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Tragedii 
americane

Ultimele săptămâni au readus 
SUA în centrul atenției mondiale. 
De la proasta gestionare a măsuri-
lor antiepidemice, care a generat 
un număr incredibil de infectări 
și decese, până la protestele și 
violențele declanșate de „cazul 
George Floyd“, crizele americane 
sunt subiectul cel mai dezbătut 
din mass-media. 

Impresia generală este că cel 
mai puternic stat din lume este o 
rană sângerândă. Totul pare să fi 
început, anul acesta, cu tentativa 
eșuată de impeachment împotriva 
lui Trump, culminația unei bătălii 
politice fără precedent în istoria 
recentă a Americii
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R e p o r t a j

Cu măşti eram doar noi şi vreo câteva persoane, 
venite şi ele, probabil, din afara raionului. 
Pentru că ploua ciobăneşte, lumea mai stătea 
adăpostită, grămăjoară, la o bere, în preajma 
autogării  în aşteptarea transportului sau, pur 
şi simplu, la taifas. 

H a r t a  l u m i i

Adrian CIUBOTARU 

„GAZETA de Chişinău” lansează un concurs 
pentru poştaşii din toate localitățile Republicii 
Moldova.

Condițiile participării la concurs le găsiți 
în pagina 18.

Concurs pentru 
cei mai harnici 
poștași în 2020!
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STAI ACASĂ!

Echipa GAZETEI de Chişinău a ajuns la 
Şoldăneşti în zi de duminică. Mare ne-a fost 
mirarea să vedem că la piață nici vânzătorii, 
nici cumpărătorii nu poartă măşti şi că 
oamenii nici nu prea se feresc unul de altul, 
adică nu păstrează distanța socială. Forțele de 
ordine nu erau prezente, accesul în piață fiind 
liber pentru toți doritorii. 

La Şoldănești 
coronavirusul nu 
este luat în serios

1 iunie 2020. Piața Centrală la redeschidere. Foto: europaliberă.org
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În oficiul Centru al Procuraturii 
Chișinău au fost surprinse mai 
multe momente în care oamenii 
legii nu respectă normele elemen-
tare, fapt pentru care oamenii de 
rând sunt penalizați cu amenzi de 
22 de mii de lei. Despre aceasta au 
fost sesizați pe Harta Corupției a 
portalului Antioruptie.md.

Procurorii din instituția respec-
tivă nu poartă măști, nici chiar 
atunci când primesc cetățenii în 
audiență, nu respectă distanța 
fizică și nici nu au fost observați 
să folosească dezinfectante. Ast-
fel, pe lângă faptul că își asumă 
riscul de a se contamina, îi expun 
riscului și pe cei care vizitează in-
stituția, scrie anticorupție.md.

Maria Vieru, purtătoarea de 
cuvânt a Procuraturii Generale, 
ne-a declarat că regulile anti-co-
ronavirus sunt comune pentru 
toți și că procurorii sunt obligați 
să le respecte. „Sunt obligați să 
poarte măști, să respecte normele 
sanitare și distanța fizică, pe cât 
e posibil, să evite contactul cu 
cetățenii”, a declarat funcționara.

Până în prezent, 20 de pro-
curori s-au infectat cu Covid-19, 
dintre care cinci din Procuratura 
Generală și șase din Procuratura 
Anticorupție. Cinci dintre procu-
rorii infectați cu coronavirus sunt 
internați în spital.

radiochisinau.md

Procurorii fără mască. Cum se 
protejează oamenii legii de Covid-19

O bună parte din procurori ignoră 
normele elementare de prevenire a 
infectării cu noul tip de coronavirus, 
în pofida faptului că în breaslă au fost 

înregistrate mai multe cazuri de contaminare.

C a d r e l e  l u i  M a r d a r i

Joi, 4 iunie, în Republica Mol-
dova, alte 223 de persoane au fost 
testate pozitiv la coronavirus, iar 
bilanțul a ajuns la 9018 infectări, 
transmite Radio Chișinău. 

Cele mai multe cazuri au fost la 
Chișinău (89), Ceadâr-Lunga (16), 
Râșcani (14), Bălți (13), Comrat 
(11) și regiunea transnistreană (11).

Anunțul a fost făcut de secreta-
rul de stat din cadrul Ministerului 
Sănătății, Constantin Râmiș. El a 
subliniat că în ultimele zile se acu-
tizează situația epidemiologică.

„Readaptarea măsurilor ține de 
domeniul economic, dar situația 
epidemiologică rămâne încordată. 
Venim cu un apel să fie respecta-
te măsurile de sănătate publică: 
respectarea distanței fizice, igiena 
mâinilor, eticheta tusei și purtarea 
măștilor unde sunt recomandate, 
și să le purtăm corect: să acopere 
și nasul, și gura”.

Printre cei infectați joi sunt și 
22 de angajați din sistemul medi-
cal, inclusiv șapte medici și zece 
asistenți medicali. Până acum, 

1.713 cadre medicale s-au infectat 
cu noul tip de coronavirus.

Ieri au fost înregistrate și cinci 
decese din cauza complicațiilor 
de COVID. În total până acum, 
315 persoane au murit din cauza 
acestei maladii.

În Republica Moldova numărul 
celor infectați a ajuns la 9.018 per-
soane, dintre care 315 au decedat, 
iar 5.009 s-au vindecat. Cele mai 
afectate localități sunt Chișinău 
(2.868), Soroca (488), Bălți (459), 
Tiraspol (424) și Cahul (423).

Situația epidemiologică 
se acutizează

Brațele mamei, cel mai sigur loc din lume

Pretura Buiucani, Direcția lo-
cativ-comunală și amenajare și 
Direcția generală economie, refor-
me și relații patrimoniale ale Pri-
măriei Chișinău sunt în carantină 
din cauza infecției Covid-19. În 
fiecare din aceste instituții a fost 
depistat câte un caz de infecție cu 
Covid-19, a spus pentru GAZETA 
de Chișinău ofițerul de presă al 
Primăriei Chișinău, Vasile Chi-
rilescu.

Tot azi, și Judecătoria Chi-
șinău, sediul Centru, a anunțat 
că se află în carantină din cauza 
depistării unui caz de infectare 
cu Covid-19. 

Conform unei dispoziții emi-
se la 4 iunie curent, Judecătoria 
Chișinău, sediul Centru, anunță 
un regim special de activitate, în 
vederea prevenirii răspândirii 
infecției respiratorii cauzate de 
virusul Covid-19.

Astfel, se instituie un regim 
special, limitat, de desfășurare a 
ședințelor de judecată, în cadrul 
Judecătoriei Chișinău, sediul Cen-
tru. Se vor examina cauzele care, 
conform actului normativ autoh-
ton, se judecă fără participarea 
părților, precum și cauzele în care 
părțile au solicitat instanței jude-
cătorești examinarea în lipsa lor. 

Victoria POPA

Instituții publice, în carantină
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C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

R E A L I T A T E A

„Nu pot să pun zid de 
piatră spre cimitirul 
din strada Doina”

- Stimate Domnule Nicolae 
Furtună, starea de urgență 
instituită timp de două luni 
nu şi-a atins scopul. Ce ur-
mează să întreprindeți în 
continuare pentru a stopa 
răspândirea virusului?
Starea de urgență instituită 

pentru două luni și-a atins scopul. 
Pentru că noi nu am înmormântat 
sistemul sanitar. Dacă nu aveam 
starea de urgență, sistemul sanitar 
se ruina. Și nu avea cine să acorde 
asistență medicală pacienților. 
Am fi putut ajunge ca în situația 
Italiei, când se decidea ce pacient 
poate fi primit în spital și cine nu 
poate fi spitalizat. 

Este altceva că noi am fi pu-
tut avea alți indicatori, mult mai 
buni, dacă absolut toată lumea 
– și din autorități, și populația 
simplă – lua în serios lucrurile. 
Izolarea avea să fie cu adevărat 
izolare și trebuia să fie respectată. 
Astfel, nu am fi avut aglomerare 
în transportul public, biserici des-
chise, cu oficierea slujbelor divine 
pe ascuns. Atunci lucrurile ar fi 
fost mult mai bune, decât le avem 
acum. Din păcate, oamenii nu au 
înțeles exact mesajul și avem ce 
avem. După exemplul ce se întâm-

plă în Piața Centrală.

- Ce se întâmplă în Piața 
Centrală?
Ideea de a redeschide piața a 

fost și ea una nobilă. Noi înțele-
gem perfect oamenii care și-au 
crescut ridichea și castraveții, 
pentru că nu le poți lăsa să le 
vinzi pe la toamnă. Și am înțeles 
că oamenii vor ieși să-și cumpere 
produse susținând producătorul 
autohton, respectând regulile 
pe timp de epidemie. Aveam in-
tenția de a susține producătorul 
autohton, pe de altă parte, să-l 
stimulăm ca autorități înțelepte, 
cărora le pasă de ceea ce au produs 
țăranii și antreprenorii. Ca să mă 
pomenesc că nimeni nu cumpără 
ridichi și castraveți, dar toți cum-
pără străchini și căni ca de Blajini. 
Aceasta este tragedia  și prostia 
noastră națională.

- În opinia dvs., de ce lu-
mea noastră nu respectă 
regulile pe timp de epi-
demie şi ceea ce le reco-
mandați Dvs. în calitate 
de conducător al Agenției 
Naționale pentru Sănătate 
Publică?

