instituție simbolică, 
având angajaţi la fel de simbolici 
(şi pe care nu îi prea ia în seamă ni-
meni, decât cărămizile piramidei), 
încep să substituie structurile de 
bază, efective, ale statului. Con-
silierii devin miniştri, iar preşe-
dintele – un fel de suprastructură 
decizională, expert-în-toate-cele. 
Și tot sistemul devine nefuncţional.

Cea mai bună dovadă a nocivi-
tăţii funcţiei este partinitatea sa 
indispensabilă. O demonstrează nu 
doar parti-pris-urile crase ale lui 
Igor Dodon, un tip obedient stăpâ-
nului său de moment, ci şi recenta 
adresare a lui Bolea-socialistul, 
care ar vrea ca CC să constituțio-
nalizeze „partinitatea” preşedin-
telui. Să recunoască apartenenţa 
lui la o tabără politică. Ergo: un 
preşedinte al tuturor este imposi-
bil. Iar funcţia e în contradicţie nu 
doar cu necesităţile noastre, ci şi 
cu bunul-simţ.

P.S. De vreme ce parlamentul a 
anunţat data alegerilor, ar fi cu to-
tul surprinzător ca acesta să pună, 
azi, în discuţie necesitatea funcției. 
Dar orice aspirant la tron  poate 
încerca să ne convingă că poate 
transforma o instituţie nocivă în 
una folositoare obştii. Iată şi cel 
mai bun proiect electoral: demon-
strarea utilităţii funcţiei la care 
aspiri. Sau, încă şi mai bine: de-
montarea construcţiei, reciclând-o 
în folosul comunităţii.

Ne-a înflăcărat 
recenta „polemică” 
pe reţelele sociale 
dintre premierul RM 
şi eurodeputatul Sie-
gfried Mureşan. Ne 
pun pe jar declaraţi-
ile antiromâneşti ale 
politicienilor moldo-
veni, de la agrarienii 
şi comuniştii de ieri 
până la socialiştii de 

azi. Ne îngrozeşte gestul deputatului Bătrâncea care rupe 
harta României interbelice. Și atunci când ştim că toate 
aceste vorbe şi gesturi sunt diversiuni sau provocări, şi 
atunci când bănuim că sunt gratuite, adică nu urmăresc 
vreun scop politic precis, fiind expresia pură a cretinis-
mului şi bădărăniei, nu ne putem împăca şi nici trece 
senin peste ele. 

Mă întreb şi vă întreb: poate că a venit timpul să le 
acordăm ceva mai puţină importanţă? Nu zic să le negli-
jăm: deocheate sunt mojicia şi necuviinţa proţăpiţilor de 
la Guvernul şi Preşedinţia RM, dar şi mai deocheată ar fi, 
indiscutabil, lipsa unei reacţii la indecenţă. Zic doar să le 
privim cu mai mult calm şi înţelepciune. Când premierul 
Ion Chicu îşi bate joc de nişte medici care au venit să-i 
dea o mână de ajutor în lupta cu epidemia, el este vrednic 
de o sudalmă. Când omul Ion Chicu îi ia peste picior pe 
„români”, ca popor şi ca ţară, el este vrednic de milă. 

De ce? Foarte simplu: pentru că şi dl Chicu, şi dl Do-
don, şi dl Bătrâncea şi alţii asemenea lor sunt români. 
Și nu doar din punct de vedere etnic sau genetic: chiar 
dacă originea şi limba pe care o vorbesc îi „localizează” 
cu precizie, aceşti factori contează azi prea puţin când 
vorbim despre identităţi şi apartenenţe. Ei sunt români 
pentru că se poartă exact ca şi românii care îşi urăsc, cu 
neostoită sete, ţara şi neamul. 

Dan Alexe observa, în Dacopatia și alte rătăciri româ-
nești, că multor semeni de ai noştri le este caracteristică 
ura de sine, repulsia faţă de tot ce îi caracterizează, le 
aparţine şi îi defineşte. Românii din ţară nu au o iden-
titate de „rezervă”, precum basarabenii, de aceea sunt 
nevoiţi să-şi compenseze frustrarea („neajunsul de a se 
fi născut” români, ca sa parafrazez un mare reprezentant 
al culturii noastre) prin alte mijloace decât cele pe care 
le întrebuinţează „moldoveni(şti)i”: atitudinea bovarică 
faţă de Occident şi mimarea fără discernământ a „lumii de 
afară”, prin definiţie mai potrivită pentru o viaţă „norma-
lă”; dizolvarea unicităţii, date de limbă şi tradiţii, pentru 
a scăpa cât mai curând de tot ce ne-ar fi ţinut departe de 
civilizaţie, făcându-ne să părem desueţi şi „rurali”; fuga 
nemotivată economic sau politic de acasă, determinată 
de dezgustul faţă de „românitate” etc.

„Moldovenilor” le e, într-adevăr, mai simplu de-
cât fraţilor lor de peste pârâu. Ei au o identitate de 
împrumut, fabricată în laboratoarele ideologice de la 
Moscova. Aceasta le îngăduie să se detaşeze, superior, 
de ceea ce, altfel, i-ar pune într-o lumină proastă, în-
trucât s-ar referi nemijlocit la ei înşişi. Când îi înjură 
pe „români”, au senzaţia că înjură pe altcineva. Aceasta 
îi absolvă, aparent, de ridicol – cât de grotescă e, în 
schimb, ocara regăţeanului ce se desparte, arogant, 
de restul românimii! –, dar nu îndulceşte nicidecum 
diagnosticul. 

Orice formă de antipatie, orice tentativă de fabricare 
a unui duşman dintr-un Celălalt real sau ipotetic, este, 
în fond, o ură de sine. Au spus-o şi André Glucksmann, 
în Discursul urii, şi Umberto Eco, în Cum ne construim 
dușmanul, dar şi mulţi-mulţi alţi înţelepţi. De aceea, nu 
poţi decât să compătimeşti un om care, crezând că dă cu 
măciuca în altul, aplică o lovitură în propria lui fizionomie.

Relaţiile moldo-române nu au fost niciodată afectate, 
grosso modo, de circul verbal de la Chişinău, ci aproape 
exclusiv de refuzul celor două părţi de a stabili o colabo-
rare strategică de durată. O colaborare absolut necesară 
în contextul geopolitic în care ne-a plasat istoria şi care 
s-ar impune chiar dacă am fi, prin absurd, la fel de stră-
ini unii faţă de alţii precum sunt, să zicem, australienii 
şi nigerienii. Faptul că scălâmbăiala „moldoveniştilor” 
stârneşte infinit mai multe umori decât neputinţa cronică 
de a stabili o relaţie fie şi doar de bună vecinătate între 
cele două ţări, spune ceva tot atât de esenţial despre 
românii de pretutindeni ca şi plăcerea lor perversă de 
a-şi huli chipul din oglindă.

H a r t a  l u m i i

Și ei sunt 
români…

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Având 
în vedere   

că ideologiile şi 
tiparele umane ale 

preşedinţilor de până 
acum au fost atât de 

diferite, putem să 
afirmăm că am testat 

toate variantele şi nici 
una nu a luat foc. Dacă 

în particular fiecare 
grupare politică voia 
să aibă preşedintele 
ei, la modul general, 
din punct de vedere 

raţional, funcţia doar 
a creat probleme. Iar 
„domnia” lui Dodon 

a demonstrat cu 
prisosinţă nocivitatea 
ei. Or, într-o republică 

pur-parlamentară, 
nimeni nu şi-ar aroga 
dreptul de a vorbi în 

numele tuturor.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Analiză gramaticală
Cu kulioaşili – cacofonie. Trif-

tongul „ioa” sună dizgraţios. După 
„umblaţ” trebuie un „i”. Kulioaşili e 
un rusism şi la singular, şi la plural. 
Corect se scrie kulioacele.

Analiză psihologică
Cel care a spus asta se teme de 

cel căruia i-a spus-o. Dar ca să-şi 
ascundă frica, i-a dat în nas cu 
„iar umblaţ”! A aplicat o regulă 
de război: dacă eşti mai slab decât 

adversarul, atacă primul.
Analiză economică
Au mai fost şi alte „kulioaşi”. Acestea trebuia umplute. De unde 

bani? De pe spinarea poporului. Dar poporul e răbdător, el există 
chiar dacă economia nu există.

Analiză politică
Ai kuliok – ai electorat.
Analiză antropologică
Populaţia care îşi pune merindele în „kulioace” negre cu calendar, 

de ani de zile – din 1990 până în 2020 – face cinste speciei umane 
prin capacităţile de a supravieţui chiar târându-se pe brânci. Șefii 
de trib care folosesc „kulioace” grele cu calendar pentru a-şi mitui 
duşmanii, se pot adapta uşor la orice intemperii şi, în caz de pericol, 
îşi desfac aripile zburând în alte ţări.

Analiză sociologică
„Kuliokul” negru semigol e caracteristic pentru o societate care 

preferă să spună „vai şi-amar de noi” decât să-i doboare pe cei cu 
„kulioace” burduşite.

Analiză filosofică
Când ai pe „kuliok” un calendar, timpul trece mai repede.

„Iar umblaț cu kulioaşili?”
(pamflet)

Istoria unei fotografii

la Ciuteşti. Atunci când trăia mă-
tuşa Ana, Ștefan Petrache venea 
la Ciuteşti şi o vizita. A decedat la 
o vârstă înaintată”, îşi aminteşte 
artistul plastic Grigore Stamati. 

„În acea zi am stat până pe la 
4 dimineaţă la masă cu Grigore 
Vieru şi Ștefan Petrache. Eu doar 
îi ascultam. Eram mut în faţa lor. 
Și mă gândeam să plec, pentru 
că ora era deja târzie, dar nu mă 
dădeam dus. Nu mă săturam să-i 
ascult, să aud ce spun EI. Perso-
nalităţi... Sunt fericit că am avut 
ocazia să-i cunosc, să stau cu ei 
la o masă”, mărturiseşte Grigore 
Stamati. 

„A doua zi am mers cu ei pe 
deal, la un fag, care are circa 400 
de ani. Le-am arătat copacul secu-
lar. Și am făcut o fotografie cum 
stau ei, ambii, pe culmea unui 
deal: Ștefan Petrache, Grigore 
Vieru şi Ștefăniţa, fiica lui Ștefan 
Petrache.”

La 24 mai 2020 am trecut pe la 
muzeul „Meşteşug şi Design” din 
satul Ciuteşti, raionul Nisporeni. 
De la directorul Casei de Cultură 
din localitate, Grigore Stamati, 
am aflat despre o vizită a poetu-
lui Grigore Vieru la muzeul din 
Ciuteşti, care pe atunci se afla în 
biserica din sat.

Era anul 1985. În acea zi, Gri-
gore Vieru venise la Ciuteşti, Nis-
poreni, împreună cu Ștefan Petra-
che, la casa părinţilor săi. „Atunci 
am văzut pentru prima dată cum 
un bărbat  îngenunchează în faţa 
unei femei şi îi sărută mâna. Asta 
a făcut marele Grigore Vieru. 

Când am intrat în ograda unde 
trăia tanti Anica, aşa îi spuneam 
noi Anei Petrache, mama re-
gretatului artist, Ștefan Petra-
che. Ea a ieşit din cuhnişoară în 
întâmpinarea fiului. Văzând-o 
sfioasă şi cu mâinile împreunate, 
Vieru s-a aşezat într-un genunchi 
şi i-a sărutat mâna mamei lui Ște-
fan Petrache.

A îngenuncheat din stimă şi 
admiraţie, pentru că Ștefan Pe-
trache era o personalitate. Astfel 
şi-a arătat recunoştinţa pe care 
o purta pentru femeia care a dat 
naştere unui mare talent. Ea lo-
cuia în sat cu moş Constantin, fi-
ind la a doua căsătorie. Mama lui 
Ștefan Petrache era originară din 
Vânători, Nisporeni. Dar, după ce 
s-a recăsătorit, a trecut cu traiul 

În loc de sapa de lemn, una mai „trendy”
bil… Atât cât ai nevoie pentru 
consum. Nu mai zic de valorifi-
carea resurselor naturale de pe 
lângă casă (lână, paie, pene etc.), 
că ar fi prea multă muncă pentru 
societatea modernă, dar de fapt 
aici este cheia eficienţei şi foarte 
important – aşa are loc diversifi-
carea activităţii omului, dincolo 
de meseria sa „bănoasă”. 

Omul se simte bine aproape de 
natură, înconjurat de toate sti-
hiile ei. Îi place briza, răcoarea 
pădurii, umblatul pe dealuri, la 
urma urmei chiar iarba din fundul 
grădinii… Îi place şi gata, iar asta 
nu cred că se va încumeta nimeni 
să nege… mai ales acum, când în 
locul izolării între pereţii blocului, 
ar prefera să măture o bucăţică de 
ogradă sau să afâneze o parcelă 
pentru pătrunjel… 

Migrarea spre aglomeraţie l-a 
făcut pe om să scape de sub con-
trol lucruri importante: sănătatea 
sa alimentară, confortul psiholo-
gic şi libertatea. S-a lăsat dus de 
un ritm care a „educat” continuu 
în ultima jumătate de secol o so-
cietate bazată pe consum. Puţini 
mai sunt astăzi stăpâni pe ritmul 
lor de viaţă şi tot mai puţini din 
cei siguri pe prospeţimea pătrun-
jelului din zeama în care tocmai 

a adăugat tăieţeii „îngălbeniţi” cu 
ouă de găină din market… 

Zic că omenirea ar putea să-şi 
revizuiască un pic aspiraţiile. Să 
privească un pic în trecut şi să 
înveţe câte ceva de acolo. Și asta 
nu presupune neapărat întoarce-
rea la sapă de lemn, ci la una un 
pic mai „designish”, pe care să o 
mânuiască „trandy”, cu mândrie 
în timp ce-şi astâmpără nesăbuita 
poftă de dezvoltare personală pe 
reţelele sociale. Asumarea de că-
tre fiecare a unei mici autonomii 
ar rezolva o bună parte din puz-
deria de probleme ale moderni-
tăţii. Folosirea rezonabilă a ceea 
ce ne oferă natura de lângă noi 
ar contribui la reducerea consu-
mului industrial, la diminuarea 
volumului de ambalaje şi desigur 
la scăderea necesitaţii pungilor 
de plastic, la încetinirea poluării 
atmosferei şi multe altele legate 
în lanţ. 

Ce să mai… câmpurile, pădurile 
şi râurile – astăzi pline de fulgi de 
polietilenă şi plastic, ne-ar mul-
ţumi, iar noi am umple de sens 
principiile de viaţă pe care azi le 
tratăm doar ca pe o modă şi care, 
de fapt, pentru generaţiile ante-
rioare au fost o ordine firească 
de a trăi.

Mihai STAMATI

Lumea a încetat a mai fi inde-
pendentă demult. Și-a complicat 
într-atâta modul de viaţă, încât 
nu se mai poate descurca pe cont 
propriu. Depinde de curentul cui-
va, gazul cuiva, apa, aerul şi multe 
altele cuiva. Vorbim tot mai des 
ultimii ani în termeni la modă: 
„eco friendly”, „sustainability” 
şi habar nu avem ce înseamnă 
cu adevărat, nemaivorbind de 
acţiuni. O ştiu însă foarte bine 
bunicii noştri, de la care se mai 
poate învăţa. 

Este adevărat că pentru ei alţii 
sunt termenii şi mult mai înţe-
leaptă abordarea. Asta înseamnă, 
în primul rând, să fii autonom şi 
să consumi responsabil: să ai 
căldura ta, fântâna ta, pâinea ta, 
roşiile, merele, cireşele, găinile 
şi multe altele ale tale. Rezona-

Irina NECHIT

Pregătirile-s în toi la Călăraşi. 
Toţi gospodarii se spală, îşi pregă-
tesc straiele de sărbătoare, se băr-
bieresc, unii s-au tuns la moş Vitea 
şi la Slavic (svarciku). Gospodinele 
îşi fac unghiile, se rujează, îşi fac 
zavifkă. Una, mai maladeaţă, coace 
colacul de întâmpinare cu găurica 
pentru solniţa cu sare. Unul de la 
Consiliul Raional căuta disperat 
un prosop din ăla de naş mare. La 
Spital e şmon mare – pregătirile 

vor dura până dimineaţă...
Mâine pşîdintili şi suita cu mersanele va poposi la Călăraşi. Sper să 

nu s-apuce nimeni să boiască în verde grâul îngălbenit din cauza secetei.
Hai, aveţi grijă cum îl întâmpinaţi! Capurli plecate şi alinierea. Nu 

uitaţi să puneţi şi voi un copchilaş cu steag sovietic, mantaua soldă-
ţească şi cizme de pe front.

Sper să nu s-apuce 
nimeni să boiască
 în verde 
grâul îngălbenit

Vitalie CĂLUGĂREANU

„Am fotografia! Fiul meu, Mi-
hai Stamati, a făcut-o şi în for-
mat electronic. I-am transmis-o 
lui Ștefan Petrache, când era în 
viaţă”, comentează cu bucurie 
Grigore Stamati.

Îşi aminteşte că, întâmplător, 
citise peste un timp poezia lui Gri-
gore Vieru „Scoateţi mitralierele 
din altar”. 

„Am citit-o şi mi-am dat seama 
că s-a inspirat de la noi, din mu-
zeul nostru, care era în biserică. 
Partea unde trebuia să fie altarul 
în biserică era dedicată perioadei 
războiului. Acolo, în loc de icoa-
nele din altar, era un panou cu 
fotografiile celor căzuţi pe front. Și 
fotografii cu secvenţe din război. 
Muzeul a fost făcut cu contribuţia 
mai multor oameni. Eu am fost 
doar responsabil. Grigore Vieru 
unde mergea se inspira”, a conchis 
Grigore Stamati. 

D e  l a  l u m e  a d u n a t e

Victoria POPA

Un ofiţer greţos de la brigada 
antidrog a trecut, ieri, pe la ferma 
noastră:

- Îmi pare rău, dar trebuie să ins-
pectez ferma, să văd dacă nu cumva 
cultivaţi chestii ilegale.

- Nicio problemă! - i-am zis. Poţi 
să cauţi unde vrei, în afară de câm-
pul ăla din dreapta.

Atunci, a scos arogant legitimaţia 
şi mi-a lipit-o de faţă:

- Vezi asta? Eu am autoritatea să 
caut unde vreau, nu poţi să-mi spui tu unde să caut şi unde nu!! Am 
încheiat discuţia, ai înţeles?!?

- Bine, mă scuzaţi, i-am răspuns politicos şi mi-am văzut de-ale mele.
Nu trec 10 minute şi-l văd alergând de mama focului pe câmpul 

din dreapta, urmărit de un mare taur cu spume la gură.
Avea ochii ieşiţi din orbite, de panică, şi urla cât îl ţinea gura:
- Ajutoooor, ajutoooor!!
Atunci, am aruncat sculele din mână, am fugit lângă gard şi am 

urlat la el:
- Legitimaţia, arată-i legitimaţia, f…tu-ţi morţii mă-tii!!!

Aroganța 
de polițist, legitimația 
şi fuga de taur

Alexandru CAZACU DOR
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Când vor avea 
apeduct locuitorii din 
Străşeni şi Călăraşi

Apeductul magistral Chișinău-Strășeni-
Călărași ar putea fi gata abia în anul 
2023. Reţeaua va asigura cu apă 
potabilă peste 170.000 de locuitori din 

raioanele Strășeni și Călărași. Pentru realizarea 
apeductului, Guvernul Germaniei a alocat circa 15 
milioane de euro – finanţare nerambursabilă.

S O C I E T A T E

Între timp, ADR Centru a 
stabilit compania care va elabora 
proiectul tehnic al apeductului 
magistral Chişinău-Străşeni-
-Călăraşi. Irina Morari susţine 
că pentru construcţia magistralei 
este planificată o perioadă de doi 
ani. „Dar în acelaşi timp proiectul 
presupune şi proiectarea apeduc-
tului pentru localităţile din îm-
prejurimile raioanelor Călăraşi 
şi Străşeni”, menţionează Irina 
Morari de la ADR Centru. 

Germania mai acordă încă 
10 milioane de euro

Proiectul prevede doar apro-
vizionarea cu apă potabilă, fără 
sistemul de canalizare. Guvernul 
Germaniei este dispus să finan-
ţeze şi a doua etapă care prevede 
construcţia conductelor de apă 
de la apeductul magistral până 
în satele din raioanele Străşeni 
şi Călăraşi. „La prima etapă este 
un contract de finanţare cu Ban-
ca de Dezvoltare a Germaniei. 
Pentru a doua etapă există o notă 
informativă din partea Guvernu-
lui Germaniei, prin care ne-au 
comunicat că se acordă resurse 
financiare suplimentare de circa 

10 milioane de euro”, precizează 
Irina Morari, ADR Centru.

Oraşul Străşeni are apeduct 
prin care vine apă potabilă din 
izvoarele satului Micăuţi. Po-
trivit Valentinei Casian, primar 
de Străşeni, circa 95% dintre 
locuitorii oraşului sunt conec-
taţi la apeduct. „Politica naţi-
onală este de a folosi apele de 
suprafaţă, nu apele subterane. 
Este important pentru protecţia 
surselor naturale de apă”, astfel 
argumentează Valentina Casian 
necesitatea construirii apeduc-
tului magistral.

În ultimii trei ani, aproximativ 
240 de mii de oameni au fost co-
nectaţi la surse de apă potabilă, 
arată datele prezentate de Guver-
nul Republicii Moldova. 

Potrivit datelor Biroului Naţi-
onal de Statistică (BNS), 96,5% 
dintre gospodăriile din Chişinău 
sunt conectate la apeduct şi 96,7% 
la sisteme de canalizare. În zonele 
rurale discrepanţele faţă de capi-
tală sunt majore: accesul gospo-
dăriilor la apeduct variază între 
68,2% în zona de sud şi 39,2% în 
zona de nord, conform BNS.

Natalia MUNTEANU

Moară de vânzare
Maria din satul Mileşti, raionul Nisporeni, vinde o moară de 

făcut făină. Moara, care are zece ani, face patru tipuri de făină. Se 
vinde cu aproximativ 90.000 de lei.

Telefoane: 0264.40.417 sau 060.19.17.42.

Dacă vreun înalt demnitar s-ar 
pomeni că are în buzunar pentru 
o agapă atâţia bani câţi primeşte 
un simplu pensionar pe lună, şi-ar 
plânge, probabil, de milă. Pensi-
ile „de o mie, o mie şi ceva de lei 
moldoveneşti” ale acestor bătrâni 
sunt mai mult decât mizere şi nu 
acoperă nici măcar coşul minim 
de consum. Unora dintre ei nu le 
vine a crede că, după ce au muncit 
o viaţă, e posibil să primească o 
asemenea sumă pentru toate nece-
sităţile: medicamente, tratament, 
servicii comunale etc.

Dacă înaltul demnitar s-ar în-
treba cum de supravieţuiesc aceşti 
bătrâni şi ce îşi pot permite ei cu 
atăţia  bani, ar începe să plângă 
cu adevărat, în caz că i-ar mai fi 
rămas puţină milă şi suflet pen-
tru „cei mai trişti ca noi”. Înaltul 
demnitar nu pare însă a fi preo-
cupat de asemenea probleme, el 
luptă pentru nişte idealuri, pentru 
„propăşirea naţiunii” şi pentru bi-
nele acesteia. Frazele sforăitoare îi 
stau la îndemână şi el le scoate pe 
gură ca pe nişte panglici colorate, 
întocmai ca iluzionistul la circ. 

Cel mai trist însă e că este cre-
zut, uneori chiar compătimit de 
majoritatea pensionarilor care îl 
suportă şi îl votează mereu. Sin-
dromul suedez a pus stăpânire pe 
creierul bătrânilor ţinuţi în sărăcie 
şi aceştia ascultă de sfaturile în-
ţelepte ale demnitarului. Într-un 
oarecare an, demnitarul îi sfătuia 
să coacă pateuri şi să le vândă, 
în caz că nu mai au ce mânca… 
I-am fost şi eu atunci recunoscă-
tor demnitarului, pentru că mi-a 
amintit o istorioară dintr-un secol 
trecut.

O văduvă tânără, rămasă cu o 
casă de copii mici, zice-se că se 
ducea la mormântul soţului de-
cedat şi începea să bocească: ai 
luat şi ai plecat, nu mai am cu ce 
hrăni copiii! Ce mă fac?!... Și tot 
aşa, mai în fiecare zi. 

Paznicului de la cimitir i s-a fă-
cut milă de biata femeie şi, într-o 
zi, când aceasta bocea îndurerată 
şi îşi întreba din nou soţul cu ce 
să hrănească copiii, fiind ascuns 
într-un tufiş din apropiere, a sfă-
tuit-o cu un glas venind parcă din 
străfundul pământului: „Coace-le 
colaci!”. „De unde să le coc că doar 
n-am făină?!”, răspunse speriată 
femeia, crezând că soţul a auzit-o 
şi vorbeşte cu ea. „Atunci nu le 
coace”, urmă alt sfat. „Cum să nu 
le coc, că ar putea să moară de 
foame?!”, strigă disperată aceasta. 
„Atunci coace-le!”, a fost ultimul 
sfat al paznicului ascuns în tufiş…

Cam acesta este şi ajutorul 
demnitarului nostru acordat 
pensionarilor şi, de ce nu, tutu-
ror sărmanilor. Și-am încălecat 
pe o şa…

S a l t i m - b a n c

Cum se 
coc colacii 
fără făină

Gheorghe BÂLICI

GAZETA de Chişinău s-a docu-
mentat în problema apei potabile 
din zona central-vestică a Repu-
blicii Moldova. În articolul „Avem 
tot mai puţină apă potabilă” am 
relatat despre nevoile oamenilor 
din satele Răciula, Călăraşi, şi Pe-
treşti, Ungheni, care economisesc 
apa din cauza că fântânile seacă. 
Locuitorii satelor spun că abia re-
uşesc să aibă apă pentru băut, iar 
pentru treburile din gospodărie 
adună apă de ploaie etc.

În oraşul Călăraşi există un 
apeduct foarte vechi, de peste 35 
de ani, prin care curge apă tehnică. 
„Sunt nişte fântâni arteziene, 
dar apa este tehnică, nicidecum 
potabilă. Apa tehnică are culoare 
şi miros specific. Eu nu o beau 
şi nici familia mea. Cumpăr apă 
potabilă în butelii”, spune Mihail 
Gorincioi din Călăraşi. 

Ajutaţi de poporul german 

Pentru soluţionarea proble-
mei, autorităţile moldoveneşti 
au iniţiat acţiuni pentru realiza-
rea proiectului „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de apă în Moldova 
Centrală”. Ca rezultat al Studiului 
de Fezabilitate, în anul 2019 a fost 

semnat Acordul de finanţare cu 
Banca de Dezvoltare a Germaniei, 
în valoare de 15 milioane de euro.

Din aceşti bani va fi construit 
apeductul magistral cu o lungime 
de peste 52 de kilometri, care, în 
prima etapă, va asigura cu apă po-
tabilă circa 30 de mii de locuitori 
ai oraşelor Străşeni şi Călăraşi. În 
a doua etapă, vor fi conectate alte 
localităţi din cele două raioane, 
astfel încât toţi cei 170 de mii de 
locuitori din raionale Străşeni 
şi Călăraşi să aibă acces la apă 
potabilă, informează Guvernul 
Republicii Moldova.

Lucrările de construcţie a ape-
ductului magistral vor demara 
în anul 2021, deoarece „vorbim 
despre o magistrală de 52 de ki-
lometri. Nu este o reţea internă 
de apă”, argumentează pentru 
GAZETA de Chişinău Irina Mo-
rari, specialistă în elaborarea, 
implementarea şi monitorizarea 
proiectelor la Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Centru (ADR 
Centru). Potrivit Irinei Morari, 
apa potabilă va veni din râul Nis-
tru, iar apeductul magistral va fi 
gestionat de Întreprinderea de 
Stat „Apă-Canal Chişinău”. 

Fântână din Oricova, Călărași
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– Spune-mi, te rog, Pavel 
Obreja, cum a trecut pen-
tru dumneata perioada stă-
rii de urgenţă, declarată 
din cauza pandemiei? 
Primăvara aceasta a fost deo-

sebită, am lucrat liniştit în atelier. 
Dar am stat şi mult timp acasă, 
la mine în sat, în Valea Perjei, la 
160 de kilometri de Chişinău. Am 
savurat prima roadă de căpşune 
şi desigur, am muncit cu părin-
ţii. Ei au o gospodărie mare, cu 
mult pământ, aşa că le-am ajutat 
la semănat, răsădit, udat, prăşit, 
cosit... Acasă mă încarc cu energie.

Am reuşit să pregătesc şi o se-
rie de lucrări pentru a fi turnate 
în bronz. În curând, cred, le vom 
turna. Aşteaptă să fie finalizată 
şi una din lucrările mai vechi – o 
tablă de şah cu busturi, aceasta re-
prezintă oastea lui Ștefan cel Mare 
şi armata otomanilor. Și Tabla de 
şah va fi turnată în bronz. Ea nu va 
fi instalată afară, în aer liber. Este 
o lucrare de interior, poate pentru 
un birou, dimensiunile ei sunt de 
60 /60 cm, înălţimea busturilor 
este de aproximativ 12 cm, deci va 
fi un frumos cadou pentru cineva. 

– Când ţi-ai descoperit ap-
titudinile pentru sculptu-
ră? Ai modelat figurine din 
copilărie?
De mic am avut mai mult încli-

naţii spre desen, copiam cu ochiul, 
practic, tot ce îmi era interesant. 
Nu ţin minte să fi modelat ceva. 
Dar la sfârşitul anului II de licenţă 
am participat la un simpozion de 
sculptură la Moscova, eu eram sin-
gurul reprezentant din Moldova. 
Interacţiunea cu alţi tineri artişti 
plastici m-a motivat să mă apuc 
serios de sculptură.

– Ce reguli trebuie res-
pectate pentru a realiza o 
sculptură reușită?
Greu de spus. Cred că e im-

portant scopul pe care doreşti 
să-l atingi creând o sculptură. De 
exemplu, pentru a realiza o figură 
academică, realistă, e nevoie de 
cunoştinţe în domeniul anatomiei. 
Iar pentru a realiza o figură stiliza-
tă, e necesar ca tehnica modelării 
să vină în ajutorul ideii. Trebuie ca 
modelajul să fie calculat, accentele 
– calculate, mişcarea – calculată. 
E nevoie de un sistem întreg de 
calcule. Nu e simplu, toate elemen-

„Primăvara aceasta am lucrat 
liniştit în atelier, 
dar am muncit şi la țară”

Interviu cu Pavel Obreja, sculptor, Chișinău

Sculptorul Pavel Obreja s-a născut pe 2 aprilie 1991 în 
satul Valea Perjei, r. Taraclia. În 2011 a absolvit Colegiul 
de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, specialitatea 
sculptură (profesor, Ioan Grecu), apoi a studiat la 

Facultatea Arte Plastice a Academiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice din Chișinău (2011–2015). A participat la câteva 
expoziţii de grup „Noi: tineretul creator” găzduite de Centrul 
Expoziţional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, la Saloanele 
de Primăvară ale Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova, la 
expoziţiile Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, 

la expoziţia de grup de la Centrul „Burganov” din Moscova și la 
expoziţia „Pod de artă peste Prut” de la galeria „Alexandra’s” 
din București (2017) ș.a. De asemenea, a participat la două ediţii 
ale expoziţiilor-concurs „Jann Alojzi Matejko” (Filarmonica 
Naţională din Chișinău), lucrările sale „Bucium” și „Pace 
și Război” fiind distinse cu premiul I pentru sculptură. A 
obţinut premii pentru sculpturile „Pruncucidere”, „Cătălina”, 
„Tandem” la câteva ediţii consecutive ale expoziţiei-concurs 
„Noi: tineretul creator”. Pavel Obreja este autorul sculpturilor 
de pe strada pietonală și din Valea Morilor, din Chișinău.

C U L T U R Ă

tele lucrării au o legătură strânsă, 
formând un sistem integru. Pentru 
mine e important şi titlul lucrării. 
Titlul e un indiciu pentru descifra-
rea ideii. Cât priveşte sculptura 
decorativă, ea trebuie să bucure 
ochiul cu formele ei neobişnuite, 
cu linii frumoase, suprafeţe fac-
turate, cu originale combinaţii de 
materiale... Sculptura te face să 
gândeşti tridimensional, să priveşti 
tridimensional. Pe când pictura 
capătă volum doar prin efecte, prin 
iluzii optice.

– Felicitări pentru Pre-
miul I câștigat în cadrul 
expoziţiei-concurs de artă 
plastică contemporană 
„Noi: tineretul creator”, 
premiu acordat în aprilie 
2020, pentru sculptura 
„Tandem”. Ce reprezintă 
lucrarea, cum o putem 
descifra? 
În „Tandem” am reprezentat 

două sisteme care funcţionează 
împreună… Este vorba despre 
interacţiunea mâinilor – când 
una coboară, cealaltă se ridică, 
şi invers. Ideea este următoarea: 
când o mână creează, cealaltă 
distruge. Orice invenţie are un 

efect pozitiv, dar şi unul negativ. 
Bunăoară, centrala atomică de 
la Cernobîl a fost făcută pentru 
a da energie, dar câte milioane 
de oameni au avut şi vor avea de 
suferit din cauza catastrofei de 
la Cernobîl… Deci, totul este în 
mâinile noastre!

– În plină carantină, ai 

toate proiectele sunt stopate, aşa 
că e destul de dificil. Sper să reve-
nim la munca de creaţie obişnuită, 
cu un rezultat financiar mai bun.

– Ai început lucrări noi în 
vremea carantinei?
Nu, nu am pornit lucrări noi. 

Am avut destule mai vechi, neter-
minate. Am revenit la ele şi le-am 
finalizat, precum v-am spus mai 
devreme. Parcă special mi-a fost 
acordat timp, în perioada stării de 
urgenţă, pentru a termina lucrări 
nefinalizate. De-acum încolo, voi 
începe o nouă filă.

– Nu ţi-e teamă de coro-
navirus?
Nu mi-e frică. Dar nici nu am 

timp să mă gândesc la el. Evident, 
respect regulile de protecţie şi ies 
cât mai rar în public. Paza bună 
trece primejdia rea.