Directorul Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică, Nicolae 
Furtună, nu a vrut să comenteze 
într-un interviu pentru GAZETA 
de Chişinău de ce autoritățile nu 
amână Paştele Blajinilor în situația 

când numărul infectărilor cu COVID-19 este 
în creştere. Dar îndeamnă lumea să stea acasă 
în zilele de 6-8 iunie. În caz contrar, creşterea 
numărului de infectări ar duce la ruinarea 
sistemelor, inclusiv a celui de sănătate.

Veaceslav NEGRUȚA

Guvernării de la Chișinău 
tot mai des îi scapă situația de 
sub control. Adică, președintele 
Dodon insistă să arate că el con-
trolează totul, dar în realitate el 
controlează instituții, șefi și pro-
cese. Nu și problematica cu care 
se confruntă societatea. 

Cel mai elocvent caz este epide-
mia de Covid-19 care se simte tot 
mai pronunțat aici, în societatea 
noastră. După 12 săptămâni de 
imitare a unei lupte cu această 
nenorocire pentru întreaga ome-
nire, Covid-19 ia proporții și intră 
în tot mai multe case. 

Inițial, Dodon personal și re-
prezentanții acestuia au încercat 
să demonstre-
ze că ei și doar 
ei sunt cei 
care știu cum 
să lupte cu 
Covid-19. In-
sistând să fie 
„în linia întâi” 
a camerelor vi-
deo, au expus 
sistemul medi-
cal unor riscuri 
iminente de 
îmbolnăvire, 
au reacționat 
inadecvat și cu 
mari abateri de 
la regulile im-
puse și au sfidat toate regulile. 

Când a devenit clar că le iese 
de sub control gestionarea epi-
demiei, guvernarea condusă de 
Dodon a decis să se retragă din 
„prima linie” și să delege respon-
sabilități pentru tot ce urmează 
către medici. Astfel, vor răspunde 
cei care inițial au fost excluși din 
procesul decizional, iar politicul, 
cu Dodon în frunte, dacă nu i-a 
reușit din prima, încearcă astfel 
să se ascundă și să arate că n-ar 
avea treabă cu eșecul gestionării 
crizei. 

R. Moldova a beneficiat de aju-
toare de tot felul. De la umanitare, 
materiale până la financiare. De la 
propriii cetățeni, agenți economici 
până la cei din afara RM. Doar 
că președintele  Dodon a decis să 
bage în seamă selectiv ajutoarele. 
Unele chiar de câteva ori pe zi. 
Altele – mult mai consistente și 
vitale – au rămas undeva pe „sub 
pod”. Că așa a vrut Dodon. 

Dodon a încercat să plaseze 
chiar și creditul convenit de el cu 
Putin în noiembrie 2019 ca ajutor 
anti-Covid-19, iar procedurile au 
fost viciate, doar ca să-i fie băgat 
pe gât R. Moldova un credit pur 
electoral pentru un posibil candi-
dat susținut de Kremlin. 

Finanțare 
europeană pentru 
o guvernare 
prorusească? 

Dodon crede că el e alesul și 
în continuare. De aceea va mai 
încerca o dată. 

Pe de altă parte, Uniunea Eu-
ropeană a avut nevoie de mai 
multă răbdare ca să vadă o so-
licitare clară din partea guver-
nului coordonat de Dodon, dacă 
acesta înțelege pentru ce și de ce 
anume are nevoie în combaterea 
Covid-19. Iar ulterior UE a fost 
blamată pe nedrept de Dodon și 
consilierii săi, precum că ajutorul 
nu vine. Deși ajutoarele europene 
au fost și sunt permanente și con-
sistente, atât cele coordonate de 
la Bruxelles, cât și direct din mai 
multe capitale europene. 

De ce Dodon și consilierii săi 
au alergie de la ajutoarele euro-
pene? De ce atâta venin aruncat 
peste o lume care știe să ajute și 
o face sincer, spre deosebire de 
idolii lui Dodon? Probabil, răs-
punsul e unul mai complex și ține 
de frustrările unor politicieni cu 
apucături copiate de la niște ti-
rani, uzurpatori sau, pur și sim-
plu, niște complexați. 

Probabil, altfel nici nu putea 
fi. Un președin-
te instalat în 
2016 prin niș-
te aranjamente 
între Moscova 
și mafia loca-
lă coordonată 
de Plahatniuc 
nici nu poate să 
facă altceva de-
cât să execute 
indicațiile pro-
priilor creatori. 
Dodon e dator 
cu propria 
existență celor 
de la Kremlin: 
pentru partid, 

genți, kulioace, fundații din su-
flet, finanțări din Bahamas – toate 
„documentate” și de mafia locală 
care l-a dirijat o perioadă de timp, 
el fiind pus deja în funcția de pre-
ședinte. Iar toate au și un cost. 

Republica Moldova are mai 
multe angajamente, dar și libertăți 
asigurate, urmare a acordurilor 
semnate în 2014 cu Uniunea Euro-
peană. UE a fost mereu alături de 
RM oricând a fost nevoie, inclusiv 
financiar. Dodon și guvernarea sa 
vede un pericol pentru propria 
existență dacă statul de drept de-
vine realitate aici, dacă instituții-
le statului devin independente și 
funcționale în realizarea funcțiilor 
lor constituționale și legale, dacă 
acestea sunt debranșate de la cur-
tea lui Dodon. 

Unica protecție pentru sine și 
prietenii săi Dodon o vede în  loia-
litatea/supunerea totală regimului 
care l-a creat, i-a dat viață. Iar 
pentru aceasta el dă demonstrativ 
cu piciorul în tot ce e european și 
din Vest, crezând că Kremlinul îl 
va mai susține încă patru ani. Ar 
putea fi o miză greșită pentru Do-
don, dar și un scenariu de coșmar 
pentru un stat european – RM. 
Există alte soluții. Dar ele trebuie 
văzute și acceptate. 

Dodon 
şi 

guvernarea

sa vede un pericol 
pentru propria 

existență dacă statul 
de drept devine 

realitate aici.

Nu știu ce să vă răspund. Pot 
să-mi exprim doar dezamăgirea. 
Dar de ce nu respectă trebuie 
probabil să-l întrebăm pe fiecare. 

- Oamenii cumpără acum 
veselă ca să meargă la ci-
mitir. Comentați, vă rog, ce 
credeți despre faptul că au-
toritățile ezită să interzică 
Paştele Blajinilor stabilit 
anterior pentru zilele de 
6, 7 şi 8 iunie?
Nu vă comentez! Dar vin cu un 

îndemn către toată lumea. Rămâ-
neți acasă de Paștele Blajinilor! 
Haideți să-i pomenim pe cei tre-
cuți în lumea celor drepți altfel, 
în acest an. Dați pomana unui 
om nevoiaș, unui om din stradă, 
unui vecin sau unui coleg de la 
serviciu. Pomeniți-i pe cei morți 
altfel. Dați pomelnicul preotului 
ca să-i pomenească, citească pe cei 
decedați. Invit, chem și rog lumea 
să rămână masiv acasă! Altfel, nu 
vom avea 200 de cazuri de infec-
tare zilnic, dar 400.

- Ce ar urma dacă am ajun-
ge la 400 de cazuri de in-
fectați zilnic, domnule Fur-
tună? Ce veți întreprinde 
în asemenea condiții?
Asta ar duce la ruinarea siste-

melor, inclusiv a celui de sănătate, 
dacă oamenii rămân în continu-
are neascultători și vor merge la 
Blajini.

Le adresez rugămintea să ră-
mână acasă. Ce trebuie să mai fac? 
Pentru că nu pot să pun zid de 
piatră spre cimitirul din strada 
Doina.

Interviu realizat 
de Victoria POPA

Interviu cu directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 
Nicolae Furtună
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Incertitudine privind circulația 
din/spre Republica Moldova

Deși activitățile de transport 
feroviar de persoane în trafic inter-
național sunt permise de Comisia 
Națională Extraordinară de Să-
nătate Publică, întreprinderea de 
stat „Calea Ferată din Moldova” 
(CFM) nu relansează deocamdată 
circulația trenurilor spre alte țări. 
„Încă nu s-a restabilit circulația 
trenurilor internaționale. Sunați 
după 15 iunie. Suntem în șomaj 
tehnic”, ni s-a răspuns la biroul 
de informații al CFM. România și 
Ucraina n-au reluat activitățile de 
transport feroviar internațional. 

Potrivit Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, 
fiecare țară are propriile măsuri 
și modalități de a ridica restric-
țiile de călătorie. „Din Republica 
Moldova nu se interzice nimănui 
să plece, dar se pune problema cu 
ce pleacă? Țările s-au redeschis 
parțial, dar impun anumite reguli”, 

ne-a declarat un responsabil de la 
serviciul de presă al Ministerului 
Afacerilor Externe (MAEIE).

De asemenea, MAEIE anunță 
că informațiile actualizate despre 
relansarea curselor avia din și spre 
Republica Moldova, condițiile de 
călătorie impuse de fiecare stat 
sunt publicate pe paginile amba-
sadelor și consulatelor Republicii 
Moldova. Menționăm că țările eu-
ropene își deschid treptat hotarele, 
în special cu vecinii lor din Uniu-
nea Europeană.

Zborurile regulate rămân 
suspendate în România 

Cetățenii moldoveni nu pot 
călători deocamdată în România. 
Călătoriile spre România sunt ad-
mise pentru membrii de familie 
ai cetățenilor români, persoanele 
care au o viză sau un permis de 

ședere în România și pentru cei 
care se deplasează în interes de 
serviciu dovedit prin viză sau per-
mis de ședere etc. O simplă vizită 
turistică în România este deocam-
dată imposibilă. Toate persoanele 
care vin în România din străinătate 
sunt obligate să respecte regimul 
de carantină de 14 zile.