– Ce ai citit primăvara 
asta?
Citesc din opera lui Mihai Emi-

nescu, am o aplicaţie pe mobil 
cu întreaga operă a sa. Îmi place 
această aplicaţie, este o posibili-
tate foarte bună de a te apropia 
de Eminescu.

– Pe cine dintre sculptorii 
basarabeni îi admiri?
Am o deosebită admiraţie pen-

tru Lazăr Dubinovski, Alexandru 
Plămădeală, Lev Averbuh. Bineîn-
ţeles, îi admir şi pe Michelangelo, 
Bernini, Antoine Houdon, August 
Rodin, Alberto Giacometti…

– Sculpturile tale strada-
le împodobesc Chișinăul. 
Mergi des să le vezi pe cele 
de pe strada pietonală?
Sincer, nu merg des la sculp-

turile de pe pietonală, asta se în-
tâmplă mai mult în trecere. 

– Unde sunt turnate în 
bronz sculpturile tale?
Bronzurile pe care le am până 

în prezent sunt turnate la Aca-
demia de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice din Chişinău. În curând, 
îmi voi deschide propria turnă-
torie.

– Mult succes și noi rea-
lizări!
 

Interviu de Irina NECHIT

organizat o expoziţie on-
line pe Arta.md. Ce lucrări 
conţine? Unde se află lu-
crările?
Expoziţia de pe Arta.md, de 

fapt, este o pagină de pe site-ul 
Uniunii Artiştilor Plastici din R. 
Moldova, unde am postat cele mai 
recente lucrări. E o miniexpoziţie 
online, ea conţine lucrările „Cătăli-
na”, „Privire”, „Viaţa trece, urmele 
rămân”, „Pruncucidere”, „Fata fără 
zestre”, „Tandem”, „Praf de soare”, 
„Pace şi război”, „Antefix cu ca-
pul Menadei”, „Moise”, „Corneliu 
Baba”, „Icar”. Majoritatea acestor 
lucrări se află în atelierul meu.

– Ai un atelier în Chișinău? 
Ești un norocos.
   Da, am atelier datorită fap-

tului că sunt angajat la Teatrul 
Naţional de Operă şi Balet „Maria 
Bieşu” (TNOB – n.n.) în calitate de 
sculptor. Aici în teatru este atelierul 
meu. Sunt angajat din luna martie 
şi, aflându-ne în carantină, încă nu 
am avut de lucru pentru un specta-
col. Când se va reveni la activitatea 
normală a TNOB, voi realiza piese 
în volum tridimensional, pentru 
decorul realizat de scenograf. Deo-
camdată, având timp liber, muncesc 
şi la proiectele personale.

– Obţii venituri din munca 
ta de artist plastic?
Mă bucur că am un salariu, în 

rest, am unele mici venituri din 
proiecte şi comenzi. Dar în această 
perioadă de pandemie, aproape 

Sculptorul Pavel Obreja, Chișinău

„Tandem”, sculptură de Pavel Obreja
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M E Ș T E Ș U G U R I

Este singurul 
olar din 
Republica 
Moldova, care 

mai confecţionează 
vase din ceramică 
neagră. Vorbim despre 
meșterul popular 
Zaharia Triboi din satul 
Ciorești, Nisporeni.

Duminica trecută, am fost aca-
să la olarul Zaharia Triboi. Ne-a 
întâlnit la poartă. Iar casa meş-
terului, încă nefinisată, poartă 
amprenta trecutului – are oale 
pe faţada locuinţei şi gard din 
nuiele. Când am intrat în atelier 
meşterul frământa lutul. „Iaca aşa. 
Aproape 40 de ani am frământat 
lutul cu mâinile, iar la bătrâneţe 
am câştigat un agregat japonez, 
special pentru treaba asta. Și-apoi 
zic că americanii sunt răi. Iaca ru-
şii, cât de buni au fost, dar nu fac 
aşa ceva. Dar USAID, poftim!”, 
spune Zaharia Triboi.

Facerea vaselor începe cu 
aducerea argilei din adâncimea 
pământului. Meşterul Triboi fo-
loseşte humă. „Lutul se ia de la 
adâncimi, din fântâni. Când sapă 
lumea fântâni, scoate lut albastru, 
humă care se înnegreşte bine, nu 
crapă, luceşte, rezistă la tempera-
tură – mai multe în una”, explică 
nea Zaharia.

Zaharia Triboi lucrează cu 
humă deoarece aceasta este re-
zistentă. „Lutul are capriciile lui, 
mai crapă. Dar ăsta din fântâni nu 
crapă 100% şi rezistă la tempe-
raturi înalte. Se spune că-i lutul 
sarmaţilor”, subliniază Zaharia 
Triboi. Potrivit DEX, sarmaţii 
făceau parte din vechea popu-
laţie indo-europeană nomadă, 
înrudită cu sciţii, care a populat 
teritoriile din jurul Mării Negre 
şi a fost asimilată de slavii vechi, 
de geto-daci etc.

Povestea meșterului 
popular de la Ciorești

După ce a frământat huma, Za-
haria Triboi a început să o învârte 
la o roată de olărit, periodic udân-
du-şi mâinile uscate. În timp ce 
învârtea la roata olarului, Zaharia 
Triboi ne povestea cum a început 
să facă oale de lut.

„Povestea asta a mea de succes 
îi tare veche. A început în anul 
1983. Eu atunci mi-am găsit ne-
vastă. Ea terminase Farmacia şi au 

Acasă la ultimul olar 
de ceramică neagră

trimis-o să lucreze la spitalul din 
Ungheni. Și m-am dus şi eu la Un-
gheni. Dragostea numai unde nu 
ne poartă. Am lucrat la Ungheni la 
Fabrica de covoare ca pictor deco-
rator vreo 2-3 luni. Apoi am dat de 
un anunţ al Fabricii de Ceramică 
Ungheni. Aveau nevoie de goncear 
(trad. rusă – olar). 

Am crezut că le trebuie om la 
ars oale, dar nu la făcut. Dacă de 
mic mă jucam cu lutul, m-am dus. 
Arzând oale, oi deprinde şi altce-
va. Cred că ăsta mi-a fost noro-
cul. M-am dus în secţie şi mi-au 
arătat ce-i asta, iar eu mă uitam 
ca la spectacol. Era acolo un moş, 
Feodor Landa, care m-a învăţat 
olăritul în mare parte. Era ucrai-
nean din Nicolaevca, sat de olari 
din raionul Ungheni”, povesteşte 
Zaharia Triboi.

Descoperirea ceramicii 
negre

După trei ani de muncă la 
Fabrica de Ceramică, în 1986, 
Zaharia Triboi a revenit în satul 
Cioreşti. Pe atunci, el încă nu ştia 

de existenţa ceramicii negre. A 
văzut-o prima dată la Chişinău. 
„Lucram la Fondul de arte şi aco-
lo prima dată am văzut ceramică 
neagră. O aduceau din Cernăuţi. 
Republica Moldova a avut multă 
ceramică neagră. 

La Cinişeuţi, raionul Rezina, un 
sat întreg lucra ceramica neagră. 
Când a venit bolşevismul, nu a ui-
tat nici de dânşii. S-au dus şi i-au 
dărâmat. Din vreo 90 de meşteri 
populari n-a rămas niciunul. Au 
rămas olarul Constantin Zingaliuc 
şi tatăl lui Iurie Caminschi (pic-
tor heraldist – n. r.), care făceau 
jucării de suflat, dar au decedat”, 
precizează Triboi.

Unicitatea vaselor de lut de 
la Cioreşti este dată de culoarea 
neagră, care se obţine prin ardere 
în cuptoare închise ermetic. „În-
chidem ermetic cuptorul şi lăsăm 
vasele pe vreo trei zile acolo. Să se 
stingă focul singur. Dacă nu-i aer, 
lemnele fumează acolo şi fumul 
intră în porii lutului, care rămâne 
acolo”, explică Zaharia. 

Ceramica neagră e deosebită 
prin faptul că lucrul asupra ei 

este migălos, precizează Zaharia 
Triboi. „Are haina ei specifică, de-
corul, am în vedere. La ceramica 
obişnuită eşti mai liber, dar aici 
e un ornament specific, pe care-i 
bine să-l păstrăm. Mai fac şi alte 
neamuri ceramică neagră, dar 
nu o ornamentează ca noi. Asta 
îi adaugă valoare”, sfătuieşte meş-
terul popular.

Însușirea deosebită 
a vaselor de la Ciorești

„Asta e o ploscă, de pus la 
brâu, ţine rece ca burluiul. Chiar 
dacă stai în soare, băutura nu 
se încălzeşte ca în plastic. Aici 
avem elementele: simbolul ne-
sfârşitului, calea lactee, spirala, 
şarpele, câmpul arat. Vasul se 
ornamentează cu piatra. Nu se 
folosesc chimicale. Este cera-
mică eco”, îşi prezintă lucrările 
Zaharia Triboi.

Ceramică neagră se mai face la 
Marginea, o localitate din judeţul 
Suceava, România. Potrivit meş-
terului Triboi, ceramica neagră de 
Marginea se aseamănă mult cu 

cea din Basarabia. „Nu le-a pă-
rut chiar bine că a mai apărut un 
centru de ceramică neagră. Dar 
e concurenţă până la urmă”, se 
consolează nea Zaharia.

Cum păstrăm vasul de lut

După câteva minute de mode-
lat, bucata de humă s-a transfor-
mat într-o oală de toată frumuse-
ţea. Farmecul vaselor meşterite 
de Zaharia Triboi e că au culoare 
neagră şi ornamente tradiţionale. 
„Un vas din ceramică neagră ţine 
şi o mie de ani dacă-i îngrijit bine. 
Nu-l stricaţi”, ne sfătuieşte olarul. 
Oala de lut nu se pune direct pe 
plita de gaz, deoarece crapă. „O 
pui numai o dată, şi-ndată ţi-ai 
luat la revedere. În rolă, cuptor, 
microundă se poate”, ne sfătuieşte 
Zaharia Triboi.

În perioada sovietică nu se 
încuraja păstrarea artei tradi-
ţionale. Meşterii populari erau 
interzişi, bolşevicii le distrugeau 
obiectele de lut şi cuptoarele de 
ars. „Cei trimişi de regim veneau 
la casele lor, le stricau cuptoare-
le, oalele şi-i trimiteau la fabrică 
să lucreze, nu acasă. Să nu fie 
„duşmani ai poporului”, dar să fie 
împreună cu poporul. Aşa lucrau 
pe atunci olarii”, îşi aminteşte 
Zaharia Triboi despre perioada 
comunismului.

„Din humă Creatorul 
ne-a făcut”

Acţiunile bolşevicilor au in-
fluenţat educaţia publicului din 
Basarabia, inclusiv în materie de 
meşteşuguri strămoşeşti. „În Ro-
mânia publicul este mai educat în 
domeniul acesta. Meseriaşii n-au 
fost interzişi, au lucrat meşterii şi 
pe timpul lui Ceauşescu. El le fă-
cea cooperative, dar lumea lucra. 
Chiar ceramică neagră exportau 
în Europa”, mărturiseşte olarul 
Zaharia Triboi.

Casa olarului este gata oricând 
să primească turişti. „Nu pot să 
înaintez pretenţii: nu veniţi mâi-
ne, poimâine. Poate nici omul nu 
poate în fiecare zi. Suntem gata, 
poate uneori nu chiar. Dar cum 
ne găseşte timpul, aşa-i, ce să 
facem?...”  

Olarul Zaharia Triboi are doi 
copii. „Adrian e olar, campion 
olimpic la Jocurile Delfice, în 
domeniul culturii. A luat medalia 
de aur la Saratov, zice: „Tată, am 
medalie de aur”. Bravo, îi spun, 
dar cred că-i o glumă. „Nu tată, 
e adevărat!” Fata e doctoriţă”, se  
laudă Zaharia Triboi. Fata a mers 
pe urmele mamei, iar băiatul pe 
ale tatei.

La final, olarul Zaharia Triboi 
ne-a recitat o poezie, creaţie pro-
prie: „Din humă Creatorul ne-a 
făcut./ Ne-a insuflat cu suflet şi 
ne-a dat şi zile. Cât frământa-vom 
boţul cel de lut/ Ne-om prelungi 
obârşia, copile”/.

„Cât frământa-vom boţul cel de lut/ Ne-om prelungi obârșia, copile”

Natalia MUNTEANU

Olarul Zaharia Triboi la poarta casei sale

Fo
to

: 
N

at
al

ia
 M

U
N

T
E

A
N

U

Mâinile meșterului Triboi în timp ce învârtea roata olaruluiVasul meșterit din bucata de lut
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Valeriu este un tânăr antrepre-
nor care a vizitat peste 100 de ora-
şe din 30 de ţări, dintre care 26 în 
ultimii trei ani. Prima ţară străină 
văzută în viaţă a fost Ucraina, apoi 
Rusia, România. Prima călătorie 
în calitate de turist a fost în Cipru. 
Ultima a fost Letonia. În medie, 
a reuşit să călătorească în circa 
nouă ţări pe an. 

De obicei, călătoreşte fie cu pri-
etena, fie cu fiul sau cu prietenii. 
„Băiatul are vârsta de 11 ani şi a 
vizitat deja 17 ţări. Prima ţară în 
care a călătorit a fost Cipru şi avea 
doar şase ani. De la început era 
mai dificil pentru el, dar acum s-a 
obişnuit. Dacă acum doi ani, când 
am fost la Paris, mergea 2-3 km 
şi obosea repede, acum deja nu 
mai are probleme. De exemplu, în 
Roma am mers împreună pe jos 
circa 30 km într-o singură zi. Îşi 
schimbă viziunile, reacţionează 
altfel la oameni de alte rase, na-
ţionalităţi, orientare sexuală sau 
alte aspecte, diferite de ceea ce 
era obişnuit să vadă în Moldova. 
Aceste diferenţe cred că influen-
ţează benefic asupra dezvoltării 
fiului”, afirmă bloggerul.  

Acum un an, la recomandarea 
câtorva prieteni, a decis să îm-
partă şi altora din experienţele 
şi emoţiile trăite în ţările vizitate 
şi a creat un blog tematic despre 
călătorii cu bugete mici. Titlul 
blogului este „Wagabond Travel”, 
simbolizând modul de a călători 
ieftin şi doar cu rucsacul în spate. 
„După lansare, multe persoane 
apelează prin intermediul reţe-
lelor de socializare, cu întrebări 
despre unde şi cum pot găsi bi-
lete şi cazare ieftine”, povesteşte 
Valeriu.

 
Chiar este atât de ieftin să 
călătorești?

„Cel mai ieftin zbor pe care 
l-am avut a costat 5 € din Iaşi până 
în Catania, adică 2000 de km în-
tr-o direcţie cu 100 lei. Dar totul 
depinde de sezon şi de programul 
fiecărei persoane. Dacă ai un pro-
gram flexibil şi nu eşti cumva legat 

de o anumită dată, atunci poţi găsi 
oferte foarte avantajoase. Pentru 
mine, dacă un bilet costă mai mult 
de 50 de euro într-o direcţie, este 
deja scump. 

Din Chişinău, cu părere de rău, 
nu avem mare alegere. Se poate 
călători ieftin doar în perioada 
februarie-martie, şi atunci nu sunt 
prea multe destinaţii. De exemplu, 
recent erau bilete spre Viena cu 13 
€ într-o direcţie, ceea ce e foarte 
convenabil. 

Dacă e să clasificăm zborurile 
din cele mai apropiate aeroporturi 
la preţuri mici, acestea încep din 
Odesa, Iaşi, Bucureşti şi Kiev. De 
pe aeroportul din Odesa se poate 
zbura cu 5-10 euro spre Polonia, 
Ungaria sau Germania. 

Din Iaşi sunt multe curse spre 
Italia, Danemarca, Marea Brita-
nie. Apoi din Bucureşti şi Kiev, 
evident că în aceste oraşe mari 
sunt cele mai multe zboruri”, ex-
plică bloggerul.

 
Ce trebuie să cunoască o 
persoană înainte de a porni 
într-o călătorie?

„În primul rând, pentru a călă-
tori ieftin trebuie să fii gata să re-
nunţi la bagajele mari care adaugă 
la costul călătoriei. Trebuie să vă 
limitaţi la un ghiozdan cu câteva 
schimburi de haine în funcţie de 
anotimp, documente, banii sepa-
raţi pe card şi cash, cartele SIM, 
acumulatorul încărcat şi telefonul 
în care să aveţi toate screenurile 
la bilete şi copiile documentelor, 
trusa medicală cu strictul necesar 
şi asigurarea medicală, care costă 
în jur de 60 de lei pentru cinci zile. 

În medie, pentru cazare şi 
mâncare într-un oraş european 
va trebui să scoţi din buzunar 
între 30-50 €. Este important 
să ne informăm din timp despre 
traseul pe care îl vom parcurge în 
călătorie, acesta include cafenele, 
restaurante, muzee sau alte locaţii 
pe care doriţi să le vizitaţi.

O recomandare ar fi să nu 
mâncaţi în zonele turistice, pen-
tru că nu tot timpul este gustos şi 
e foarte scump. Mai bine mergeţi 
într-o plimbare la câteva străzi 
distanţă de locurile aglomerate 
cu turişti şi găsiţi cafenele unde 
merg localnicii, acolo de obicei 
este mult mai ieftin şi e mânca-
rea bună. În unele oraşe poţi să 
mănânci cu 5 €, în altele cu 10 €, 
totul depinde de ţară şi regiune”, 
precizează Valeriu. 

 

Călătoreşte, 
căci merită!

Acest articol urma să apară încă pe 13 martie 
2020, în ultima săptămână înainte de 
declararea stării de urgenţă. După două luni 

și jumătate de carantină, graniţele unor ţări încep 
să se deschidă. Pentru a afla cum să călătorești 
ieftin și în siguranţă, am discutat cu autorul 
blogului Wagabond Travel.

S A T U L  P L A N E T A R

Află cum să călătorești ieftin de la autorul blogului 
Wagabond Travel

SFATURI UTILE 
DE PE BLOGUL 
„WAGABOND TRAVEL”

De unde cumpăr bilete 
ieftine?

De la companiile lowcost. În 
preţul lor, de obicei, este inclus 
doar zborul, nu şi alte servicii 
precum alegerea locului, bagaj 
suplimentar, alimentaţie etc. Cele 
mai mari şi renumite companii din 
regiunea noastră sunt WizzAir şi 
Ryanair. Biletele pot fi procurate 
direct de pe site-urile oficiale ale 
companiilor avia.

Unde găsesc cazare?

Cel mai mare motor de căutare 
pentru chirii este booking.com, 
aici puteţi găsi hostel-uri la pre-
ţuri începând cu 2 € pe noapte. 
Apoi este platforma airbnb.com, 
aici sunt cele mai multe aparta-
mente sau vile de pe tot globul. 
Este foarte comod şi sigur, plata 
se face prin achitarea cu cardul, 
iar interacţiunea cu proprietarii 
este minimă, cu aceştia vă întâlniţi 
doar la primirea cheilor, unii în 
general au lădiţe cu cod în care se 
află cheia de la intrare, iar codul 
este transmis printr-un mesaj. 

„Desigur că există şi alte plat-
forme online. Aş vrea să adaug 

încă una care este gratuită. Couch-
surfing.com, acolo ai posibilitatea 
să găseşti persoane din toate col-
ţurile lumii care primesc gratuit 
turişti la gazdă. Este o oportunita-
te de a face cunoştinţă cu localnici 
şi de a afla direct de la ei despre 
cultura ţării pe care o vizitezi. Un 
moment important aici este că tre-
buie să cunoşti engleza la nivel 
de comunicare”, spune tânărul. 

Unde mănânc bine 
și ieftin?

Dacă închiriaţi un apartament 
cu bucătărie, aveţi opţiunea să 
procuraţi produse de la market 

şi să vă gătiţi mâncarea. Dacă 
doriţi să mâncaţi în oraş, cel mai 
simplu este să daţi un search pe 
google maps (harta google) şi să 
găsiţi cafenele cu rating ridicat 
şi cu recenzii bune. „O regulă 
importantă este să evitaţi zonele 
turistice, dacă vreţi să mâncaţi 
ieftin, gustos şi să nu goliţi repede 
portmoneul.” 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe 
despre călătorii la preţuri avan-
tajoase, oferte şi recomandări 
direct de la persoana care vizi-
tează aproape zece ţări pe an, 
puteţi urmări gratuit blogul lui 
Valeriu, wagabond.blog, pagina 
de facebook Wagabond Travel sau 
canalul pe telegram https://t.me/
wagabond_travel.

Mai precauţi în perioada 
de după pandemie?

„În prezent, am amânat de câ-
teva ori toate călătoriile planifica-
te, apoi le-am pus pe pauză. Dar 
neapărat vom călători, imediat 
ce totul va reveni la normalitate, 
cel puţin să se deschidă hotarele 
cu România şi Ucraina.

Cât priveşte riscurile, dacă 
sunteţi precauţi, totul va fi bine. 
Pot fi doar anulări de zbor, dar de 
regulă companiile aeriene propun 
returnarea banilor sau modifica-
rea datelor de zbor, la fel se în-
tâmplă şi cu serviciile de rezervare 
a cazării. Înainte de plecare este 
important să vă informaţi despre 
situaţia din ţara în care planificaţi 
să mergeţi.

După carantină va fi posibil să 
călătorim şi mai ieftin. Numărul 
celor care vor călători va fi mai 
mic decât până acum, respectiv 
ofertele de zboruri şi cazări vor fi 
scăzute. În ţările în care turismul 
reprezintă o latură importantă, 
preţurile vor fi mai mici. Ryanair a 
anunţat războiul preţurilor, după 
ce revine la 90% din zborurile lor. 
Adică bilete la preţ de la 1 euro. Nu 
trebuie ratată ocazia”, a comentat 
Valeriu Zaporojan, autorul blogu-
lui Wagabond Travel.

Sergiu BEJENARI

Poze din arhiva personală a fondatorului Wagabond Travel
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Automobilele electrice 
devin tot mai populare 
în Republica Moldova

A U T O

Republica Moldova nu se nu-
mără printre statele care promo-
vează activ mobilitatea electrică. 
La importul unui electromobil, 
cetăţeanul nu achită taxe vamale 
precum cele pe care sunt nevoite 
să le achite persoanele care înma-
triculează maşini convenţionale 
cu motoare termice. Acest lucru 
este, cel mai probabil, o lacună în 
legislaţia RM, or acciza este calcu-
lată conform capacităţii cilindrice 
a motorului termic, care lipseşte 
în totalitate la un electromobil.

Cine sprijină 
în Republica Moldova 
mobilitatea electrică

„Ținând cont de lipsa stimulen-
telor legislative pentru importul/
achiziţia unui electromobil, asis-
tăm la faptul că autorităţile RM nu 
întreprind măsuri eficiente pentru 
a face acest tip de transport mai 
atractiv. Nu cred că există acum 
proiecte naţionale pentru reţele 
de staţii de încărcare cu energie 
pentru electromobile. 

Iar cele existente au fost lansa-
te fie de companii private, precum 
sunt centrele comerciale care dis-
pun de locuri de parcare cu prize 
de încărcare pentru electromobile, 
fie de organizaţii internaţionale, 
finanţate din afară, care lansează 
în prezent cea mai mare parte a 
proiectelor de infrastructură pen-
tru electromobile, aici mă refer 
la Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare”, a declarat 
pentru GAZETA de Chişinău, 
Denis Godorozea, redactor la Pi-
ataAuto.md.

Costul unui automobil 
electric și exploatarea lui

Conform preţurilor de pe piaţa 
auto din R. Moldova, diferenţa de 
preţ pe piaţa automobilelor rulate 
este la fel de mare, de altfel. Dacă, 
pe de o parte, sunt primele gene-
raţii de FIAT 500E, Nissan Leaf 
şi Renault Zoe, care pornesc de 
la 5,000-7,000 euro, în funcţie 
de anul de producţie şi parcurs, 
pe de altă parte, există şi modele 
precum Tesla (întreaga gamă), 
Jaguar, BMW, Mercedes-Benz sau 
Volkswagen, care pornesc de la 
20,000 euro şi ajung la preţuri 
foarte mari.

Automobilele electrice sunt tot mai populare 
în Republica Moldova, iar în ultimii patru 
ani, ritmul de răspândire a acestora a 

crescut considerabil – de la 54 la 260, în 2020. 
Deocamdată înmatriculările de automobile 
electrice în R. Moldova sunt dominate de 
automobilele la mâna a doua, nu foarte vechi, unde 
Nissan Leaf și Renault ZOE sunt lideri absoluţi. 
Cât de eficiente sunt automobilele electrice în 
Republica Moldova și cât costă întreţinerea unui 
astfel de automobil, aflaţi din articolul ce urmează.

Din experienţa dealerilor auto, 
care vând astfel de automobile 
electrice în  R. Moldova, se ştie că 
există o problemă majoră pentru 
persoanele interesate de achiziţia 
unui electromobil. ,,Deşi preţul de 
5 000 de euro pentru un Leaf, de 
exemplu, pare atractiv, de cele mai 
multe ori cumpărătorii renunţă la 
achiziţie când află despre carac-
teristicile şi autonomia acestui 
electromobil. 

Electromobilele
nu poluează mediul 

O fi atractiv preţul, dar vehicu-
lul nu prea oferă confort la bord 
şi parcurge cel mult 120-150 de 
kilometri, cu o medie reală, de 
fapt, de 100 de kilometri. Totodată 
aceste electromobile de primă ge-
neraţie nu oferă posibilitatea de a 

fi încărcate la prize de alimentare 
rapidă, iar de la o sursă casnică 
încărcarea are loc în cinci ore sau 
mai mult. 

Deci, deocamdată electromo-
bilul în R. Moldova este o opţiu-
ne pentru cei care circulă doar în 
raza urbană sau pentru cei ce pot 
achiziţiona un model de top, cu 
autonomie de peste 300 de kilo-
metri. În ambele cazuri proprie-
tarii acestor maşini vor beneficia 
de costuri reduse de exploatare”, 
ne-a comunicat reprezentantul 
unei companii de vânzare a au-
tomobilelor electrice.

Avantajele și dezavantajele 
unui automobil electric

Unul din avantajele deţinerii 
unui automobil electric sunt cos-

turile de întreţinere reduse, deci 
poţi beneficia de energie gratui-
tă, iar apoi te bucuri de preţuri 
reduse la energie şi costuri de 
exploatare. Un alt avantaj este 
experienţa nouă pe care o savu-
rezi cu adevărat la volanul unui 
electromobil, acele senzaţii pe 

care nu le poţi simţi la volanul 
unei maşini clasice, precum acce-
leraţia fulgerătoare şi silenţioasă, 
fără a auzi urletul benzinarului de 
sub capotă. Totuşi aceste lucruri 
se referă la electromobilele din 
segmentul de top.

Printre dezavantaje se numără 
calitatea mai proastă a materiale-
lor de la bord, designul futurist şi 
de un gust îndoielnic, dar şi izo-
larea fonică inferioară – la viteze 
mari, se fac auzite zgomotele de 
afară. Aceste imperfecţiuni se re-
feră strict la electromobilele din 
segmentul mai accesibil. De altfel, 
izolarea fonică proastă şi perfor-
manţele mici sunt valabile cam 
pentru toate maşinile din clasa 
celor accesibile.

,,Două cele mai mari deza-
vantaje ale electromobilelor sunt 

autonomia limitată şi timpul de 
încărcare simţitor mai mare în 
raport cu timpul necesar pentru o 
alimentare firească cu combustibil 
la benzinărie”, a declarat pentru 
GAZETA de Chişinău Denis Go-
dorozea.

Cele mai solicitate mărci 
de automobile electrice 

Chiar dacă există deja o vari-
etate de automobile electrice în 
R. Moldova – atât în exploatare, 
cât şi în vânzare –, moldovenii 
oricum îşi aleg marca de maşină 
după buzunarul lor. ,,Cele mai 
solicitate mărci sunt Nissan, Re-
nault şi Tesla, de altfel oferta este 
similară pe piaţa automobilelor 
rulate din ţara noastră. 

Atractiv rămâne a fi şi Volkswa-
gen e-Golf, bazat pe hatchback-ul 
de generaţie precedentă, însă ofer-
ta în acest caz este mai limitată, 
iar acest lucru se datorează pre-
ţului ceva mai mare în raport cu 
Nissan Leaf sau Renault Zoe”, a 
declarat reprezentantul unei com-
panii de vânzări a automobilelor 
electrice.

,,Eficienţa automobilelor elec-
trice este majoră. Am un automo-
bil electric, Tesla model S 2013, de 
un an şi 6 luni, parcurs – 26 000 
km. Pot aduce doar mulţumiri, 
maşina nu este capricioasă consu-
mând 6400 kw energie, manifestă 
stabilitate şi dispune de tehnolo-
gii performante care se utilizează 
chiar şi în R. Moldova. 

Conducând o maşină cu motor 
cu ardere internă, nu poţi avea 
receptivitatea unei maşini elec-
trice”, a declarat pentru GAZETA 
de Chişinău Ștefan Mardari, pro-
prietar al unui automobil electric 
Tesla, model S 2013.

Numărul automobilelor 
electrice și staţiilor de 
alimentare din R. Moldova

Potrivit Agenţiei Servicii Publi-
ce, primele automobile electrice 
au apărut în Republica Moldova 
în 2010. Prin urmare, numărul 
de automobile în R. Moldova a 
crescut, iar în 2020 sunt 260 de 
automobile. 

În prezent, în Republica Mol-
dova, sunt 22 de prize pentru ali-
mentarea automobilelor electrice, 
localizate în Chişinău, Criuleni, 
Orhei, Bălţi, Soroca, Briceni, Ane-
nii-Noi, Comrat, Cimişlia, Cahul şi 
alte localităţi din republică. Însă 
doar un număr foarte mic sunt 
publice şi e posibilă alimentarea 
pe gratis. Potrivit Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvol-
tare, până la finele anului 2020, 
în R. Moldova vor fi implementate 
circa 60 de staţii de alimentare a 
automobilelor electrice.

Norvegia, este ţara cu cele mai 
multe vehicule electrice pe cap de 
locuitor din Europa. Aproximativ 
jumătate dintre maşinile vându-
te în ultimul an în Norvegia sunt 
electrice sau hibride, iar autori-
tăţile intenţionează ca, până în 
2025, să nu mai fie comercializate 
vehicule cu motoare cu combustie.

Alexandru LEAHU, stagiar 

Maxim Ciumaş, entuziasmat de mașina sa personală, pe care o alimentează chiar de acasă, 
cu energie electrică de la o priză specială. Foto: agora.md

O stație de alimentare pentru automobilele electrice, situată pe teritoriul unui market din 
Chișinău, alimentarea fiind pe gratis 

Moldova Electro Maraton – 
prima expediţie de automobile electrice, 

vara anului 2019. Foto: PiataAuto.md
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Elisabeta Isanos a fost profe-
soară de limba şi literatura româ-
nă şi franceză în Bucureşti. Poetă 
cu un debut editorial aplaudat, a 
tradus în franceză poezia lui Emi-
nescu şi a mamei sale. Critica li-
terară a considerat acest splendid 
roman, Amur, „o carte de mare 
conştiinţă şi de rafinament artis-
tic şi literar” (Constantin Călin). 
Romanul se vrea „un exerciţiu 
ficţional pe fundalul  istoric, in-
vocând tocmai „teroarea istoriei” 
– scrie în „cuvântul de însoţire” 
Adrian Dinu Rachieru – o carte 
cutremurătoare şi seducătoare”.   

Biografia basarabeanului: 
era cuminte

Eroul principal Ț este medic 
la spitalul de psihiatrie din Cos-
tiujeni (suburbie a Chişinăului, 
numită în proza memorialistică a 
autoarei şi Cosânzeni). Maică-sa 
era poloneză după mamă şi din 
tată german. Tatăl lui, român ba-
sarabean, ofiţer în armata Țarului, 
a murit în timpul Primului Război 
Mondial, la Oituz.  

Se spunea că era băiat cuminte, 
în discuţiile politice se ţinea în 
echilibru, la mijloc. Cu oricine pu-
tea să întreţină o convorbire,  pe 
ton natural; de o modestie neutră, 
cu un zâmbet care-i umezea ochii, 
rostind în general păreri modera-
te. La facultatea de medicină din 
Iaşi, într-o vreme tulbure, „când 
se puteau vedea de toate culorile”, 
orice grupare presimţea în el un 
posibil membru, încă indecis. 

La Iaşi se îndrăgosteşte de Ea, 
de ochii ei verzi plini de lumini 
jucăuşe, dar mai ales de mers: 
parcă nu călca pe pământ. Nu 
îndrăznea s-o atingă, îi explica 
sfătos câte mai aveau de aranjat 
până să poată fi împreună. Tot 
ce învăţase de mic şi la şcoală îi 
intrase adânc în minte – nu ieşea 
cu o iotă în afara cuviinţei. Dar 
acest om ratează totul: şi cariera, 
şi dragostea; îşi pierde şi numele. 

Reţin personaje asemănător de 
„anacronice” din capitolul Lec-

ții: „Baba care îşi căuta beleaua”, 
îngrijind bolnavii paralizaţi care 
ţipau de sete în salonul cu acci-
dente vasculare. Cu frică să n-o 
prindă. Tot ea făcea reclamaţie 
în numele unei femei năpăstui-
te. Fiica o întreabă: „- Ce oră era, 
mamă? - Draga mea, era cam cu 
un ceas înainte de Hristos! (adică 
era ora 11.00)”. Fiecare fracţiune 
de timp – an, zi, ceas, minut sau 
secundă – avea un „înainte” şi un 
„după El”. 