Ministerul Afacerilor Externe 
din România anunță că până la 
data de 30 iunie, rămân suspen-
date cursele aeriene de pasageri, 
charterele aeriene regulate, rutele 
feroviare internaționale de trans-
port de pasageri, transportul rutier 
de persoane în trafic internațional, 
cu relansarea treptată în funcție 
de situația epidemiologică. Româ-
nia permite tranzitarea teritoriu-
lui său, inclusiv pentru cetățenii 
repatriați.

Zborurile regulate de pasageri vor fi reluate 
din 15 iunie. Călătoriile internaționale 
cu trenul şi autobuzul sunt permise din 

şi spre Republica Moldova, dar frontierele 
altor state sunt cu deschidere limitată, inclusiv 
România şi Ucraina.

Ucraina reia zborurile inter-
naționale de pasageri de pe 15 
iunie. Cetățenii străini care intră 
în Ucraina sunt obligați să stea 
două săptămâni în carantină. „Nu 
avem informații că s-a schimbat. 
Nu s-a schimbat nimic”, precizează 
MAEIE cu referire la reluarea cur-
selor rutiere și feroviare din și spre 
Republica Moldova.

Poliția de Frontieră a Republicii 
Moldova anunță că sunt deschise 
22 de puncte de trecere a graniței 
cu România și Ucraina, atât pen-
tru traficul rutier de călători, cât și 
pentru transportatorii de mărfuri 
internaționale.

Noi curse charter 
din Chişinău

Autoritatea Aeronautică Civilă a 
Republicii Moldova (AAC) anunță 
că a aprobat curse charter pentru 
perioada 6-21 iunie. Acestea vor fi 
operate de companiile aeriene Air 
Moldova și Fly One. Avioanele din 
Chișinău vor zbura spre Moscova, 
Sankt Petersburg, Krasnodar, Lon-
dra, Dublin și Frankfurt. Biletele 
pentru aceste curse pot fi procurate 
online pe site-ul www.airmoldova.

md și www.flyone.eu.
Deși Comisia Națională Ex-

traordinară de Sănătate Publică 
anunță reluarea curselor aeriene 
regulate, AAC informează că totul 
depinde de situația epidemiologi-
că din Republica Moldova și din 
celelalte țări – când vor deschide 
spațiul aerian.

Traficul aerian în R. Moldova 
este suspendat pentru cetățenii 
străini. Excepție constituie mem-
brii de familie ai cetățenilor mol-
doveni, persoanele care au viză sau 
permis de ședere, persoanele care 
se deplasează în interes profesional 
dovedit prin viză, persoanele care 
călătoresc din motive de sănătate, 
lucrătorii transfrontalieri și alte 
categorii de cetățeni. Aceștia nu 
sunt obligați să respecte regimul 
de autoizolare de 14 zile, scrie în 
Hotărârea Comisiei Naționale Ex-
traordinare de Sănătate Publică.

Celelalte persoane care intră în 
Republica Moldova vor fi obligate 
să completeze fișa epidemiologi-
că și să semneze o declarație pe 
proprie răspundere de respectare 
a regimului de autoizolare timp 
de 14 zile.

Natalia MUNTEANU

O B S E R V A T O R
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La Şoldăneşti 
coronavirusul 
nu este luat 
în serios

Cu măști eram doar noi și vreo 
câteva persoane, venite și ele, pro-
babil, din afara raionului. Pentru 
că ploua ciobănește, lumea mai 
stătea adăpostită, grămăjoară, 
la o bere, în preajma autogării  
în așteptarea transportului sau, 
pur și simplu, la taifas. Cum vă 
spuneam, fără măști, fără mănuși 
sau alte mijloace de protecție.  Am 
avut chiar surpriza să ne facă o 
băbuță observație că „purtăm 
măști și înghițim virusul cu tot 
cu coadă”.

Din datele furnizate de Minis-
terul Sănătății, aflăm că în raionul 
Șoldănești sunt 292 de persoane 
suspectate de COVID-19 ce s-au 
aflat sau se află sub supraveghere 
medicală, trei persoane care deja 
s-au tratat și o singură persoană 
ce se mai tratează. 

Lipsa măștilor și nivelul scă-
zut de îmbolnăvire a populației de 
această molimă în întreg raionul 
Șoldănești este un paradox pe 
care îl lăsăm la discernământul 
specialiștilor. Noi însă purcedem 
la difuzarea și promovarea ziaru-
lui și la inițierea unui dialog cu 
oamenii locului.

Neîncredere 
în presă, pentru 
că nu ar fi independentă

Ion, pensionar, care a lucrat 
toată viața sa macaragiu, începe 
să râdă când îi spun că suntem de 
la un ziar independent și îmi zice 
că la noi nu există presă indepen-
dentă. „Fiecare slujește pe cineva, 
căci, fără bani, nu supraviețuiește 
nimeni”, îmi spune dumnealui. 

Îi explic că suntem în campanie 
de abonare şi ne facem cunoscut 
ziarul în contact direct cu lumea, 
ca să ne cunoască și să se abo-
neze. Promite că se va abona și 
el, dar refuză să-mi spună din ce 
mijloace, pentru că are o pensie 
de care îi este rușine și nu vrea să 
ştie nimeni cât de „mare” e.

Valentina, fost lucrător soci-

al, de asemenea pensionară, îmi 
spune că are două fete, una dintre 
care e „la pat” încă din copilărie. 
Având o pensie de doar 1300 de 
lei, se descurcă cu greu, dar nu 
disperă, pentru că „mare-i Dum-
nezeu și are grijă de toți”. Se gră-
bește să facă mici cumpărături și 
nu reușesc să o mai întreb ceva.

Dodon, „mai rău ca 
Plahotniuc”

Maria vinde la diferite piețe de 
prin anii ’90. Fostă profesoară de 
română, cu stagiu mic, are o pen-
sie de nici o mie de lei. A locuit 
împreună cu familia și a făcut 
afaceri la Cluj Napoca și regretă 
că s-a întors, pentru că, zice ea, 
aici, la noi, mergem spre nicăieri. 

„Forțele sănătoase ale societății 
nu sunt unite, știți cât de mare e 
rânza moldoveanului. Toți ban-
diții dispun de bani, iar opoziția 
e săracă și neconsolidată. În po-
litică trebuie să fii șmecher, ca 
să învingi. Dacă nu vom fi uniți 
cu toții, s-ar putea să pierdem 
din nou alegerile. Dodon e ca și 
Plahotniuc, nu se deosebește cu 
nimic, ba chiar e mai rău. La fel a 
capturat statul, dar este un pericol 
mai mare, fiind vasalul supus al 
lui Putin. Dacă s-ar face Unirea, 
am scăpa de toate problemele”, 

îmi zice ea, recunoscând că are 
şi ceva probleme cu justiţia, care, 
crede ea, e mai mult injustiţie…

Petru Ciorici, pensionar din 
Poiana, spune că în satul lui nu 
a murit nimeni de coronavirus. Cu 
o pensie de 1260 de lei se descurcă 
și el cum poate. Are trei fii, dintre 
care unul lucrează împreună cu 
soția la Moscova. De la o vârstă 
fragedă, le crește băiatul, care 
acum e în clasa a opta. Copilul 
le duce dorul părinților și se bu-

Echipa GAZETEI de Chişinău a ajuns la 
Şoldăneşti în zi de duminică. Mare ne-a 
fost mirarea să vedem că la piață nici 
vânzătorii, nici cumpărătorii nu poartă 

măşti şi că oamenii nici nu prea se feresc unul de 
altul, adică nu păstrează distanța socială. Forțele 
de ordine nu erau prezente, accesul în piață fiind 
liber pentru toți doritorii. 

Gheorghe BÂLICI

cură mult când aceștia dau pe 
acasă. „Vitalie Ciorici, director 
la Casa Presei din Chișinău, este 
fiul meu”, ne spune cu mândrie 
dumnealui, adăugând la urmă 
că „totul o să fie bine dacă vom 
scăpa de virus și se vor termina 
tâlhăriile”…

„Noua generație, 
salvatoarea nației”…

Tatiana e o tânără simpati-
că ce vinde haine la piață. Îmi 
spune că trebuia să lucreze 
stewardesă pentru că a făcut 
facultatea de limbi străine la 

Chișinău. „Aveam contractul 
la mână, dar m-a apucat dorul 
de măritat. După nuntă, m-am 
dus cu soțul în Cehia, la Praga, 
că el lucra mai de demult aco-
lo. Am lucrat un timp, dar am 
revenit, pentru că acasă totuși 
e mai bine. Avem doi băieți, de 
trei și de opt ani, și pentru ei 
muncim, ca să le fie bine”, mă 
informează tânăra. 

O  întreb dacă este interesată 
de ce se mai întâmplă în politica 

de la noi și îmi răspunde cu non-
șalanță că nu se bagă în politică 
pentru că „e Doamne ferește!”. 
„Aproape că nu avem pe cine vota. 
Mergem și noi la vot, ca să bifăm 
și să zicem, pe urmă, că avem pe 
cineva la conducere”, îmi spune ea 
la finalul discuției, care se încheie, 
pentru că s-a apropiat Ludmila, 
fostă colegă de școală, acum an-
gajată la CNAS în Chișinău. Nici 
Tatiana, nici Ludmila nu poartă 
mască și ele se îmbrățișează, bu-
curoase de reîntâlnire.