Chișinăul după ultimatum

Cronologia curgea după mo-
delul lui Dionisie cel smerit. Aşa 
măsurau timpul aceşti oameni ciu-
daţi: „Hristos e amiaza oricărei 
clipe. Minutar tremurând, limbă 
umbratică, cineva se târâie prin 
antemeridianul Crucii, s-apropie 
de punctul bifat şi cade iar în pă-
gânătatea care fierbe”. Veţi simţi 
în timpul lecturii mereu o undă de 
poezie, ca şi în romanele Hertei 
Müller. Aceste momente poetice 

Elisabeta Isanos şi 
Cosânzenii Basarabiei
Elisabeta Isanos (1941-2018), fiica scriitorilor 

Magda Isanos și Eusebiu Camilar, a rămas 
orfană de mamă la vârsta de trei ani. În 

romanele și eseurile biografice Doctorul de pe 
comoară (1999), În căutarea Magdei Isanos (2003), 
Drumul spre Ombria (2004) și Cosânzenii (2005) 
scriitoarea aduce preţioase informaţii despre 
părinţii săi și bunicii basarabeni, care au fost 
medici psihiatri la Spitalul din Costiujeni, și despre 
primul Isanos, străbunicul matern, membru al 
unei puternice comunităţi elene din Galaţi.

Nina NEGRU

fac rezumatul, spun esenţialul.
În dimineaţa lui 28 iunie 1940, 

Ț se întorsese de la Cetatea Albă, 
unde îşi vizitase nişte prieteni din 
Șabag. Noaptea, în tren, citise zi-
are vechi, de la gară trecuse pe la 

o mătuşă, unde dormise un somn 
scurt şi pe la ora opt urca în auto-
buzul care mergea la Costiujeni. 
Șoferul l-a salutat ca de obicei şi 
nu i-a spus de ce autobuzul era 
gol. Un bătrân din stradă îl trage 
de mânecă, îndemnându-l: „La 
gară du-te...”, iar el îi răspunde 
că de la gară vine... 

Armata română se îndrepta 
spre Apus, „în huiduieli şi dra-
pele roşii, cu spatele spre inamicul 
zâmbitor”. Aici dramatismul este  
filtrat de ironie: „Cineva spunea că 
retragerea soldaţilor români era 
expresia dorinţei de a nu vărsa 
sânge. Actul cedării paşnice în faţa 
forţei ar fi putut deschide o nouă 
lume: danezii se lăsaseră ocupaţi 
de germani fără luptă, olandezii 
şi belgienii  zvârliseră armele, 
francezii cedaseră, iată, ca şi noi, 
deşi aveam arme şi soldaţi. E un 
semn nou, se spunea, începea o 
nouă epocă, omenirea va fi în fine 
convinsă că războiul este cea mai 
proastă soluţie ”.

Cei care neagă sau minima-
lizează dureroasa epopee a eva-
cuării  Basarabei şi Bucovinei, 
învinuind pe Paul Goma sau pe 
C. V. Gheorghiu de documentare 
insuficientă, pot găsi şi în acest 
roman cu bibliografie anexată 
mult adevăr istoric. 

Medicul Ț intră în spital şi este 
imediat imobilizat de magazioner 
şi de omul de serviciu, care l-au 
încuiat într-o cameră, „până or 
veni să-l ridice”. Abia când s-au 
arătat noii şefi ai spitalului şi-a 
dat seama că în Chişinău intra-
seră ruşii. Nu ştia ce-l aşteaptă 
pe basarabeanul care nu va pu-
tea demonstra de ce nu a părăsit 
Basarabia. 

„Te trezeşti cu ea la uşă, temei-
nic aşezată, cu tarhaturi, cât pe un 
veac. Dacă nu te-ai dus tu la ea, 
vine Siberia la tine, într-o lungă 
vizită de lucru, de făcut oameni 
noi, de zăpadă, cu sila; vine în 
marş, cu programul tipărit în zia-
rele de ieri şi în broşuri ca sângele. 
Dacă n-ai ajuns în Siberia, vine ea 
la tine, pe sus, decretează morţii 
secrete inviolabile, face imposibilă 
autopsia crimelor: le gustă doar 
nepedepsite. Dacă tu n-o vrei, 
ea te vrea pe tine. Siberia-i aici 
când pumnii îngheaţă strânşi şi 
nici credincioşii cu neguri sub ochi 
nu mai au degete să-şi facă cruce. 
Suntem exilaţi în propriile case. 
Toate gurile au fost astupate; îţi 
simţi sufletul bocnă. Domneşte 
gerul, cu milioane de încuietori, 
zăvoare şi cifruri.”

Dacă n-ai ajuns 
în Siberia, 
vine ea la tine 

Timpul se împarte acum 
„înainte şi după era NOASTRĂ”.  
„Duhoare antică, secunde ratate. 
Amulete, farmece, totemuri, vrăji. 
Totul se vinde, totul se cumpă-
ră. Nimeni nu are timp, pentru 
că toţi şi-au ratat amiaza. E me-
reu dimineaţă, nereuşită, haotic 
amestecată cu noapte”.

Să descifrăm titlul cu deschi-
dere bivalentă a romanului Amur. 
Kara Muren – Râul Negru din ră-
săritul Siberiei – numit şi Amur, 
fluviu cu meandre, mlăştinos şi 
lugubru, diversiune magnifică a 
naturii, înaintează printr-un pus-
tiu bogat – închisoare gigantică, 
fără ziduri şi gratii. 

Un capitol întreg detaliază cum 
de multe ori „l’amour a dus oame-
nii spre tizul lui de la marginea 
lumii”. În conspiraţia decembriş-
tilor erau patru prinţi, doi coborau 
din normanzii lui Rurik. Două din 
soţiile prinţilor au mers după băr-
baţii lor spre fluviul Amur. „Focul 
care arsese la început vârfurile, 
a coborât treptat  spre clasele de 
mijloc, pentru a ajunge într-un 
târziu la ţărani”, mulţi dintre ei 
români deportaţi la acest capăt al 
lumii.  Divizia de cavalerie Zamur-
skaia, în care era un număr mare 
de ofiţeri şi soldaţi basarabeni, în 
timpul Primului Război Mondial  
a dat lupte grele la Panciu şi Oituz. 

Chişinăul în anii Marii Uniri 
era înţesat de ostaşi ruşi bolşevi-
zaţi din două regimente siberiene 
de dincolo de Amur. Ce pagină fru-
moasă poţi citi despre intrarea în 
Chişinău a Diviziei 11 Infanterie, 
condusă de generalul Broşteanu. 
„În acest aer de revoltă şi derută, 
oastea română a avut geniul de 
a intra în Basarabia sunând din 
goarne şi cântând din fluiere, cu 
aerul firesc al oboselii – o armată 
obosită de lupte”. 

Scriind despre această carte, 
C. Călin remarca, pe bună drep-
tate, că în nucleul tematic şi faptic 
despre condiţia basarabeanului 
zace miezul unor creaţii artistice 
demne de Oscar sau de Nobel.Elisabeta Isanos. Amur. Timişoara: Editura Augusta; Artpress, 2006
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Aplauze! 2020, 
declarat Anul 
Lucrătorului Medical. 
Sau... miroase 
a electorală?

Preşedintele Dodon a anunţat, zilele tre-
cute şi chiar a reuşit să semneze fulgerător 
de repede un decret prin care 2020 este 
declarat Anul Lucrătorului Medical. A 
promis şi salarii duble, dar asta-i altă 
mâncare de peşte, vorba unui prieten.

Pe lângă mesajul formal, scris într-un 
limbaj de lemn, textul acestui decret spune 
un lucru, aproape irealizabil în condiţiile 
actualului sistem medical din ţară – anul 
este dedicat „promovării imaginii profe-
siilor medicale”.

Întrebarea e ce fel 
de imagine vrea să 
promoveze Igor Do-
don când pentru el 
lucrătorii medicali şi 
cei din sănătate nu 
sunt autoritate? Când 
orice ar face aceştia 
este interpretat după 
bunul său plac. Când 
suntem ţara cu cei mai 
mulţi doctori infectaţi 
cu COVID. La 100 de 
lucrători revin aproape 
4 cadre medicale infec-
tate.

Când, pentru a fi pro-
tejaţi, lucrătorii medi-
cali sunt nevoiţi să îm-
prumute echipamente 
de protecţie de la pom-
pieri. Când n-au elementar mănuşi, măşti, 
consumabile, medicamente, echipamente, 
pentru că managerii nu au fost nici strategi, 
nici vizionari şi nici măcar vreun plan 
simplu anticriză pentru a-şi putea proteja 
angajaţii de COVID nu au avut. Și nici nu 
au avut curajul să recunoască lumii că 
pur şi simplu au clacat. Când nici măcar 
atunci când sunt bolnavi şi nici dacă au 
murit, autorităţile nu ştiu să onoreze 
cadrele medicale. Deci, ce fel de imagine 
a lucrătorului medical vrea să promoveze 
preşedintele şi cum?

Prin spitale care nu mai corespund 
niciunui standard al sistemului modern 
de sănătate? Prin cozi interminabile la 
policlinici, printr-un exod devenit deja 
incontrolabil? Prin lucrători care, poa-
te acum ar vrea să se bucure de nepoţi, 
dar sunt nevoiţi să muncească, pentru că 
acest stat, prin autorităţile lui, le oferă o 
pensie mizerabilă? Prin reforme haotice, 
dezechilibrate şi gândite de oricine vreţi, 
numai nu de cei care chiar se pricep cum 
să le facă?

Stranie decizie a unui şef de stat, atât 
de departe de greutăţile şi necesităţile sis-
temului medical din această ţară.

Deci, odată cu declararea anului lucră-
torului medical, a fost creată şi o comisie 
NAȚIONALĂ. Preşedinte este, bineînţeles, 
Igor Dodon. Asta ar însemna că orice de-
cizie va lua „comisia naţională” va trebui 
să treacă prin sita preşedintelui. Miroase 
a electorală.

Ah, da. La modul practic cum ar urma 
să se desfăşoare aceste evenimente „con-
sacrate Anului Lucrătorului Medical”? 
Pe Skipe, pe zoom ori pe altă platformă 
online? Sau de asta se redeschid restau-
rantele, când nici măcar nu am trecut de 
vârful pandemiei?

Acum, când toată lumea medicală e 
concentrată să ţină în frâie o infecţie, mă 
întreb dacă lucrătorilor medicali le arde 
de evenimente? Dacă pentru ei decretul 
preşedintelui înseamnă cu adevărat decizii 
prioritare şi asumate, astfel încât imagi-
nea lucrătorului medical să fie înălţată la 
adevărata ei valoare.

Am o rugăminte către lucrătorii medi-
cali – să ne ziceţi, vă rog, dacă odată cu 
instituirea acestui decret, deja vă simţiţi 
mai bine. Totuşi, nu în fiecare an şi nu 
orice preşedinte vă dedică un an special.

Să ne ziceţi, vă rog, dacă acest decret 
v-a adus salarii măcar ca ale colegilor din 
România, dacă nu mai trebuie să lucraţi 

la 10 joburi, iar viaţa 
voastră nu e mai mult 
prin clinici, decât în afa-
ra lor, dacă aveţi deja o 
viaţă mai bună.

Să ne ziceţi, vă rog, 
dacă vi s-au îmbunătă-
ţit condiţiile de muncă, 
dacă vă respectă şefii, 
dacă vi se respectă, în 
general, drepturile de 
oameni şi de angajaţi, 
dacă lucraţi mai puţin, 
dacă mergeţi la serviciu 
cu plăcere, dacă odată 
cu acest decret aveţi cele 
mai bune pachete soci-
ale, dacă aveţi doldora 
variante de angajare, 
inclusiv în cel mai în-
depărtat colţ al Moldo-
vei, dacă vi s-au deschis 

cele mai dorite posibilităţi de dezvoltare 
personală şi profesională.

Să ne mai spuneţi, vă rog, dacă sistemul 
medical în care munciţi a devenit o navă 
cosmică, cu tehnologii ultra-mega-sofis-
ticate şi inovative, cu sisteme informaţio-
nale dintre cele mai performante, care vă 
oferă totul la un click distanţă, iar viaţa 
pacienţilor nu se mai ţine într-un fir de 
aţă pentru că voi nu aveţi cu ce să-i trataţi.

Dacă toate astea vi se vor întâmpla, 
atunci acest decret al preşedintelui chiar 
îşi are rostul. Cum însă ceea ce scriu sea-
mănă cu un vis pe Planeta Moldova, nu 
văd cum această hotărâre ar schimba spre 
bine viaţa lucrătorilor medicali.

Apropo, cineva v-a întrebat, vreţi ca 
2020 să fie declarat Anului Lucrătorului 
Medical? Aveţi timp pentru tot felul de 
evenimente? Sau aveţi ture de noapte? 
Apoi ture de zi? Apoi iarăşi de noapte? 
Voi lucraţi, că cineva, acolo sus, dintr-un 
scaun prezidenţial, o să vă aplaude şi-o 
să vă spună că din acest an voi sunteţi 
prioritate. Nu neapărat va trece şi la fapte.

Între timp 16 lucrători medicali au mu-
rit cu zile, seceraţi de noul coronavirus. 
Și poate ar fi trăit dacă vieţile şi profesia 
lor ar fi fost, cu adevărat, prioritate, iar 
virusul „nu ar fi trecut olecuţă” prin ei. Și 
poate ar mai fi trăit dacă imaginea „pro-
fesiilor medicale” nu ar fi avut de suferit 
atât de mult din cauza inconsecvenţei şi 
a deciziilor populiste, precum cea lansată 
de Igor Dodon.

Deşi ultimele studii arată 
că acest virus nu se trans-
mite în urma contactului cu 
suprafeţele contaminate, 
experienţa celorlalte coro-
navirusuri atenţionează că 
precauţia este obligatorie 
şi în acest caz. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) 
vine cu un ghid ce conţine 
măsuri de curăţare şi dezin-
fecţie a suprafeţelor în con-
textul actualei pandemii. 

Principiile curăţă-
rii și dezinfecţiei 
suprafeţelor

Curăţarea suprafeţelor 
ajută la eliminarea agenţi-
lor patogeni sau le diminu-
ează considerabil numărul 
şi reprezintă un prim pas, 
esenţial în procesul dez-
infecţiei. Spălarea cu apă 
şi săpun sau alt detergent 
uşor prin intermediul 
proceselor de roadere sau 
fricţie ajută la eliminarea 
lichidelor biologice, pre-
cum sângele sau secreţiile 
nazale, însă nu ucide mi-
croorganismele.

Astfel, înainte de aplica-
rea dezinfectanţilor, aseme-
nea clorinei sau alcoolului, 
suprafeţele trebuie neapă-
rat curăţate corespunzător.

Soluţiile pentru dezin-
fectare trebuie pregătite 
conform instrucţiunilor 
producătorului şi utilizate 
în timpul de contact re-
comandat. Concentraţiile 
prea mici sau prea mari ale 
soluţiilor pot reduce din efi-
cacitatea acestora. Soluţiile 
prea concentrate măresc 
expunerea chimică a utili-
zatorilor şi pot dăuna, de 
asemenea, şi suprafeţelor.

O cantitate suficientă de 

dezinfectant trebuie apli-
cată pe suprafaţă, pentru 
a o lăsa suficient de umedă 
pentru o anumită perioadă, 
timp în care soluţia să îşi 
facă efectul.

Soluţiile pentru spă-
larea și dezinfecţia 
suprafeţelor

Urmaţi recomandările 
producătorului pentru a vă 
asigură că substanţele dez-
infectante au fost preparate 
şi sunt utilizate corespun-
zător. Selecţia dezinfectan-
ţilor trebuie să ia în consi-
derare microorganismele 
ce urmează a fi eliminate, 
concentraţiile necesare şi 
timpul de contact, com-
patibilitatea substanţelor 
cu suprafeţele, toxicitatea, 
uşurinţa în utilizare şi sta-
bilitatea produsului.

Utilizarea soluţiilor pe 
bază de clor

Produsele pe bază de 
hipoclorit pot fi lichide 
(hipocloritul de sodiu) şi 
solide, în formă de pudră 
(hipocloritul de calciu). 
Hipocloritul este eficient 
în lupta cu un spectru larg 
de microorganisme şi este 
utilizat în lupta cu cei mai 
răspândiţi patogeni în di-
ferite concentraţii.

În contextul COVID-19, 
concentraţia recomanda-
tă este de 0,1%, care este 
conservativă şi poate dis-
truge un spectru larg de 
microorganisme prezente 
în aria medicală sau casni-
că. Totuşi, pentru stropii de 
lichide biologice mai mari, 
este necesară o concentraţie 
de 0,5%.

Concentraţii prea mari 
de clorină pot provoca co-
rozia metalelor şi iritaţia 
pielii şi a mucoaselor, adi-
ţional expunerii la vaporii 
de substanţă, periculoasă în 
special pentru persoanele 
mai sensibile, în special a 
celor cu astm bronşic.

Pentru a obţine concen-
traţia de soluţie necesară, 
trebuie să o diluaţi cu o 
cantitate de apă curată.

Dezinfectanţii de tipul 
spray-urilor

În spaţiile închise, apli-
carea dezinfectanţilor de 
tip spray nu este recoman-
dată în contextul noului 
coronavirus. Un studiu a 
demonstrat că aplicarea 
acestui tip de dezinfectant 
drept o primă măsură este 
ineficientă în eliminarea 
contaminanţilor din zona 
afectată. În plus, aplicarea 
dezinfectanţilor prin aceas-
tă măsură se poate solda cu 
iritarea pielii, ochilor sau a 
căilor respiratorii.

Măsuri de precauţie 
în timpul pregătirii 
dezinfectanţilor

Dereticatorii trebuie să 
utilizeze echipamente de 
protecţie individuală şi să 
fie şcolarizaţi cum să o facă 
în mod corect. Acest echipa-
ment include uniforma cu 
mâneci lungi, încălţăminte 
închisă, şorţuri imperme-
abile, mănuşi de cauciuc, 
mască medicală şi ochelari 
de protecţie.

Soluţiile pentru dezin-
fecţie trebuie preparate 
în spaţii bine ventilate. 
Evitaţi combinarea dezin-
fectanţilor, atât în timpul 
pregătirii, cât şi în timpul 
utilizării, pentru că aceste 
„mixturi” pot genera gaze 
periculoase, în special în ca-
zul combinaţiilor cu soluţii 
de hipoclorit.

Cum să dezinfectezi 
corect suprafețele. 
Recomandări 
de la OMS

Elena CIOINA

Noul coronavirus, SARS-CoV-2, 
se transmite prepo nderent 
prin intermediul aerosolilor 
în timpul contactului fizic 

apropiat. 
Apropo,

cineva v-a întrebat, 
vreţi ca 2020 să 

fie declarat Anului 
Lucrătorului 

Medical? Aveţi timp 
pentru tot felul 
de evenimente? 

Sau aveţi ture de 
noapte? Apoi ture 

de zi? Apoi iarăşi de 
noapte?
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Roger FEDERER: 
„Să jucăm pe 
stadioane cu 
spectatori”

Roger Federer (38 de ani, nr. 
4 în ierarhia ATP), cel mai titrat 
tenismen din toate timpurile, este 
de părere că la reluarea competiţii-
lor, preconizată pentru luna august 
a.c., ar trebui să se permită prezenţa 
spectatorilor în tribune. Reamintim 
că Roger Federer a fost operat la 
genunchi în luna februarie curent. 
„Mă simt foarte bine fizic. Mi-e greu 
să-mi închipui să joc fără public. 
Ar trebui să ni se dea posibilitatea 
să evoluăm pe stadioane care ar 
putea fi umplute la o treime sau la 
jumătate din capacitate”, a speci-
ficat tenismenul elveţian. 

Acte de binefacere

Celebrul tenismen nu pierde 
ocazia de a profita de pauza com-
petiţională provocată de pande-
mie pentru a se preocupa de acte 
de caritate. Astfel, el a donat de 
la începutul acestui an peste cinci 
milioane de dolari SUA pentru 
opere de binefacere. Mai întâi el 
a oferit 170 de mii Fundaţiei Rally 
For Relief, în vederea luptei cu 
incendiile de vegetaţie din Aus-
tralia. În luna februarie, Federer 
a organizat în faţa a 50 000 de 
spectatori „Match For Africa 6”, 
festivitate sportivă ce a avut loc 
în oraşul Cape Town, Africa de 
Sud, reuşind astfel să colecteze 
peste trei milioane de dolari, mij-
loace destinate copiilor săraci de 
pe continentul african. În plus, el 
a donat un milion pentru copiii 
săraci şi familiile lor, ca aproxi-
mativ 64 000 de africani să poa-
tă beneficia de mese gratuite. De 
asemenea, jucătorul elveţian şi 
soţia sa Mirka au oferit un milion 
de dolari pentru acele familii vul-
nerabile din Elveţia care au fost 
afectate de coronavirus.

Palmares impresionant 
și recorduri ameninţate

Cu 20 de titluri de Grand Slam 
în palmares, Federer deţine supre-
maţia în această ierarhie all-time, 
fiind urmat de spaniolul Rafael 
Nadal (19), nr. 2 ATP, şi sârbul 
Novak Djokovic (17), actualul lider 
în clasamentul mondial; ambii 
concurenţi îi călcă în permanenţă 
pe urme, suspansul urmăririi ţi-
nând cu sufletul la gură numeroşii 
amatori ai tenisului din întreaga 
lume. De asemenea, elveţianul a 
câştigat şase trofee ale Turneului 
Campionilor şi s-a aflat în vârful 
clasamentului mondial 310 săptă-
mâni, dintre care 237 consecutive, 
ceea ce reprezintă nişte recorduri 
absolute, greu de imaginat să fie 
bătute de cineva care evoluează în 
prezent. Un alt record impresio-
nant, stabilit de R. Federer încă la 
începutul carierei lui sportive, este 
câştigarea primelor şapte finale 
pe care le-a jucat la turneele de 
Mare Șlem.  

I. B.

 Asta după ce agenţii formaţiei 
din capitala ţării au venit în re-
petate rânduri la Chişinău pentru 
a tatona subiectul unui eventu-
al transfer, iar Venus a susţinut 
câteva meciuri amicale cu Mihai 
Viteazul pe stadionul Regele Fer-
dinand I (azi Dinamo).

Vasile, ca mentor, 
și mezinul Volodea

Fratele mai mare, Vasile Vâl-
cov, care le-a cultivat şi celor 
mai mici dragostea pentru jocul 
cu mingea rotundă, era magistral 
pe poziţia de fundaş. Și-a încheiat 
cariera sportivă în a doua jumă-
tate a anilor 20. Ceilalţi trei erau 
atacanţi de primă mărime, iar 
mezinul, Vladimir, se descurca 
de minune şi în posturile de mij-
locaş şi apărător, găsind inspiraţie 
în prestaţia lui Vasile, vioaie şi 
matură în acelaşi timp. 

Este curios faptul că Volodea 
la 11 ani evolua deja la nivel pro-
fesionist în echipa de seniori, la 
Mihai Viteazul Chişinău. Era de 
un talent fără egal. La 16 şi 18 ani, 
se învredniceşte de titlul de cam-
pion naţional cu „giganţii negri 
din Splai”, cum era numită echipa 
Venus pentru tricourile lor tradi-
ţionale în culori întunecate, iar în 
1934 devine al doilea golgeter al 
campionatului, cu 15 reuşite. În-
tr-un meci a fost chiar antrenorul 
echipei naţionale, contra selecţi-
onatei Egiptului. Însă rodnica lui 
carieră – în 43 de meciuri pe care 
a reuşit să le joace pentru Venus a 
înscris tocmai 34 de goluri – s-a 

dovedit a fi marcată de suferinţa 
neîntreruptă provocată de o ma-
ladie rebelă; la 19 ani îşi încheie 
traseul sportiv. Tuberculoza îi 
răpune viaţa în 1952, la vârsta 
de 35 de ani.

Ani de glorie

Anii de glorie ai clubului Venus 
sunt strâns legaţi de numele fraţi-
lor Vâlcov; cu ei în componenţă, 
echipa bucureşteană îşi adjude-
că de cinci ori titlul de campioa-
nă naţională (1932, 1934, 1937, 
1939, 1940), dominând fotbalul 
românesc în perioada interbelică 
(Venus a câştigat titlul suprem şi 
în 1920, 1921, 1929). De aseme-
nea, în a doua jumătate a anilor 
30, la echipă vin de la Sporting 
Chişinău Vladimir Cearughin, 
mijlocaş dreapta, şi Voroneţki, 
extremă stânga, cimentând prin 
talentul lor incontestabil reduta 
basarabeană.

Primele titluri, 
înmulţite la trei

Pe 10 iulie 1932, Venus Bucu-
reşti se impune în cadrul seriei 
sale şi accede în finala Campio-
natului României, unde fără drept 
de apel surclasează cu 3-0 U.D. 
Reşiţa. Tustrei fraţii Vâlcov au fost 
integralişti, iar Colea si Volodea 
au marcat câte un gol, contribuind 
decisiv la acest succes istoric al 
echipei, ce aduce în palmaresul 
basarabenilor primul lor trofeu 
naţional. 

În ediţia 1933-1934, echipa Ve-
nus iarăşi accede în finala mare, 
care s-a disputat în dublă manşă. 
Fraţii Vâlcov au fost imperiali, 
aportul lor fiind hotărâtor în eco-
nomia ambelor meciuri: În cel din 
deplasare, pe Arena Banatul, Ve-
nus smulge victoria în faţa eternei 
sale rivale, Ripensia Timişoara, 
scor 3-2 (0-2 la pauză). Toate go-
lurile au fost marcate de Volodea 
(minutele 54, din lovitură liberă, 

Fotbalul basarabean în 
perioada interbelică – parte 
organică a României Mari (III)

Iulian BOGATU

Conducerea Asociaţiei Sportive Fotbal Club 
Venus 1914 București imediat și-a dat 
seama că valoarea individuală a fraţilor 
Vâlcov va avea doar de câștigat dacă vor fi 

lăsaţi să joace împreună, în același lot.

şi 74, după un şut năprasnic al 
lui Petea, respins cu pumnul de 
portar) şi de Petea (70, cu capul, 
dintr-o centrare), timp de 20 de 
minute ei întorcând un rezultat 
ce părea pecetluit. 

Peste o săptămână, în retur, 
tripleta Vâlcov a oferit celor 7 mii 
de suporteri adunaţi pe Arena 
Venus un spectacol de un feeric 
de neimaginat. Într-un meci cu o 
miză uriaşă, cu un adversar titrat 
şi extrem de experimentat, într-o 
confruntare ce abunda de goluri şi 
suspans, cu răsturnări spectacu-
loase de situaţie, fraţii Vâlcov au 
făcut diferenţa, marcând tocmai 
de patru ori (Colea, 49-pen., 73, 
Volodea, 57, 64), scor final 5-3 (0-
1). Astfel, ei devin pentru a doua 
oară campioni naţionali! 

Joc de senzaţie

Prestaţia magnifică în teren a 
celor trei basarabeni făcea sen-
zaţie. De exemplu, în meciul cu 
CAO (Clubul Atletic Oradea), din 
sezonul 1932-33, scor 6-0, toate 
golurile au fost marcate de Volo-

dea (3), Colea (2) şi Petea (1), iar 
clubul Crişana, cu fraţii Vâlcov în 
componenţă, pe care îi împrumută 
special pentru acest meci, învinge 
cu 3-1 Bayern Munchen (forma-
ţie germană celebră deja atunci), 
toate cele trei goluri pentru echipa 
învingătoare fiind opera basara-
benilor. 

Și astfel de partide – de o miză 
colosală sau purtând marca pre-
stigiului internaţional –, soarta 
cărora a fost decisă în totalitate de 
golurile tripletei noastre, au fost o 
mulţime. Per total, fraţii Vâlcov au 
susţinut 260 de meciuri, marcând 
153 de goluri doar în campionatul 
divizionar, numărul celorlalte lu-
ări de poartă, în meciuri interna-
ţionale şi amicale, urmând să fie 
precizat de amatorii unei statistici 
stricte şi veridice. 

Biografiile celorlalţi doi fraţi, 
Nicolae şi Petre, soarta tragică 
a acestuia din urmă, precum şi 
evenimente fotbalistice legate de 
evoluţia pe plan internaţional în 
perioada interbelică îşi vor găsi 
oglindirea în acest colţ de pagină 
săptămâna viitoare.

Venus București (theplaymaker.ro)

Venus

Finală: Venus - Ripensia
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T U T T I - F R U T T I

O echipă de oameni de ştiinţă 
a creat cel mai complex hibrid 
om-animal de până acum, fiind 
vorba de şoareci cu celule umane.

În cadrul studiului realizat la 
Universitatea din Buffalo, s-au 
folosit celule stem umane modi-
ficate, astfel încât să se „întoarcă” 
la un stadiu anterior al evoluţiei 
lor biologice.

Deşi considerat un succes acest 
experiment, de reţinut e faptul că 
cei mai reuşiţi embrioni hibrizi 
aveau maximum 4% celule uma-
ne, în timp ce alţii puteau să aibă 
chiar şi 0,1%.

Conform unui raport publicat 
de jurnalul Science Advances, 
citat de Futurism, o parte dintre 
celulele umane s-au lipit de inimă 
sau ficat. Marea majoritate, însă, 

au ajuns în sistemul circulator.
Cercetătorii implicaţi în studiu 

au transmis că nicio celulă uma-
nă nu a dat semne că s-ar putea 
transforma în spermatozoid sau 
ovul. În plus, oamenii de ştiinţă 
anunţă că embrionii au fost dis-
truşi după 17 zile de dezvoltare.

Aceştia au mai explicat că astfel 

de hibrizi ar putea reprezenta baza 
unor studii pe animale, care să 
reflecte mult mai bine organele 
şi ţesuturile umane. În cele din 
urmă, medicii din întreaga lume 
speră ca aceste himere să repre-
zinte o sursă de organe pentru 
transplant.

ziare.com

Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chi-

şinău îţi oferă posibilitatea de a publica anunţuri de 
vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de 
cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea intra uşor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre 

locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu 
chirie a locuinţelor, a tehnicii agricole, a maşinilor 
second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi 
ceva, sună şi dictează anunţul tău la telefonul taxabil 
al redacţiei: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe 
pagina online a publicaţiei – gazetadechisinau.md.

I n t e g r a m a

S u d o k u

Concurs pentru cei mai harnici  
poştaşi în 2020!
„GAZETA de Chişinău” lansează un concurs pentru poştaşii din toate localităţile Republicii Moldova.
Condiţiile participării la concurs sunt următoarele:
Poştaşii care vor perfecta pentru a doua jumătate a anului 2020 un număr de abonamente pentru 3 
luni şi respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM 21125/23 
(pensionari, invalizi, studenţi) vor beneficia de următoarele premii:

6 luni 3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei                               20 – 30 abonamente – 150 lei                               
31 – 40 abonamente – 400 lei 31 – 40 abonamente – 200 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei 41 – 50 abonamente – 250 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei 51 – 60 abonamente – 300 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei 61 – 70 abonamente – 350 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei 71 – 80 abonamente – 400 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei 81 – 90 abonamente – 450 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei 91 – 100 abonamente – 500 lei
101 plus – 1200 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.

C a r u l  c u  b a n c u r i

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îţi ma-
cină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ţi sufletul-pereche. GAZETA 
de Chişinău îţi vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poţi 
perfecta un abonament la noua pu-
blicaţie, GAZETA de Chişinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conţine mesajele celor 
care se află în aceeaşi situaţie ca şi 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin 
alături de omul drag. 

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj la 
rubrica „Te caut”. Transmite o scri-
soare pe adresa redacţiei GAZETA 
de Chişinău, mun. Chişinău, str. 
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună 
la numărul de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chişinău, singur. De aceea aş 

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 dimineaţă şi de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăieşte undeva la ţară, cu vârsta 

de 57-58 de ani, cu înălţimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate 
avea şi copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcţii. (02)

Au fost creați primii hibrizi om-şoarece

Soţia găseşte caseta cu filmarea de la nuntă aruncată în coşul de 
gunoi: „Ce naiba-i asta?”. „Ce să fie?...”, răspunde soţul. „E un 
documentar despre un tânăr care şi-a ruinat viaţa!”.

Vine un tip cu un câine la veterinar: 
- Domnule doctor, vreau să-i tăiaţi coada câinelui... 
- Dumnezeule mare, de ce vreţi să faceţi asemenea lucru? 
- Mâine vine soacră-mea şi nu vreau ca ceva să o facă să creadă că e 
binevenită!

- De ce ai fugit din sala de operaţie înainte de intervenţie? 
- Pentru că infirmiera spunea tot timpul: „Curaj, nu vă fie teamă, e o 
operaţie uşoară!”. 
- Păi, şi? Asta nu te-a liniştit? 
- Nu. Pentru că vorbea cu chirurgul!

Leul cheamă toate animalele şi le spune: 
- Cei frumoşi – în stânga, cei deştepţi – în dreapta. Toate animalele 
se conformează, numai maimuţa rămâne pe loc. 
- Dar tu ce faci? - întrebă leul. 
- Ce vrei, să mă rup în două?!
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Uită de dânşii!”. Lui Vladimir nu 
i-a prea convenit vorba Galei, dar 
nu avu încotro. Îi era dragă şi nici 
gând s-o piardă. 

Au avut și ei copii odată

Mai ales că nici de copii nu-i 
era dor, vă spuneam, se înstrăina-
seră între dânşii. Cam peste vreo 
trei ani vine la Vladimir o pere-
che de oameni de pe la Străşeni. 
Căutau aceia să înfieze un copil 
din orfelinat şi drag le căzuse la 
inimă Alexandru. 

„Ne trebuie consimţământul 
dumneavoastră. Ne-a spus direc-
torul că nu vă interesaţi de copil, 
nu-l vizitaţi niciodată, că aveţi 
deja altă familie... Ce ziceţi?”. 
Vladimir şi-a strigat consoarta, 

să se sfătuiască, chipurile, deşi 
ştia că semnează orice document, 
doar să scape de copii. Aşa a ajuns 
Alexandru să fie luat de suflet de 
familia ceea din Străşeni.  

S-au dovedit a fi oameni cum-
secade, chiar dacă au trecut prin 
clipe grele în viaţa lor. Au avut şi 
ei copii odată şi se bucurau unii de 
alţii în fiecare zi dată de la Dom-
nul. Într-o vară însă i-au dus la 
ţară, la bunei. Fetiţa lor împlinise 
şapte ani, băiatul avea nouă ani 
când s-a întâmplat nenorocirea. 

„Dar dacă-i din neam rău?”