Jasmina, o tânără de vreo 
treizeci de ani, care vinde tehni-
că de uz casnic, boxe, aparate de 

radio și multe-multe altele, mă 
strigă să-i dau și ei un ziar. Îmi 
spune că are doar nouă clase, 
pentru că părinții n-au putut să-i 
asigure nici studiile medii, familia 
ei fiind foarte săracă. Lucrează 
din 2007 la piață și nu se plânge 
de soartă. Are doi copii, un băiat 
și o fată. Nu crede în politicieni, 
pentru că în campaniile electorale 
promit foarte multe, iar pe urmă 
se fac a uita ce au promis. 

Observ că e foarte atentă cu 

cumpărătorii, pensionarilor făcân-
du-le reducere la marfa procurată 
cu 5-10 leuți, pentru o pâine. Re-
fuză să dea pe datorie niște boxe 
mari, pentru petreceri, unui băr-
bat tuciuriu, care a luat ceva mai 
înainte și „a uitat” să aducă banii.

„Vrem să ne ținem 
copiii acasă”

În hala de carne şi produse 
lactate discut cu Natalia din 
Mihulenii lui Andrei Lupan. Este 
operator „la gaz” și, pentru a mai 
câștiga un ban în plus, deoarece 
nu îi este suficient salariul, vinde 
brânză de vaci, lapte și smântână 
din gospodăria țărănească proprie. 
„Trebuie schimbată conducerea, 
căreia nu-i pasă de lumea simplă, 
care, tot mai mult și mai mult, fuge 
peste hotare”, crede Natalia. 

„Vrem să ne ținem copiii aca-
să, dar, pentru că niciodată nu 
ne ajunge, le permitem să plece. 
Ar fi bine ca cei de la guvernare 
să se mai gândească la oamenii 
săraci, la talpa țării. Lucinschi, 
îmi pare, zicea că la oraș, mai ales 
în capitală, trebuie să locuiască 
doar cei bogați”, zice, supăra-
tă, femeia. Despre conducerea 
satului Mihuleni, ne spune că a 
făcut mult pentru oameni și că 
putea și să nu facă ceva: să nu 
închidă școala, pentru că un sat 
fără școală și copii, fără biserică, 
e un sat mort.

După aceste scurte discuții, îți 
dai seama că aceleași probleme și 
nevoi au pus stăpânire pe între-
gul nostru „picior de plai”. Vom 
continua să ne vedem cu oamenii, 
pentru a-i susține și a le fi o sursă 
de informație veridică, demnă de 
încredere.
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Caruselul Chișinău-Dubai, 
Dubai–Chișinău

Potrivit unui document al Serviciului 
Prevenirea şi Combaterea Spălării 
Banilor (SPCSB) intrat în posesia 
Centrului de Investigații Jurnalistice din 

Moldova (CIJM), în 30 martie 2017–31 ianuarie 
2019, SRL Bass Systems (mai nou, S&T IT 
Services) a câştigat contracte în valoare de circa 
41 de milioane de euro de la Moldtelecom. 

Bass Systems a mai beneficiat 
de transferuri în valoare de 5,4 
milioane de euro de la Agenția 
Servicii Publice, Radiocomuni-
cații, Serviciul Național de Ma-
nagement al Frecvențelor Radio.

Toți acești bani, precizează 
sursa citată, ar fi „plata pentru 
echipament tehnic și/sau servi-
ciile prestate”. 

O sumă importantă din banii 
obținuți din contracte cu între-
prinderile de stat de către Bass 
Systems – 8.082.782 de euro și 
6.166.793 de dolari – au ajuns în 
offshore-ul din Cipru, Assentis 
Holdings Limited, drept „ram-
bursare împrumut”.

Avocatul Bass Systems, Ion 
Păduraru, susține că aceste con-
tracte au fost profitabile pentru 
întreprinderile de stat. 

Conexiunea Cipru – Elveția

SRL Bass Systems a fost înfiin-
țată în 2008 și a funcționat până 
în 2014 cu o structură de acțio-
nariat în care figura principală a 
fost cetățeanul moldovean Onisim 
Popescu.

Societatea a cunoscut înce-
pând cu 2014 un succes deosebit 
în domeniul contractelor cu statul 
în sfera telecomunicațiilor. Tot 
atunci a demarat „internaționali-
zarea” companiei prin legături cu 
firme offshore din Cipru și Elveția. 

Assentis Holdings Limited din 
Cipru a cumpărat 72% din acțiu-
nile Bass Systems, în timp ce alte 
28% au rămas în proprietatea lui 
Onisim Popescu.

Unul dintre administratorii 
Assentis Holdings Limited este 
Sergiu Talpă, care apare pentru 
prima dată în actele companiei 
în 2015. Conform raportului anu-
al financiar, Popescu deținea în 
aprilie 2017 toate cele 100.000 
de acțiuni ale firmei. 

În același timp, Assentis Hol-
dings Limited este fondatoare a 
Switchover AG din Elveția, unde 
figurează ca director același Sergiu 
Talpă. La rândul ei, Switchover AG 
este beneficiară deopotrivă a unor 
contracte grase cu Moldtelecom.

SPCSB a stabilit că Switcho-
ver AG a avut între 2016 și 2019 

tranzacții în valoare de circa 
6.700.000 de euro și cu alte com-
panii din R. Moldova. Mai mulți 
agenți economici acuză Moldtele-
com că a făcut din Switchover AG 
„furnizor exclusiv” de servicii de 
date și voce în și din străinătate. 

Conexiunea Hong Kong – 
Singapore – Dubai

Din 2017–2018, Bass Systems 
urcă la un nivel mai complex. Fir-
ma începe să facă tranzacții cu o 
serie de offshore-uri din Asia și 
Orientul Mijlociu.

În 2018, Plahotniuc a declarat 
pentru prima dată două companii 
în Dubai – Vanguard Internatio-
nal LTD și Vanguard International 
Group LTD. Tot atunci, în 2018, 
guvernul Filip și-a intensificat re-
lațiile diplomatice cu Emiratele 
Arabe Unite, deschizând Amba-
sada R. Moldova la Dubai. 

În 2017, în istoricul Assentis 
Holdings Limited apare o com-
panie-geamănă în Dubai, cu de-
numirea Assentis International 
FZE. Între 2017 și 2019, Assen-
tis Holdings Limited a efectuat 
transferuri din contul său de la 
Victoriabank în cele ale compa-
niei Assentis International FZE 
cu titlul de „dividende” și „îm-
prumuturi”, se menționează în 
documentul SPCSB. 

Pachetul majoritar de acțiuni 
trece ulterior în portofoliul Assen-
tis International FZE, care preia 
100% din acțiunile offshore-ului 
omolog din Cipru la 26 ianuarie 
2018. 

În același timp, potrivit autori-
tăților de control fiscal din Dubai, 
în colaborare cu responsabilii de 
la Chișinău, beneficiar al com-
paniei din Emirate este același 
Onisim Popescu. Cu alte cuvin-
te, Popescu și-a vândut lui însuși 
compania din Cipru. 

Pivotul central – 
offshore-ul din Emirate

Figura centrală în toată această 
schemă devine Assentis Interna-
tional FZE din Dubai. În ultimii 
ani, Dubai a devenit un important 
centru financiar al lumii datorită 
discreției managementului, acțio-
nariatului și a tranzacțiilor. 

În același timp, Dubai figurea-
ză drept una dintre destinațiile 
banilor negri din „Laundromatul 
rusesc”, dar și furtul unui mili-
ard de dolari din sistemul bancar 
moldovenesc. 

Assentis International FZE a 
primit inițial zeci de milioane din 
Cipru și Elveția, după care a îm-

I N V E S T I G A Ț I E

părțit alte zeci de milioane către 
firme din China și Singapore. 

Cea mai mare sumă pe care o 
primește Assentis International 
FZE de la Assentis Holdings Li-
mited este de 20 de milioane de 
euro și peste 3 milioane de euro 
de la Switchover AG (Elveția).

Partenerii români 
din Dubai

Ulterior, compania din Dubai, 
indică sursa citată, a început 
să transfere bani spre țări din 
Asia. Mai întâi, a virat peste 15 
milioane de euro către Sinoline 
INC Limited peste 3,8 milioane de 
euro către Sun-Asia International 
Ltd (China). 

Apoi peste 1 milion de euro că-
tre Asia Pacific Singapore Group 
și 1,8 milioane de dolari americani 
către Asia Med Singapore Group 
PTE LTD, ambele din Singapore. 

Fost director în 2015 al Sin-
gapore Group PTE LTD și actualul 
unic acționar este Ileana-Mihaela 
Burcea. La rândul său, Asia Med 
Singapore Group PTE LTD îl are 
ca director și acționar unic pe ce-
tățeanul german Dr. Fischer Geb. 
Tabsch Peter Paul, beneficiar în 
2015 al offshore-ului Insidown 
Ltd din Cipru, care deținea 39,3% 
din capitalul Victoriabank, con-
trolată de către Plahotniuc.

Responsabilii de combaterea 
spălării banilor de la Chișinău au 
stabilit, după consultarea cu omo-
logii lor din Dubai, că ambele firme 
Asia Pacific Singapore PTE LTD și 
Asia Med Singapore Group PTE 
LTD au fost identificate ca fiind res-
ponsabile de finanțarea societății 
nerezidente Recon Business Data 
Services Limited cu sediul în Dubai.

La rândul său, Recon Business 
Data Services Limited, potrivit 
SPCSB, era responsabilă de tran-
sferuri către conturile persoanei 
fizice Plahotniuc. 