Împreună cu alţi copii din ma-
halaua bunicii s-au dus la iaz să 
se scalde şi nici unul dintre ei nu 
ştia să înoate. Au intrat în iaz şi 

n-au mai ieşit de acolo, tot încer-
când să se salveze unul pe altul. 
Pe bunica lor până în seară a şi 
dus-o urgenţa la spitalul raional. 
A avut ictus cerebral bătrâna şi 
s-a chinuit ani grei la pat până 
s-a îndurat Domnul de ea. 

Fiica ei şi ginerele au suferit 
enorm pierderea copiilor. În spe-
ranţa că-i va naşte nevasta alţii, 
au ajuns să treacă de patruzeci de 
ani până să se hotărască să înfieze 
pe cineva. Și atunci nu erau siguri 
că fac bine. Știţi şi dumneavoastră 
mentalitatea oamenilor: „Dar da-
că-i din neam rău, dacă mă gâtuie 
într-o seară chiar în patul meu?”. 

De trei ani n-a venit 
să-și vadă copilul

Istorii deşănţate auziseră ei 
despre copii înfiaţi şi fireşte, frică 
le era peste cine-or da ei. Dar iată 
că, umblând de la o casă de copii 
la alta, au ajuns să-l cunoască şi 
pe Alexandru. Le spunea directoa-
rea orfelinatului că, deşi are tată, 
de trei ani de zile n-a venit să-şi 
vadă copilul şi nici n-a telefonat 
vreodată să se intereseze mai este 
el sau e mort demult.

Zic, oameni de treabă erau cei 
care l-au înfiat pe Alexandru. În-
cercau să-l îndrăgească, făceau 
orice ca să se simtă băiatul în 
largul lui. Îl îmbrăcau frumos, 
îi cumpărau jucării, oriunde se 
duceau tot cu copilaşul de mână 
erau. Dar ceva nu mergea, lipseau 
relaţiile fireşti şi căldura ceea pă-
rintească care este între copii şi 
părinţii biologici. 

(va urma)

Dificultăţile te epuizează 
la nivel energetic. Deşi eşti 
conştient că toate resursele 
se află în tine, îţi este difi-
cil să le „accesezi” acum. Ai 
nevoie de timp pentru tine 
şi pentru propriile nevoi. 
Familia devine din nou pri-
oritară. Alături de cei dragi 
reuşeşti mereu să priveşti 
cu seninătate la sensul pro-
priei vieţi.

Nesiguranţa îţi va invada 
sufletul şi raţiunea. Nu re-
uşeşti să îţi dai seama care 
este sursa acestei anxietăţi 
pe care o resimţi. În plan 
profesional, te simţi mă-
gulit de cei care doresc să 
îţi ofere ajutorul, însă nu te 
simţi pregătit să îl accepţi. 
Consideri mereu că te poţi 
descurca singur, chiar dacă 
eşti în impas.

În această perioadă se 
întâmplă multe lucruri im-
portante pentru echilibrul 
tău interior. Nimic din ceea 
ce se întâmplă în viaţa alto-
ra nu va mai avea un impact 
atât de mare asupra stării 
tale emoţionale. Până şi tu 
eşti surprins de cum reu-
şeşti acum să te detaşezi de 
contextele care au impact 
negativ asupra ta.

Toată „revoluţia” pe care 
o trăieşti în plan emoţional 
are drept scop recâştigarea 
încrederii în sine, dar şi în 
cei din jur. Atunci când vine 
vorba de carieră şi de pro-
priile valori, îţi dai seama 
că anturajul de care eşti 
înconjurat la birou te face 
să te „anulezi”. Încearcă să 
ieşi puţin din context şi să 
rişti mai mult. 

Firea ta rebelă şi non-
conformistă va fi în căutare 
de stabilitate şi securitate 
emoţională. Toate nevoile 
cu impact emoţional parcă 
vor încerca să te „subjuge” 
pentru a nu îţi canaliza 
atenţia spre alte lucruri. 
Vei începe să îţi faci pla-
nuri mult mai sustenabile 
în plan profesional.

Perioadă marcată de un 
fenomen astrologic intens 
care îşi va lăsa amprenta asu-
pra destinului tău. Vine spre 
tine nevoia de a te reinventa 
la nivel profesional, dar îţi 
lipseşte curajul. Maniera în 
care alegi să faci lucrurile te 
poate conduce spre un suc-
ces în carieră la care nu ai fi 
visat vreodată. Ai încredere 
în propriile visuri! 

Astrele „te pregătesc” 
pentru schimbările radicale 
care vor surveni în viaţa ta. 
Indiferent de ce va veni spre 
tine, vei rămâne concentrat 
pe propriile obiective. Prac-
tica pe care ţi-ai impus-o de 
ceva timp în anumite sec-
toare ale vieţii te-a ajutat 
să îţi recapeţi o parte din 
vitalitatea care te-a carac-
terizat dintotdeauna.

Caruselul de emoţii pe 
care îl trăieşti în ultima peri-
oadă se va intensifica în zilele 
următoare. Pentru tine ori-
ce început îţi induce o stare 
emotivă profundă, chiar dacă 
nimic din ceea ce se întâm-
plă nu are un impact atât de 
mare asupra ta. Venus se va 
afla într-o poziţie retrogradă, 
iar acest lucru te va influenţa 
la nivel energetic.

Uranus aduce în viaţa ta 
multe schimbări radicale. 
Se pare că toate energiile se 
vor concentra pe împlinirea 
ta emoţională. Atunci când 
vine vorba de carieră, oda-
tă ce vei adopta noile idei 
care îţi traversează mintea, 
şi modul tău de a acţiona va 
fi mult mai sigur. Îţi doreşti 
să flirtezi cu o persoană, dar 
nu ştii cum să faci asta.

„Un nou început”… Aces-
ta este clişeul care se află 
acum pe buzele tuturor. 
Chiar dacă îţi dai seama 
cât îţi este de dificil ca tu 
să simţi ca ei, eşti conştient 
că şi pentru tine lucrurile 
se vor schimba radical în 
perioada care urmează. Tot 
ceea ce ai trăit vreodată va 
fi anulat de noile provocări 
de care vei avea parte.

Persoanele rău intenţionate 
cu care eşti nevoit să interacţi-
onezi îşi lasă amprenta asupra 
echilibrului tău interior. Oricât 
de mult ţi-ai dori să reuşeşti 
acest lucru, nu poţi să rămâi in-
diferent în faţa „viziunii îngus-
te” a celor din jur. Când vine 
vorba de a face parte dintr-o 
echipă de profesionişti, valorile 
pe care le cauţi la ceilalţi îţi sunt 
foarte clare.

Relaţiile cu cei din jur 
vor reprezenta din nou 
punctul central al vieţii 
tale emoţionale. Alegeri 
neinspirate, regrete îţi vor 
întări ideea că nu vei reuşi 
niciodată să ai parte de au-
tenticitate în plan personal. 
Toţi cei pe care îi cunoşti te-
au dezamăgit sau consideri 
că oricum o vor face.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Peşti

Erau cinci copii în familie, Ale-
xandru fiind cel mai mic. Tatăl lor 
lucra şofer în colhoz şi era mai 
tot timpul ocupat. Mama copiilor, 
cam bolnăvicioasă fiind, mai mult 
prin gospodărie era – avea grijă 
de copii şi de puţina avere pe care 
o agonisiseră timp de zece ani de 
căsnicie. 

Aşa s-a întâmplat că se îmbol-
năveşte nevasta de tuberculoză şi 
o duc la spitalul din Corneşti şi de 
acolo n-a mai ajuns femeia să se 
întoarcă acasă. În jumătate de an, 
s-a stins. Sfătuit de alţii, ce face 
bărbatul? Se adresează organelor 
de tutelă şi-şi dă toţi copiii în grija 
statului. 

Care femeie ar vrea să-și
ia p ovara a cinci copii?

Explica Vladimir că nu are cine 
căuta de puradei, nevasta nu avea 
părinţi şi fraţi, şi el tot singur pe 
lume este. Și-apoi, e ocupat me-
reu, cine-o să caute de dânşii? S-ar 
însura, zicea el, dar care femeie 
ar vrea să-şi ia pe cap cinci copii?

Cei de şcoală au fost duşi la in-
ternat, Alexandru şi Liza, că erau 
mici încă, au fost luaţi la o casă 

de copii în alt raion. Uite aşa s-au 
despărţit copiii de părinte şi fra-
ţii înde ei. Alexandru atunci abia 
trecuse de doi anişori, iar Lizuţa 
avea cu un an mai mult... 

Vladimir, tatăl lor, cum i-a dat 
de la casă, nu i-a mai vizitat ni-
ciodată. Dacă era apostrofat de 
săteni, le răspundea tăios: „N-am 
timp, lucrez şi în colhoz, şi aca-
să am de făcut atâtea, că nu-mi 
văd capul de griji”. Ceilalţi copii 
de la internat se mai duceau pe 
vară acasă, ai lui Vladimir însă 
erau duşi prin tabere şi lăsaţi pe 
mâini străine. 

Văzând că nu vine părintele 
pe la ei, l-au crezut mort

Erau doar vreo câţiva ca dân-
şii, iar parte rămăşi la internat 
orfani de mamă şi de tată erau. 
Greu le-a fost să se deprindă pri-
mii ani,  pentru că erau mărişori 
şi-şi mai aminteau de mamă şi 
de tată. Dacă au văzut că nu vine 
şi nu vine părintele pe la dânşii, 
l-au crezut mort...

Între timp, Vladimir îşi găsise o 
muiere din satul vecin, frumoasă 
şi tânără nevasta ceea, divorţată în 
al treilea an după nuntă. Spuneau 
gurile rele că era cam uşernică şi 
folosită la nevoie de fustangiii sa-
tului. Tocmai pe dânsa a adus-o 
Vladimir stăpână în gospodăria 
lui. 

Când i-a adiat bărbatul că ar 
fi bine să-şi aducă copiii acasă, 
tinerica ceea parcă a luat foc: „Nu 
ne-a fost aşa înţelegerea, omule, 
n-am să fiu sluga ta şi a copiilor 
tăi! Le este bine, acolo unde sunt. 

L A  N O I  A C A S Ă

Povestea lui Alexandru (1)

Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 1 iunie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Teatru TV
11.15 Desene animate: Linxy
11.45 Lăutarii Altfel
12.50 Filler Copii spun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online pentru clasa a 
X-a în Republica Moldova
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 Film
16.05 Documentar
16.55 Filler Copii spun
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!
22.55 Filler Copii spun
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
10.45 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 41
11.30 Film: Bernie, un delfin special

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 42
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 19
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
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.15 Serial: Aripile Nordului, ep. 19
04.00 Adevăruri despre trecut
04.25 Dosar România
05.15 Nadine
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.10 Film: Neamul şoimăreştilor
10.55 Filler Copiii spun…
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Festivalul Internaţional de Circ 
de la Monte-Carlo - Franţa, 2018
14.30 Film: Dumbrava minunată
15.55 Filler Copiii spun…
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.20 Glumetii Pranksters
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
20.00 # De acasă împreună
21.00 Concert Monica Anghel
22.00 Câştigă România!
22.55 Filler Copiii spun…
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 11
23.55 Film: Adio, concubina mea! 
164’
02.45 România… în bucate
03.15 Telejurnal
03.50 Sport
04.00 E vremea ta!
04.15 Câştigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
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.)
09.15 Moldova de Patrimoniu

09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Desene animate Aventurile lui 
Sammy
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.35 Pur şi simplu
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl. 
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
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 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 F/d
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Asterix şi Obelix
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Dimensiunea diplomatică
03.25 Reporter pentru sănătate
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.10 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.00 Dinotrux
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
09.45 Barbie în Tabără de Muzîca
11.05 Barbie şi surorile ei în goana 
după căţeluşi
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Ups! Am pierdut arca
15.05 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Unde-i Waldo?
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.05 Micul meu ponei: Prietenia este 
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie Degeţica
21.45 Talking Tom şi prietenii lui
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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
21.30 Film Ultima legiune
23.15 Ştirile
23.45 Film Thor: God of Thunder
01.30 Film Last Legion
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

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 Ждем в гости
07.10 Х/ф Огонь и лед: хроники 
драконов

08.45 Д/ф
09.30 Drive it
10.00 Х/ф Книжный клуб
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Все дети Бога могут 
танцевать
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Песня имен
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Песня имен
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Д/ф
18.30 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Муз/ф Гайд-парк на Гудзоне
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Опасный Бангкок
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Drive it

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Regina nopţii
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 Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie, ep. 679
10.00 Film: FRATELE INVIZIBIL
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. 261
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 26
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 264
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 680
21.00 Film: OSTATICUL
23.15 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
SÂNGELE REICH -ULUI
01.00 Iubire interzisă
02.45 Albumul Naţional
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 Серебряный бор
22.00 Т/с Кордон следователя 
Савельева
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
21.30 Т/с Лондонград
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, 2 iunie

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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica 
Moldova - pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
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 dumneav-
oastră
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 suspine-
lor, ep. 42
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 43
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 20
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 sez. 2
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.13 Serial: Aripile Nordului,          
ep. 20
03.58 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!
10.55 Filler Copiii spun…
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Glumetii Pranksters
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
15.55 Filler Copiii spun…
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.35 Filler Copiii spun…
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.55 Filler Copiii spun…
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 # De acasă împreună
01.00 Olimpiade de aur JO Atena 
2004
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Câştigă România!
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Chişinău: ieri şi azi
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.)
09.15 Abraziv
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.25 Poveşti la telefon
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 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
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.20 Fii tânăr!
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
06.10 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.00 Dinotrux
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Piraţii care nu fac nimic: Poveş-
ti din ţara legumelor
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Lassie şi prietenii
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Cei trei purceluşi
14.40 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Unde-i Waldo?
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.05 Micul meu ponei: Prietenia este 
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie - eroina jocurilor video
21.45 Talking Tom şi prietenii lui
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar

23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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
21.30 Film Triplu X
23.30 Ştirile
00.00 Film Blitz
01.45 Las Fierbinţi
02.45 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 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 Filme şi Staruri
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 Х/ф Опасный Бангкок
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Гайд-парк на Гудзоне
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Линия родства
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Линия родства
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Лорд вор
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Человек ноября
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Check in

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
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09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Regina nopţii
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 Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
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. 680
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. 26
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 262
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 27
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 265
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 681
21.00 Film: TRUPE DE ELITĂ 2
23.15 Film: OSTATICUL
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
04.45 Vouă
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 Серебряный бор
22.00 Т/с Кордон следователя 
Савельева
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei

TVC-21

06.00 Ştiri 21
06.20 Fantezia gustului
06.50 Market Imobile
07.00 Ştiri 21
07.30 Jurnalul copiilor
07.50 Фитнесс
08.30 Ştiri 21
09.00 Жизнь полная радости
09.30 Настоящее время
10.30 Market Imobile
10.40 Неизвестная Россия
11.10 Ромб
11.40 Teleshopping
12.00 Главное
13.00 Человек на карте
13.30 Наша американская история
14.00 Market Imobile
14.10 Настоящее время
15.00 Bursa LARA
15.30 Teleshopping
15.50 Наша американская история
16.20 Market Imobile
16.40 Teleshopping
17.00 Important
18.00 Fantezia gustului
18.30 Dialogul de seară
19.30 Ştiri 21
20.00 Important
21.15 Ştiri 21
21.30 Настоящее время
22.30 Ştiri 21
23.00 Главное
00.25 Market Imobile
00.30 Sector militar
01.30 Ştiri 21
02.00 Ромб
02.30 Ştiri 21
03.00 Человек на карте
04.00 Неизвестная Россия
04.30 Настоящее время
05.00 Наша американская история
05.30 Ромб

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 Т/с Лондонград
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

Miercuri, 3 iunie

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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica 
Moldova pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Sport
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Destine ca-n filme
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 dumneav-
oastră
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 suspine-
lor, ep. 43
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Doar să gustaţi…
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 44
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 21
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
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.13 Serial: Aripile Nordului, ep. 21
03.58 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!
10.55 Filler Copii spun…
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
15.55 Filler Copii spun…
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.35 Filler Copii spun…
18.45 Sport
19.00 Telejurnal

19.40 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Fiul lui 
Spartacus 97’
22.00 Câştigă România!
22.55 Filler Copii spun…
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Telecinemateca: Fiul lui 
Spartacus 97’
01.45 România… în bucate
02.15 Documentar: 360°-GEO
03.10 Telejurnal
03.45 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Câştigă România!
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Cântec, dor şi omenie
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.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 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 Caleidsocop muzical
21.00 Ştirile
21.15 Moldova de Patrimoniu
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
22.40 Poezii
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Caleidsocop muzical
03.35 Chişinău: ieri şi azi
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.10 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.30 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.00 Dinotrux
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Coconut, micul dragon - Aven-
turi în junglă
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Lassie şi prietenii
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Barbie Degeţica
14.55 Talking Tom şi prietenii lui
15.05 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Unde-i Waldo?
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.05 Micul meu ponei: Prietenia este 
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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
21.30 Film Spionul din vecini
23.00 Ştirile
23.30 Film Gangsteri de legendă
01.45 Spy Next Door
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
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 Jurnalul săptămânii
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Coronavirus
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Х/ф Человек ноября
12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф Лорд вор
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Воздушный маршал
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Воздушный маршал
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Лондонские каникулы
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф В пути
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Arts 21