Recon Business Data Services 
Limited a fost înființată la 10 
august 2016 și a fost dizolvată 
în decembrie 2019. Autoritățile 
moldovenești au stabilit că firma 
Sun-Asia International Limited 
a efectuat transferuri companiei 
Blue Sound Investments Limited 
(Hong Kong).

Offshore-ul Blue Sound Invest-
ments Limited, condus de Sergiu 
Latiș, deține în R. Moldova com-
pania media GMG Production, 
indicată în declarația de avere a 
lui Plahotniuc. 

În același timp, Blue Sound 
Investments Limited a fost finan-
țată, potrivit datelor SPCSB, și 
de Vanguard International Ltd al 
cărui beneficiar este Plahotniuc.

Caruselul Emirate–Cipru 
de peste 30 de milioane 
de dolari

Conform informațiilor Ser-
viciului Fiscal de Stat, Onisim 
Popescu a avut dividende de la 
Bass Systems în valoare de circa 
4,1 milioane de euro. 

Comentând circuitul finan-
ciar din Chișinău în Emirate și 
din Emirate în Chișinău, avoca-
tul S&T Services (Bass Systems), 
Ion Păduraru, ne-a declarat că 
banii obținuți din contractele cu 
Moldtelecom au fost întorși în 
Moldova.  

Transferurile efectuate de As-
sentis Holdings Limited către As-
sentis International FZE au avut la 
bază, potrivit SPCSB, un contract 
și niște acorduri adiționale pri-
vind efectuarea unor împrumuturi 
între cele două firme. 

Valoarea totală a împrumutu-
rilor conform acordurilor dintre 
cele două companii-gemene este de 
aproximativ 33.000.000 de dolari. 

Pe 28 august 2019, pachetul 
majoritar de 51% din acțiuni al 
Bass Systems a fost vândut către 

firma austriacă S&T AG pentru 
5,7 milioane de euro. Reprezen-
tații austrieci au spus că acțiu-
nile au fost cumpărate de la „o 
persoană fizică”, fără a-i preciza 
numele.

Documentele obținute de CIJM 
arată că la data tranzacției Bass 
Systems era deținută de Assentis 
Holdings Limited, care, la rândul 
ei, era proprietatea Assentis Inter-
national FZE. Singurul acționar 
al acesteia din urmă era Onisim 
Popescu.

SPCSB: Bass Systems 
şi firmele lui Plahotniuc 
au adrese IP similare

Oamenii legii din R. Moldova 
susțin că conturile Bass Systems 
au fost gestionate de pe aceleași 
adrese IP, de unde au fost ad-
ministrate conturile bancare ale 
mai multor societăți asociate lui 
Plahotniuc.

La rândul său, avocatul Bass 
Systems, Ion Păduraru, a declarat 
că adresele IP sunt o probă falsă 
prin care procurorii au vrut să 
convingă judecătorul de instruc-
ție să aplice sechestru pe capitalul 
social al companiei. 

Avocatul susține că Bass Sys-
tems nu are nimic în comun cu 
dosarul deschis pe faptul spălării 
banilor pe numele lui Vladimir 
Plahotniuc. 

Solicitat să explice decizia pri-
vind aplicarea sechestrului, fostul 
șef al Procuraturii Anticorupție, 
Viorel Morari, ne-a declarat: „Pro-
curatura Anticorupție a aplicat se-
chestru pe Bass Systems pentru a 
garanta recuperarea prejudiciului 
financiar cauzat prin infracțiune în 
urma licitațiilor fraudate. Procura-
tura Anticorupție a deschis o cauză 
penală în cazul unor licitații”.

Investigația a fost realizată în 
cadrul Centrului de Investigații 
Jurnalistice.

Cum au ajuns banii din licitațiile Moldtelecomului în conturile unor companii din Dubai, conectate la Vladimir Plahotniuc 

Ilie GULCA

Centrul Abu Dhabi Global Market din Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde își are sediul firma Vanguard International a lui Plahotniuc. 
Sursa foto: worldfinance.com
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„Sistemul medical este 
implicat în stoparea 
activității Parlamentului”

- Stimate Domnule Lilian 
Carp, ce condiții impune 
Uniunea Europeană pen-
tru deblocarea celei de-a 
doua tranşe din asistența 
macrofinanciară pentru 
Republica Moldova?
Este vorba de votarea unui 

pachet de legi care vizează pre-
venirea spălării banilor, proiect 
de lege care a fost votat deja, re-
forma justiției, precum și, cel mai 
important, de altminteri, proiectul 
legii organizațiilor necomerciale. 
Aceste condiții sunt obligatorii 
pentru deblocarea tranșei a doua, 
după care urmează să fie anunțate 
condițiile pentru obținerea tranșei 
a treia de asistență financiară. 

- Am înțeles că problema 
constă în adoptarea Legii 
cu privire la organizațiile 
necomerciale. Puteți să 
ne detaliați controversa 
legată de adoptarea aces-
tei legi?
Am înregistrat anterior, îm-

preună cu domnul deputat Iurie 
Reniță, un proiect de lege privind 
funcționarea fundațiilor legată de 
activitatea politică. Am insistat 
că soțul, soția și, în general, ru-
dele de gradul întâi ai unor lideri 
politici să nu poată fi fondatorii 
ai unor asemenea organizații. În 
linii generale, o parte dintre aceste 
prevederi se regăsesc în proiectul 
de lege cu pricina.

Din cauza că proiectul nostru 
de lege a fost respins, eu și domnul 
Reniță l-am înaintat sub formă 
de amendament. Pe socialiști îi 
deranjează cel mai mult faptul 

că fundațiile nu vor mai putea să 
fie implicate în activități politice. 

Fundația „Din Suflet” a primei 
doamne, Galina Dodon, este im-
plicată acum în activitate politică, 
după cum făceau anterior acest 
lucru structurile similare – or-
ganizația lui Vladimir Plahotniuc 
„Edelweiss”, organizația pretins 
de caritate a lui Ilan Șor „Miron 
Șor”. Din aceeași categorie face 
parte organizația omonimă a pri-
marului de Bălți. 

În linii generale, socialiștii sunt 
perfizi. În cadrul comisiei de spe-
cialitate nu sunt împotriva aces-
tui proiect de lege, însă, în același 
timp, vor ca această lege să intre 
în vigoare de la 1 ianuarie 2021. 
Prin urmare, este limpede că vor 
să folosească în campania pentru 
alegerile prezidențiale Fundația 
Galinei Dodon, „Din suflet”, pen-
tru a corupe alegătorii.

- Cum calificați compor-
tamentul celor din PSRM 
legat de tergiversarea în-
ceperii lucrărilor legislati-
vului? Mă refer aici la ca-
zurile în care unii angajați 
ai legislativului se spune că 
ar fi contractat Covid-19, 
însă au fost observați plim-
bându-se prin Chişinău.
În opinia mea, acest compor-

tament reprezintă un abuz din 
partea doamnei speaker Zinaida 
Greceanîi și a secretarului general 
al Parlamentului, domnul Adrian 
Albu. Ei au recurs la falsificări ale 
rezultatelor testelor pentru Co-
vid-19 în cazul unor angajați ai 
legislativului. 

În cadrul unui interviu pentru GAZETA 
de Chişinău, parlamentarul Lilian Carp, 
autorul unui proiect de lege care avea drept 
scop interzicerea folosirii fundațiilor în 
activitatea partidelor politice, dezvăluie 
tertipurile la care recurge Partidul 

Socialiştilor pentru a împiedica votarea pachetului 
de legi pentru deblocarea celei de-a doua tranşe 
de asistență macrofinanciară din partea Uniunii 
Europene. 

Mai exact, este vorba de ca-
zul șefei de cabinet a fracțiunii 
Partidului Platforma Demnitate 
și Adevăr. Deși nu a primit re-
zultatele testului, domnul Albu 
a anunțat că persoana respectivă 
a contractat Covid-19. Angajata 
în cauză a fost testată repetat la 
o clinică privată din Chișinău și 
testul de alternativă este negativ. 
În consecință, acest fapt demon-
strează că sistemul medical este 
implicat în acțiuni politice pentru 
a stopa activitatea Parlamentului. 

De asemenea, săptămâna tre-
cută, a fost răspândit cazul că ar fi 
fost infectat cineva dintre membrii 
familiei unui asistent sau consilier 
al Comisiei Juridice a Parlamen-
tului. Acum se încearcă obligarea 
tuturor deputaților să facă un test 
suplimentar chiar dacă nu au avut 
contact direct și nu a fost de zile 
bune ședința comisiei. Este evi-
dent că toate aceste tertipuri sunt 
făcute cu singurul scop de a îm-
piedica activitatea Parlamentului.

- Cum îi ajută aceste terti-
puri pe socialişti?
PDM și-a anunțat disponibili-

tatea să voteze pentru acest pro-
iect de lege. Democrații au dat ga-
ranții că vor vota pentru pachetul 
cu pricina, pachet ce urmează să 
deblocheze tranșa a doua de ma-
cro-finanțare din partea Uniunii 
Europene. Și chiar dacă nu sunt 
dispuși să voteze toți deputații 
democrați, sunt destui parlamen-
tari pentru a asigura o majoritate 
de voturi.

Anume acest lucru îi deranjează 
pe socialiști. Într-un fel sau altul, 
prin această blocare a activității 
Parlamentului se urmărește, pe de 
o parte, depășirea termenului de 
votare a legilor și, pe de altă parte, 
evitarea expunerii deputaților din 
fracțiunea Partidului Democrat, 
loiali Partidului Socialiștilor, ca să 
nu fie puși în situația să nu vote-
ze proiectul de lege. Este natural 
că acest fapt ar duce la scindarea 
acestei formațiuni.

De asemenea, Igor Dodon a de-
clarat că votarea acestui pachet 
de legi înseamnă sfârșitul alian-
ței PSRM–PDM. Mai mult, el a 
anunțat că nu va promulga această 
lege. Prin urmare, el procedează la 
amenințări directe. Însuși Dodon 

admite că pentru votarea acestui 
pachet de legi, chiar dacă nu va 
vota întreaga fracțiune a Partidu-
lui Democrat, există o majoritate 
de voturi. 

- În cazul în care legislati-
vul votează repetat legea 
cu privire la organizați-
ile necomerciale, şeful 
statului este obligat să o 
promulge?...
Am mai avut asemenea ieșiri 

ale lui Dodon, când nu a pro-
mulgat legi deși au fost votate 
repetat. În opinia mea, trebuie 
revăzută Constituția pentru a evi-
ta o asemenea situație. Anume 
din acest considerent PSRM a 
insistat foarte mult pentru obți-
nerea funcției de speaker, pentru 
a nu permite suspendarea șefului 
statului. 

Deci, pentru a-i oferi siguran-
ță lui Igor Dodon. De fapt, acest 
comportament demonstrează mo-
dul cinic al acestui partid de a face 
politică în Republica Moldova. 

Interviu realizat 
de Ilie Gulca

Interviu cu deputatul Lilian Carp din Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate

Corneliu 
Furculiță, despre 
„Costea și Cornel” 

Președintele Fracțiunii PSRM și mâna 
dreaptă a șefului statului, Corneliu Furcu-
liță, a declarat la postul său de televiziune 
că nu se simte vizat de imaginile cu sacoșa 
de bani. Mogulul media al socialiștilor 
spune că imaginile în care îi este rostit 
numele sunt „o tentativă de denigrare 

la adresa socialiștilor” de către Vladimir 
Plahotniuc. 

„Nu sunt nici contabil, nici casier ca să 
dau salarii. Mai mult, aceasta nu e maniera 
de a se exprima a domnului președinte”, a 
menționat Furculiță în cadrul unei emisiuni 
la postul NTV. 

Numele lui Corneliu Furculiță este rostit 
de către Igor Dodon în cadrul negocierilor 
din iunie 2019 cu Vladimir Plahotniuc pen-
tru formarea unei alianțe dintre socialiști 
și democrați. După ce îi întinde Plahotniuc 
sacoșa cu bani, Igor Dodon spune limpede 
să îi fie dată lui „Cornel, pentru salarii”. 

Furculiță este din Sadova, Călărași, 
consăteanul lui Igor Dodon. El este unul 
dintre sponsorii importanți ai PSRM. A 
ajuns în Parlament în 2014, după scrutinul 
parlamentar din februarie 2019, a obținut 
un alt mandat de deputat.

Este proprietarul companiei Exclusiv 
Media SRL, care controlează „Accent TV”, 
„TNT Exclusiv TV”, „NTV Moldova” și ziarul 
de limbă rusă „Argumentî i faktî”.

Exclusiv Media a apărut într-o schemă 
prin care socialiștii s-au grupat în jurul 
unei afaceri secrete cu o companie offshore 
conectată la Federația Rusă și creată în 

unul dintre cele mai cunoscute paradisuri 
fiscale din lume – Bahamas. 

Această firmă a fost folosită ca vehicul 
financiar pentru a transmite peste 30 de 
milioane de lei PSRM. Banii au intrat în 
R. Moldova cu câteva luni înainte de pre-
zidențialele din 2016. Banii au ajuns ul-
terior la unii membri de partid, „sponsori 
ai partidului”, în baza unor contracte de 
împrumut.

Această schemă este investigată de pro-
curori.

I.G.

K u l i o k u l
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„Crezul” și credințele 
moldovenilor

A - p o l i t i c e

Citesc un text cu valoare mai mult culturală 
decât literară şi de o importanță istorică mai 
mult decât politică (pe care miza, la timpul său, 
autorul). La prima vedere e o blasfemie dublă: 

a) față de biserică & credință şi b) față de domnitor 
(urmaş al „voievozilor” mitici). Textul se intitulează 
„Crezul moldovenilor” şi este scris pe la 1848. 

Iată-l: „Crez întru unul singur 
interes, izvor a tot răului, făcătorul 
mârșăviilor şi al nelegiuirilor, văzu-
telor tuturor și nevăzutelor, și întru 
unul Mișel domn, fiul blestemăției, 
cel unul făcut, carele din tatăl său 
s-a născut după câțiva ani; întuneric 
din întuneric, diavol adevărat din 
Iuda adevărat, din păcatele moldo-
venești lepădat la răutăți ca și tatăl 
său, prin carele aceste răutăți s-au 
făcut; carele pentru noi moldovenii 
și pentru a noastră pătimire s-au 
zămislit de la duhul necurat și din 
Marghioala curva s-au făcut. [...] şi 
întru unul blestematul tâlhar, dom-
nul nebuniei, carele de la mârșăvie 
purcede, [...] prin sobornicescul 
și apostolescul blestem, mărturia 
galbenilor întru iertarea păcatelor 
moldovenilor. Aștept spurcatul lor 
sfârșit pentru liniștea vieții veacului 
pe viitorime. Amin!”

După stil și atitudine sarcastică, 
„rugăciunea apocrifă” pare a apar-
ține mai curând unui Caragiale 
sau Bacalbașa, nihilist, anarhist, 
ateist din epoca critică a marilor 
clasici, decât cuiva din era „propă-
șirii”. Dar nu e așa. Textul e scris 
de un „pozitivist”, „statalist” şi bun 
creștin. Autorul este unul dintre 
liderii mișcării pașoptiste și va de-
veni, în timp, ministru de externe 
și prim-ministru, va citi Declarația 
de Independență în Parlamentul 
Țării. E fondatorul unor reviste de 
referință din cultura românească 
(Dacia Literară, Propăşirea, Stea-
ua Dunării), este editorul și prefața-
torul letopisețelor noastre (datorită 
lui cunoaștem opera culturală a lui 
Ureche, Costin, Neculce, precum și 
cronicile muntene). 

L-ați recunoscut, desigur, e o 
personalitate legendară a culturii 
noastre: Mihail Kogălniceanu. Dar 
ce-i cu acest „crez” nu doar apo-
crif, ci și eretic? Apropo, el fusese 
anticipat de un eretic „Acatist” 
(închinat domnitorului) la fel de 
blasfemator: „Bucură-te, cela ce 
ți-ai înălțat numele spre obșteasca 
ocară!/ Bucură-te, cela ce primești 
hula drept cinste!/ [...] Bucură-te, 
învechitule în fapte rele! [...] Bu-
cură-te, cela ce vinzi drepturile 
fraților la izgoniții de prin alte 
țări străine! [...] Bucură-te, cela 
ce ne-ai înjosit în privirea tuturor 
națiilor!”.

Găsim aici, în formula pamfletu-
lui sarcastic, atitudinea viitorului 
politician față de politicianism, ati-
tudinea unui pașoptist exemplar 
față de un antiunionist, antirefor-
mator, demnitar obedient Rusiei. 
Mihail Sturdza era un fel de Dodon 
avant la lettre (istoria l-a memorat 
ca pe domnitorul care a înăbușit 

Revoluția democratică și proeuro-
peană de la 1848).

Ce voiam să spun cu această evo-
care a ilustrului nostru înaintaș Ko-

gălniceanu? Mai întâi, că derapajele 
trebuie penalizate, fără menajamen-
te. Or domnitorul respectiv avea şi o 
anume priză la populație, o anume 
contribuție, inclusiv de iluminare 

(a susținut unele inițiative ale lui 
Gheorghe Asachi, inclusiv crearea 
Academiei Mihăilene, instituția la 
care a predat și Kogălniceanu în-
suși). 

Dar, esențial pentru pașoptiști, 
el era o piedică în realizarea re-
formelor democratice și atingerea 
idealului național. Oponenții săi 
au realizat Unirea de la 1859, cea 
care lichida „statalitatea” Moldovei, 
dar asigura prosperitate și moder-
nizare întregii națiuni românești, 
făcându-ne vizibili pe harta con-
tinentului. Și, important, obținea 
independența reală a Ţării, ţară care 
avea deja un cuvânt de spus atât în 
raport cu vechiul suveran otoman, 
cât și în raport cu noul „protector” 
din Est.

Ei, bine, dar care e crezul și care 
e credința moldovenilor/ basarabe-
nilor de azi? Ce vor ei, în ultimă in-
stanță? O ortodoxie de tip estic, tot 
mai insistent contrapusă civilizației 
occidentale? Un ortodoxism lumi-
nat, de model românesc, ecumenic 
și deschis noilor schimbări în spiri-
tualitatea lumii? O acceptare calmă 
a diversității culturale şi spirituale, 
fără a-i privi cu suspiciune pe 
creştinii de alt rit (moldovenii 
emigraţi temporal sau definitiv au 
remarcat această calmă toleranţă a 
bisericilor din Occident), pe cei de 
altă credință sau pe ateiști? Şi mă 
refer aici, inclusiv, la „credinţele” 
politice și geopolitice.