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Regina nopţii
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
22.15 Serial Regina nopţii
23.15 Serial Iubire ca în filme
00.15 Serial Fetele din Tierra Blanca

02.15 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.30 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. 681
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. 27
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 263
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 28
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 266
20.00 Film: OPERAŢIUNEA CHRO-
MITE
22.15 Film: LEGEA LUI BANKS
00.15 Film: TRUPE DE ELITĂ 2
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 Серебряный бор
22.00 Т/с Кордон следователя 
Савельева
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 Т/с Лондонград
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

Joi, 4 iunie

TVR Moldova

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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica 
Moldova pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Sport
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
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 Documentar: Unirile romanilor
23.00 A doua Romanie
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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 suspine-
lor, ep. 44
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
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 45
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 22
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
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.20 Serial: Aripile Nordului, ep. 22
04.05 Vorbeşte corect!
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 Sport Meteo
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 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
20.10 Film: În braţele străinului
21.45 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Film: În braţele străinului
01.30 România… în bucate
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Câştigă România!
05.00 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Portretul savantului
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.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint

11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 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.)
17.20 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
21.40 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Prin muzică în Europa
00.10 Musafirul
00.40 Recital. Silvia Zagoreanu
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

P R O G R A M E  T V
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06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Dinotrux
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Pettson şi Findus
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Lassie şi prietenii
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Barbie - eroina jocurilor video
14.55 Talking Tom şi prietenii lui
15.05 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Unde-i Waldo?
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.05 Micul meu ponei: Prietenia este 
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Piraţii care nu fac nimic: Poveş-
ti din ţara legumelor
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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
21.30 Film Proscrisul
23.15 Ştirile
23.45 Film Tammy
01.30 Las Fierbinţi
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
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 Zona VIP
10.45 De bine, de rau
11.45 Secretele Puterii
12.50 Teleshopping
13.00 Colecţie Dora Show
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 Patrula
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Coronavirus
22.30 Filme şi Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Colecţie Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
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 В пути
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Лондонские каникулы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Помпеи
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Помпеи
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Париж подождет
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Зачинщики

01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.30 Serial Dincolo de noi
06.30 Serial Tânăr şi neliniştit
07.30 Serial Iubire ca în filme
08.30 Teleshopping
08.45 Serial Vieţi la răscruce
10.00 Serial Regina nopţii
11.00 Teleshopping
11.30 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.30 Teleshopping
13.45 Serial Inima nu cere voie
14.45 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 Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
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. 28
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 264
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 267
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 682
21.00 Film: INCERTITUDINE
23.15 Film: OPERAŢIUNEA CHRO-
MITE
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
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 Серебряный бор
22.00 Т/с Кордон следователя 
Савельева
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 Т/с Лондонград
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

Vineri, 5 iunie

TVR Moldova

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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online în Republica 
Moldova pentru clasa a X-a
14.00 Telejurnal Sport
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
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 Gala umorului. Partea I
00.15 Gala umorului
01.05 Telescoala Clasa XII
02.05 Gala umorului. Partea I
03.00 Gala umorului
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 suspine-
lor, ep. 45
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
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 46
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 23
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Regii blestemaţi
22.50 MomentArt
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Film: Regii blestemaţi
03.35 Serial: Aripile Nordului, ep. 23
04.20 Vorbeşte corect!
04.25 Garantat 100%
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 Sport Meteo
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 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
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 E vremea ta!
04.10 Câştigă 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

06.35 Poezii
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.)
09.15 Magazinul copiilor
09.45 Artelier
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 Moldova de Patrimoniu
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl. 
XII)
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 Cu cât cânt cu atâta sunt
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
00.25 În ritmul dansului
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

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Dinotrux
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Balto

09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Lassie şi prietenii
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
15.05 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.05 Micul meu ponei: Prietenia este 
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Coconut, micul dragon - Aven-
turi în junglă
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

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
21.30 Film Planeta maimuţelor: 
Invazia
23.15 Film Tipul din vecini
00.45 Film Tammy
02.30 Film Boy Next Door
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Lecţii de viaţa
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
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Colecţie Dora Show
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 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
21.30 Три миллиона
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Coronavirus
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Colecţie Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de ras

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Global 3000
10.00 Х/ф Зачинщики
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Париж подождет
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Цифровая радиостанция
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Цифровая радиостанция
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Голограмма для короля
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Властелин любви
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Talk-show politic
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Global 3000

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Regina nopţii
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
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 Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 682
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: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 265
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 268
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 683
21.00 Film: MAESTRUL KUNG - FU
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
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 Поле Чудес
21.00 Т/с И все-таки я люблю
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 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

Sâmbătă, 6 iunie

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
09.25 Mic dejun campion
10.15 Teatru TV
12.55 Documentar: Bătălia de la 
Chemin des dames
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Duelul
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: Duelul
00.50 Discover România
01.00 Documentar: Bătălia de la 
Chemin des dames
02.05 Politică şi delicateţuri
02.55 Miracolul EU
03.05 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 Aventura urbană
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 Vedeta populară
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Vedeta populară
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Serial: Il luce
16.30 Cooltura
17.00 Lumea azi
17.30 Izolaţi în România
18.00 Teleenciclopedia VINCENT 
VAN GOGH
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
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19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Scrisoare către un prieten şi 
înapoi către ţara - Manifest
22.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 3
23.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 4
00.00 Profesioniştii…
01.00 Anchetele comisarului An-
tonescu
02.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 3
02.55 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 4
03.50 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 JO Atena 
2004
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
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
22.10 Serial: În apărarea fiului
23.45 MotorVlog
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: Săgeata neagră
03.50 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
04.40 România… în bucate
05.10 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
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.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Extraordin-
arele aventuri ale lui Jules Vernes
11.00 Fii tânăr!
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film L.A. story
23.05 Zapovednik
23.20 Ştiri Externe
23.45 Concert în Europa
00.00 Ştirile (rus.)
00.30 Moldova de Patrimoniu
01.00 Serial Poftă bună
01.30 Bună dimineaţa
03.15 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
21.15 Bună dimineaţa

Minimax

06.00 Ferma Lenei

06.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Curiosul George
08.30 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
09.45 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
11.05 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
11.25 Eu şi cei 7 pitici
11.55 Eu şi Mia
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Piraţii care nu fac nimic: Poveş-

ti din ţara legumelor
15.05 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.10 Vafă, câinele minune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Pettson şi Findus
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Singur acasă 5: Jaf de 
sărbători
13.00 Ce spun românii
14.00 Film Laguna albăstră
16.00 Film Harry Potter şi Prinţul 
Semipur
19.00 Ştirile
20.00 Film Căpitanul America: Primul 
Răzbunător
22.00 Film Grimsby
23.30 Film Damage
01.30 Film Tammy
03.00 Film Brothers Grimsby
04.30 Film Home Alone Holiday 
Heist

ProTV InterNațional

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 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 Ce se întâmplă, doctore?
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

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 De bine, de rau
10.45 Filme şi Staruri
11.15 Ora Expertizei
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Teleshopping
13.30 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 De bine, de rau
15.45 Teleshopping
16.00 Zdob şi Zdub XX
17.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Beautiful corruption
00.00 Din lumea filmelor
00.30 Renegat
01.00 Serial Sclava albă
03.00 Beautiful corruption
05.00 Jurnalul săptămânii

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Х/ф Голограмма для короля
11.30 Америка. Большое 
путешествие
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.45 Egoist
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Лучшее во мне
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф Полночное Солнце
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Королева Испании

22.15 Internetu grăieşte
23.40 Х/ф Элвис и Никсон
01.10 Ждем в гости
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 Iubire ca în filme
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Regina nopţii
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Puţin sunt şi al tău
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Puţin sunt şi al tău
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 266
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 340
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: GUSTUL ŞI Culoarea 
fericirii
16.30 Film: MAESTRUL KUNG - FU
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 269
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: INCERTITUDINE
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
08.30 Т/с Черная любовь
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Черная любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Кордон следователя 
Савельева
02.30 Vorbe bune cu Lilu
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, 7 iunie

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: Comorile în-
gropate din Marele război

14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Braţele Afroditei
16.35 Regatul salbatic
17.00 Ora regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Concert
00.00 Miracolul EU
00.10 Film: Braţele Afroditei
01.45 Documentar: Comorile în-
gropate din Marele război
02.40 Discover România
02.50 Miracolul EU
03.00 Dăruieşte, Românie!
04.30 Lumea şi noi
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 Serial: Il luce
16.30 Vizita de lucru
17.00 România construită
18.00 Exclusiv în România
18.45 MomentArt
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Cooltura
02.25 Lumea azi
02.50 Miracolul: EU
03.00 Telejurnal Sport
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 Natură şi aventură
11.00 Generaţia Fit
11.30 Olimpiade de aur JO Atena 
2004
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
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
20.10 Film: Mitică Popescu
21.45 Discover România
22.10 Film: Ludovic, copilul-rege 156’
01.00 Pescar hoinar
01.35 Film: Expresul de Buftea
03.05 Film: Mitică Popescu
04.30 Telejurnal
05.05 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
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 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 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
20.10 Eroi printre oameni
20.30 F/d
21.00 Ştirile
21.15 Prin muzică în Europa
22.15 Ştirile (rus.)
22.30 Zapovednik
22.45 Film Churchill
00.20 Tezaur
00.55 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
03.10 Evantai folcloric
04.05 Concert în Europa

04.50 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Curiosul George
08.30 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
09.40 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
11.05 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
11.25 Eu şi cei 7 pitici
11.55 Eu şi Mia
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Coconut, micul dragon - Aven-
turi în junglă
15.05 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
17.10 Vafă, câinele minune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Balto
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - apărătorul legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea 
modei

01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Film Harry Potter şi Prinţul 
Semipur
13.15 Apropo TV
14.15 Film Spionul din vecini
16.00 Film Pixels: O aventura digitala
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film X-Men: Viitorul este 
trecut
22.15 Film Agentul 007 contra 
Golden Eye
00.15 Film Pixels
02.00 Apropo TV
03.00 Film Rise of the Planet of the 
Apes
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
12.00 Superspeed
12.30 Teleshopping
12.45 Arena bucătarilor
13.15 Lecţii de viaţa
14.15 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 Zona VIP
10.30 De bine, de rau
10.45 De facto
11.15 Cabinetul din umbră
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Teleshopping
13.30 O intelegere cu anii o sa fac
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 De bine, de rau
15.45 Teleshopping

17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Ultima zi din Mai
23.30 Filme şi Staruri
00.00 Colecţie Dora Show
01.00 Colecţie Ora de ras
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Colecţie Ora de ras
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Patrula

TV8

06.00 Х/ф Монстр в Париже
07.30 Arts 21
08.00 Internetu grăieşte
09.30 Check in
10.00 Х/ф Полночное Солнце
11.30 Ждем в гости
12.00 Egoist
13.00 Река без границ
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Миф
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Муз/ф Певец
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Любовь в квадрате
22.00 Zâmbărele
22.20 Х/ф Тигровые отряды
00.20 Punct şi de la capăt
01.05 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Internetu grăieşte
04.30 Пятое время года
05.00 Д/ф

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Regina nopţii
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Puţin sunt şi al tău
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Puţin sunt şi al tău
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Puţin sunt şi al tău
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 267
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: GUSTUL ŞI Culoarea 
fericirii
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. 270
20.00 Film: BĂRBAŢI DE OCAZIE
22.45 Opriţi timpul
01.30 Albumul Naţional
03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с Фатмагюль
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
16.15 Telemagazin. Oferta zilei
17.15 Т/с Фатмагюль
19.00 Т/с Кордон следователя 
Савельева
22.00 Т/с И все-таки я люблю
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

P R O G R A M E  T V
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Evoluţie

Copil fiind, ce mult am vrut
S-ajung cândva cosmonaut,
Iar azi, bătrân, mă mai încânt
Cu mersul simplu pe pământ...

Gheorghe BÂLICI

Un aligator celebru 
a murit la 84 de ani 
la o grădină zoologică 
din Moscova 

te reptile cu care împărţea capti-
vitatea. În 1946, aligatorul a fost 
descoperit de soldaţi britanici şi 
trimis în URSS. Perioada din viaţa 
sa dintre 1943 şi 1946 rămâne un 
„mister”, conform comunicatului.

Saturn a ajuns la Moscova în 
iulie 1946 „şi astfel s-a născut un 
mit, conform căruia animalul ar fi 
făcut parte din colecţia personală 
a dictatorului nazist Adolf Hitler”.

„Parcul zoologic din Moscova 
a avut onoarea de a-l adăposti pe 
Saturn vreme de 74 de ani şi a 
făcut tot posibilul să-i ofere ono-
rabilului aligator cât mai multă 
atenţie”, subliniază comunica-
tul. „Probabil vârsta venerabilă 
l-a făcut să fie capricios şi iubea 
să fie masat cu o perie”, conform 
aceleiaşi surse.

„Pentru noi, Saturn reprezin-
tă o eră (...) Ni s-a alăturat după 
Victorie (asupra Germaniei na-
ziste) şi a sărbătorit alături de 
noi împlinirea a 75 de ani de la 
această Victorie”, se subliniază 
în comunicat. 

AGERPRES

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Un film biografic 
dedicat cântăreței 
Amy Winehouse 
ar putea fi lansat 
în 2021

Un lungmetraj biografic de-
dicat vieţii şi carierei cântăreţei 
Amy Winehouse ar putea fi lan-
sat pe marile ecrane anul viitor, 
a declarat tatăl artistei britanice, 
Mitch Winehouse, citat de con-
tactmusic.com.

În vârstă de 69 de ani, Mitch 
Winehouse a sugerat că noul pro-
iect cinematografic ar putea fi o 
portretizare mai veridică a cântă-
reţei – care a murit în 2011 – decât 
documentarul „Amy”, regizat de 
Asif Kapadia, despre care afirmă 
că i-a prezentat atât pe el, cât şi 
pe fiica sa „într-o lumină înşelă-
toare”.

El a dezvăluit că scenariul vi-
itorului film este scris în această 
perioadă. „Filmul va fi lansat peste 
un an sau doi. Am trecut de eta-
pa discuţiilor, suntem în stadiul 

de scriere a scenariului. Va fi un 
film biografic”, a adăugat Mitch 
Winehouse.

El a lăsat să se înţeleagă că se 
va implica în toate aspectele no-
ului proiect, inclusiv în alegerea 
actriţei care o va interpreta pe 
fiica sa.

„Distribuirea în acest rol – şi eu 
voi putea să aleg, la recomandarea 
producătorilor – va fi calea spre 
succes”, a adăugat tatăl cântăreţei.

„Amy”, de Asif Kapadia, a 
câştigat premiul Oscar şi pre-
miul BAFTA pentru cel mai bun 
lungmetraj documentar în 2016, 
dar Mitch Winehouse a spus că 
acea producţie a fost „o ruşine”, 
deoarece l-a prezentat ca pe o 
persoană lacomă.

AGERPRES

Cartea „Fii obsedat sau fii 
mediocru”, de Grant Cardone
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Un aligator celebru pentru că a 
supravieţuit infernului bombarda-
mentelor asupra Berlinului de la 
sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, a murit la o grădină zoo-
logică din Moscova la vârsta de 84 
de ani, conform unui comunicat 
al parcului zoologic care deplân-
ge „sfârşitul unei ere”, transmite 
duminică AFP.

„Saturn, aligatorul nostru de 
Mississippi, a murit de bătrâneţe 
la 22 mai”, a anunţat parcul zoo-

logic într-un comunicat publicat 
sâmbătă seară.

Ne-a părăsit „la venerabila 
vârstă de aproximativ 84 de ani”, 
după ce a trăit „o viaţă lungă şi 
bogată în evenimente”, se mai 
precizează în comunicat. Con-
form biologilor, în mediul natural 
aceste animale trăiesc între 30 şi 
50 de ani.

Saturn a reuşit să evadeze după 
bombardamentul din 23 noiem-
brie 1943, când au murit mai mul-

Descriere

În top 7 cărţi de business și 
dezvoltare personală!

Antreprenorul Grant Cardone 
vine cu un apel îndrăzneț de trezi-
re pentru oricine este pregătit de 
succes.

„Are atâta energie pozitivă, încât 
este imposibil să o citeşti fără să te 
umpli de forţă pentru a acţiona!” — 
INC. MAGAZINE

„Grant Cardone oferă o nouă 
abordare de maximizare a potenţi-
alului personal şi al succesului tău. 
Strălucitor, inovator şi foarte pro-
fund.” — JOSEPH W. LINEBERRY, 
MICROSOFT

Despre Autor

Grant Cardone este un an-
treprenor multimilionar, speaker 
internaţional şi autor de bestselle-
re New York Times. Afacerile sale 
imobiliare deţin un portofoliu de 1,4 
miliarde de dolari. Este considerat 
unul dintre Top 10 cei mai influenţi 
CEO din lume şi expert Nr. 1 în Vân-
zări, Afaceri Imobiliare şi Investiţii 
potrivit revistei Forbes.

Grant Cardone este creatorul 
celei mai mari conferinţe business 
din lume 10X Growth Conference, 
ce adună anual la Las Vegas peste 
30,000 de persoane. 
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