Vor moldovenii un nou tătuc al 
popoarelor? Un țar autoritar? Un 
domnitor „luminat”? Vor să intre 
în lista țărilor civilizate și să-și de-
cidă, fiecare, soarta, în condițiile 
unor șanse egale? Sau mai vor să 
rămână în afara Europei, să aibă o 
„independență” de carton și să fie 
domniți și dominați de marionetele 
Kremlinului? 

Atunci... să fie sănătoși! Atunci 
anul 1848 încă nu a ajuns pe aici. 

Ultimele săp-
tămâni au readus 
SUA în centrul 
atenției mondiale. 
De la proasta ges-
tionare a măsurilor 
antiepidemice, care 
a generat un număr 
incredibil de infec-
tări și decese, până 
la protestele și 
violențele declan-

șate de „cazul George Floyd“, crizele americane sunt 
subiectul cel mai dezbătut din mass-media. 

Impresia generală este că cel mai puternic stat din 
lume este o rană sângerândă. Totul pare să fi înce-
put, anul acesta, cu tentativa eșuată de impeachment 
împotriva lui Trump, culminația unei bătălii politice 
fără precedent în istoria recentă a Americii. Prezența 
controversatului miliardar în Casa Alba a fost per-
cepută, din prima zi, drept atac la establishment. 
La „valori“. De aceea, tot răul care s-a întâmplat în 
ultimii patru ani în SUA a fost pus, de o media pe cât 
de bogată, pe atât de leftistă și angajată politic (con-
tradicția poate cea mai bizară a Americii de azi), în 
cârca bolovănosului și rudimentarului nabab imobi-
liar. Pandemia a estompat, spre marea ușurare a de-
mocraților, eșecul impeachmentului. Concomitent, a 
trecut în plan secund dezbaterea grotescului Sanders 
cu depășitul Biden, atât de revelatoare pentru criza 
de idei și personalități pe care o traversează, de ceva 
vreme, Partidul Democrat. Astfel, frăția progresistă a 
putut sări din nou în capul lui Trump care reușise, în-
tre timp, să mai lanseze câteva declarații și afirmații 
pe măsura pregătirii sale intelectuale. 

Apoi, a căzut mana: patru polițiști ca cei din 7 
aprilie moldovenesc au omorât un cetățean de culoa-
re, George Floyd. Puțini au circumstanțiat și explicat 
corect cazul, rupt imediat din context și folosit ca 
armă politică și argument propagandistic. Negrul 
omorât de un polițist alb a devenit spontan marti-
rul unui regim rasist, întruchipat de știm noi cine. 
Degenerarea protestului civil în violențe stradale, jaf 
și atac armat asupra polițiștilor (cu morți și răniți) 
au trecut drept pagube colaterale. S-a sărit cu ușurin-
ță și peste constatările legiștilor din care rezultă că 
victima nu era chiar un Martin Luther King și că, mai 
devreme sau mai târziu, amfetaminele i-ar fi acordat 
lui George Floyd tot atâtea șanse de supraviețure ca 
și cei patru zbiri în uniforme. Dar, mai ales, nu s-a 
luat în serios implicarea în proteste a unor mișcări și 
grupări extremiste, cea mai pașnică lozincă a cărora 
este abolirea, desigur prin revoluție, a capitalismului. 
A contat doar forța simbolică a imaginii: un margi-
nalizat, un produs al inegalității sociale, strivit sub 
genunchiul regimului opresiv. Și corelația acestei 
imagini cu memele culturale generate de un mediu 
literalmente terorizat de imperativele tot mai intran-
sigente ale corectititudinii politice.

În realitate, lucrurile stau mai simplu decât par 
la prima vedere. Unu. Trump trebuie să plece, dar 
nu pentru că ar fi rasist, despot sau altă specie de 
carnivor, ci pentru că SUA merită un președinte mai 
cult, mai responsabil și mai conștient de rolul jucat 
de țara lui în lume. Doi. Polițiștii vinovați de moartea 
lui George Floyd trebuie pedepsiți, conform legii (nu 
a opiniei publice), dar trebuie revizuite, totodată, 
regulamentele/protocoalele după care acționează 
forțele de ordine din SUA. Autoritatea sporită a 
acestora e un lucru util într-o țară cu o rată atât de 
mare a criminalității, dar pentru mulți e doar aco-
perirea legală pentru abuzuri de tot soiul. Trei. Dacă 
vrei să lupți cu o problemă precum rasismul, întâi și 
întâi ar trebui să-i cunoști cu exactitate întinderea. 
Segregaționismul a lăsat, neîndoios, urme adânci, dar 
societatea americană de azi e mult mai luminată și 
mai tolerantă decât cea de acum șase-șapte decenii. 
A proiecta probleme vechi pe realități noi (și diferite) 
de dragul unui angajament politic sau ideologic e la 
fel de primejdios cu a saluta orice formă a revoltei, 
cu condiția să fie „populară“. Când te uiți îndelung în 
abis, abisul se uită și el la tine, spunea un occidental 
deștept. Sau, mai pe românește: cine caută pe dracul, 
întotdeauna îl găsește.

H a r t a  l u m i i

Tragedii 
americane

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Găsim 
aici,   

în formula pamfletului 
sarcastic, atitudinea 
viitorului politician 

față de politicianism, 
atitudinea unui 

pașoptist exemplar față 
de un antiunionist, 

antireformator, 
demnitar obedient 

Rusiei. Mihail Sturdza 
era un fel de Dodon 

avant la lettre (istoria 
l-a memorat ca pe 
domnitorul care a 
înăbușit Revoluția 

democratică și 
proeuropeană 

de la 1848).  
Ce voiam să spun 

cu această evocare 
a ilustrului nostru 

înaintaș Kogălniceanu? 
Mai întâi, că derapajele 
trebuie penalizate, fără 

menajamente.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Astăzi (2 iunie), la ora 4:30 dimineața, se împlinesc 28 de ani (1992) 
de când am fost arestat de către serviciile secrete ale Federației Ruse 
(GRU) și ale celei separatiste de la Tiraspol (KGB), prin trădarea 
celora de la MSN din Chișinău...

Trădarea celor 
de la MSN din Chișinău

Am pierdut-o pe Valentina Tăzlăuanu
ne ținem de cultură ca de ultimul pai.

O deplângem cutremurați pe Va-
lentina Tăzlăuanu, plecarea ei ne-a 
întristat profund. „E Marea Doamnă 
a Culturii noastre, a fost un Om-Insti-
tuție”, spune Emilian Galaicu-Păun. 

„A fost un model de cultură și 
demnitate”, accentuează Claudia 
Partole. Și Valentina Romanciuc ros-
tește printre lacrimi: „O veste tristă 
pentru întreaga Familie Culturală 
Românească”.

Uniunea Scriitorilor din R. Mol-
dova a trimis către membrii săi un 
mesaj dureros: „S-a stins din viață 
Valentina Tăzlăuanu, critic de teatru 
şi cinema, eseist, publicist, scriitor”.

Înmormântarea va avea loc vineri 
5 iunie la Cimitirul Central din 
Chișinău, la ora 12.30. Să aprindem 
o lumânare pentru Valentina, pentru 
sufletul ei curat și cutezător. Dumne-
zeu s-o odihnească în pace.

Valentina Tăzlăuanu s-a născut 
pe 5 ianuarie 1950, în satul Druță, 
raionul Râșcani. A urmat Facultatea 
de Filologie, specialitatea Jurnalism, 
la Universitatea de Stat din Chișinău. 

Valentina Tăzlăuanu a încetat 
din viață pe 3 iunie 2020. Ne-au 
rămas cărțile ei, textele ei de o 
rară frumusețe, ne-a rămas revista 
creată de ea, „Sud-Est cultural”. 
Dar Valentina a fost, este, mult 
mai mult decât textele sale. Am 
pierdut-o pe ea, cea vie și caldă, 
liniștită, protectoare, de neînvins. 
Credea în noi. Ne transmitea din 
puterea ei, din speranța că există 
mântuire prin Cuvânt, prin slujire 
unor idealuri naționale și universale. 
Privirea ei clară ne spunea că trebuie 
să continuăm, să nu ne oprim. 
Datorită ei am înțeles că trebuie să 

Scriitoarea 
Valentina TĂZLĂUANU
(5 ianuarie 1950 – 3 iunie 2020)

Dragă Valentina, dragă Valentină..., jelania ta prelungă, plînsul 
vocii tale, grija ta, neliniștea pînă dincolo de lume din ultima noastră 
vorbire telefonică... Iartă-ne, dragă Valentina!

Maria ȘLEAHTIȚCHI

Tare-i interesant când discuți cu 
ofițerii de presă, imediat după aceea 
te întrebi cum de niciunul din ei 
încă nu a ajuns general. Îți cer să 
revii peste 20 de minute, îți răspund 
peste 40, așteaptă să le repeți iar 
întrebarea, își amintesc, și îți dau 
același răspuns pe care ți l-au dat cu 
trei zile în urmă. Iar cu trei zile în 
urmă, la două ore după o tragedie, 
înainte de a afla cine-i victima, au 
informat multe mijloace de presă, 

care așa au și titrat: „O tânăra s-a aruncat în gol de la etajul 16”, nicio 
ezitare că tânăra putea fi împinsă, putea fi aruncată. Peste câteva 
zile, îți repetă același lucru. Poliția nu a văzut nimic ciudat înainte și 
nici după, că trupul neînsuflețit al unei tinere este găsit departe de 
zidul blocului, ar fi trebuit să alerge tot acoperișul ca în ultim zbor 
să ajungă până acolo.

Zilele acestea mai apăruse o informație despre un tânăr din Ar-
mată care s-ar fi aruncat de la etajul 10. Condoleanțe de la ministru 
și... suicid. Fratele lui a scris un comentariu sub o astfel de știre că, 
„oameni buni, era plin de vânătăi”... Un strigăt în pustiu. Politia nu-
ți spune cum îl cheamă, de unde-i, pentru a nu-i încurca anchetei. E 
bine să ai o armată de ofițeri de presă, în spatele ei ai mult mai multe 
șanse să ajungi general.

Strigăte în pustiu

Svetlana COROBCEANU

Vreau și eu să merg la cimitir, 
să pomenesc părinții, dar nu voi 
merge! Nu voi merge nici la cimitir 
la Chișinău, nici la cimitir la Flo-
rești, Vărvăreuca, Roșietici. Știți 
de ce? Să nu le duc din eroare vi-
rusul lor! Pentru ca sunt moși și 
mătuși de 80+, sunt nepoți cu copii 
nou-născuți. Și acolo cu un păhăruț 
bea vin jumătate din lumea venită la 
cimitir. Vă imaginați ce va fi peste 
o săptămână?!

Vreau și eu să merg la piață, să cumpăr căpșune cu 25 de lei și ci-
reșe cu 20 de lei. Dar nu merg! Să nu aduc cumva de la piață virusul 
cercului mic de oameni în care trăiesc.

Vreau și eu să mă văd cu fratele meu, dar nu pot. El deja de patru 
ori a fost în contact cu pacienți cu Covid-19, soția sa a fost de doua 
ori, iar fiul lor – de trei ori. Toți pacienții sunt diferiți, care sunt foarte 
mulți! Noi suntem conștienți că ei sunt un grup de risc, iar eu un pic 
mai puțin expusă și ne protejăm! 

Astăzi am văzut fotografii de la spitalul Taraclia, unde pacienții cu 
Covid-19 erau foarte mulți și erau plasați deja pe coridoare. Este un 
raion mic. Vă imaginați ce va fi în raioane mari?!

Deja o săptămână, mai multe spitale strigă după ajutor, pentru că 
nu ajung medici și asistente medicale. Medicii sunt la limita puterilor. 
Peste o lună medicii vor fi extenuați. Sistemul medical va ajunge în 
colaps.

Blajinii au trecut!! Duminică este Duminica Mare! Se poate coace 
o plăcintă, da o pomană, se pot pomeni în cerc mic cei plecați spre 
lumină. Va mai fi zi de Blajini și vom putea merge la cimitir.

Despre ce vreau 
eu și ce se poate

Ala TOCARCIUC

Irina NECHIT

A fondat revista „Sud-Est cultural” 
în 1990 și a condus-o până în 2020. 
A fost viceministru al Culturii în 
perioada 1997-2000.

A publicat cărțile „Măsura de 
prezență”, Ed. Hyperion, Chișinău, 
1991; „Discursuri paralele, eseuri”, 
Ed. Arc, Chișinău, 2005; „Lumea 
după Hamlet, eseuri”, Ed. Lumina, 
Chișinău, 2011; „Ceea ce rămâne, 
eseuri”, Ed. Arc, Chișinău, 2015.

Pace și Eternă Amintire, 
Valentina Tăzlăuanu

Cu nemăsurată tristețe am 
aflat de moartea Valentinei Tăzlă-
uanu. Numai Dumnezeu ne poate 
ajuta să înțelegem că drumul său 
s-a oprit aici, fiindcă nimeni nu 
este întrebat când dorește să-și 
ia rămas bun de la această viață. 
Din păcate, în această lume im-
perfectă, trebuie să suportăm și 
acest lucru. Valentina Tăzlăuanu 
a fost omul strălucitor, uimitor 
de amabilă și bine instruită, 
surprinsă mereu de bucuria de 

a crea după un stil artistic ne-
valorificat de nimeni. A fost un 
model, ce a impresionat puter-
nic pe mulți prin generozitatea 
și spontaneitatea sa. Dedicarea 
pentru munca ei enormă i-a 
câștigat respectul și dragostea 
tuturor celor care o cunoșteau. 
La acest ceas de adio toți ai „Gin-
tei Latine” exprimă sincerele lor 
condoleanțe.

Pace și Eternă Amintire, Va-
lentina Tăzlăuanu.

Tudor ȚĂRNĂ

Proteste în SUA
cu toții în fața 
mulțimii. Și 
aici s-a ade-
verit vechea 
înțelepciune: 
„Răul pro-
voacă răutate, 
pocăința naște 
pocăință”.

Rugăciunile 
iertării topesc 
multe inimi.

Reacția nu 
s-a făcut mult 
așteptată, oa-
menii de pe ambele părți s-au 
îmbrățișat. Sunt sigură că este 
un început modest al sfârșitului 
de colaps uman și să sperăm că 
totul va reveni la normal.

Desigur, în spatele acestor 
acțiuni este o muncă enormă a 
multor psihologi care au știut să 
împace aceste două tabere deve-
nite dușmani. Scot pălăria în fața 
acestor profesioniști și admirație 
pentru acești bravi polițiști care 
fără jenă au știut să se închine 

în fața celor mai slabi ca ei cu o 
singură dorință – de a reîntoarce 
pacea în cartiere.

P. S. Apropos, devine clar că 
tipul reținut nu era busuioc de pus 
la icoană și că pe bună măsură a 
fost reținut. Însă ceea ce a urmat a 
fost să devină o tragedie, pe seama 
căreia s-a speculat exagerat, plus 
că psihicul uman era deja chinu-
it de forțata închisoare de acasă 
impusă de pandemie. Și totul s-a 
revărsat într-un „război” inutil 
chiar și celor ce l-au provocat.

Viorica RĂILEAN

Încep cu o întrebare (mai mult 
retorică) pentru ai noștri polițiști:

 - Dar voi sunteți capabili să vă 
închinați în fața mamelor ce și-au 
pierdut copiii în aprilie 2009, în 
fața celor ce au fost maltratați, 
tot de voi fără nicio vină, sau în 
fața veteranilor pe care i-ați re-
ținut pentru simplul motiv că au 
îndrăznit să protesteze împotriva 
fărădelegilor din țară, întrebări ar 
fi multe, mi-e că răspunsuri zero.

SUA. Când mulțimea supărată, 
protestând, a mers către secția de 
poliție, polițiștii au știut cum să-i 
întâmpine. Ei au îngenuncheat 

Ilie ILAȘCU
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Acțiunile Guvernului 
trădează deruta. 
Opoziția îi cere demisia

Deşi anul 2020 a început promițător, în 
primele două luni veniturile Bugetului 
Public Național fiind mai mari cu 
13,4% față de perioada similară a 

anului trecut, carantina instituită pentru a opri 
răspândirea epidemiei de COVID- 19 şi criza ce a 
urmat din cauza blocării economiei au dat peste 
cap planificările bugetare. 

financiare, inclusiv plata pensiilor 
și investițiile capitale. 

Încrederea premierului este cel 
puțin ciudată, dată fiind blocarea 
de două luni a economiei. De unde 
vin bani la buget dacă economia 
a fost blocată?

Slusari: nu este activată 
clauza de forță majoră

Cel puțin parțial ar explica 
acest fenomen Alexandru Slusari, 
vicepreședinte al Parlamentului. 
Potrivit acestuia, „mii de oameni 
și agenți economici sunt obligați 
să achite arenda pentru lunile 
în care piețele și magazinele au 
fost închise”. Adică acea parte a 
comerțului, care nu a activat în 
ultimele două luni și jumătate, 
achită arenda, iar arendatorii 
plătesc impozitele la stat. Și asta 
deoarece nu este aplicată clauza 
de forță majoră. În spatele acestei 

„inovații” existente doar în Repu-
blica Moldova ar sta, potrivit lui 
Slusari, președintele Dodon, pre-
mierul Chicu și ministrul justiției 
Nagacevschi.

„Anume acest trio blochează 
eliberarea de către Camera de 
Comerț a certificatelor ce atestă 
circumstanțele de forță majoră, 
care permit reeșalonarea datori-
ilor sau chiar anularea unora din 
ele”, afirmă deputatul. 

Însă, chiar dacă o astfel de 
găselniță ar putea crea o aparență 
că lucrurile revin la normal, ele nu 
sunt decât o prelungire a agoniei 
deoarece întreprinderile mici vor 
plăti acum arenda, neavând pe 
viitor cu ce să supraviețuiască. 

Ținând cont de această stare 
de fapt, Sliusari insistă asupra re-
luării activității Parlamentului și 
votării de urgență a inițiativei ce 
ar debloca situația pentru mediul 
de afaceri, care a suferit în urma 
restricțiilor sanitare.

Acțiunile guvernului 
trădează deruta

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, 
lansarea activității economice 
anunțate de Guvern, va permite 
o diminuare a prăbușirii în lunile 
iunie-august, însă cel mai pro-
babil efectele pandemiei asupra 

economiei moldovenești vor pro-
voca în perioada martie-august o 
gaură bugetară de cel puțin cinci 
miliarde de lei, și asta doar dacă 
lucrurile vor începe a merge spre 
bine, ceea ce nu se observă deo-
camdată. 

Deși Guvernul a ridicat o parte 
din restricții, situația nu e nici pe 
departe sub control și epidemia 
ar putea izbucni cu o forță și mai 
mare dacă nu vor fi luate măsuri 
drastice, inclusiv o nouă carantină 
și blocare economică, potrivit mai 
multor experți dar și politicieni 
din opoziție. 

Republica Moldova rămâne 
una din puținele țări europene 
unde epidemia nu este luată sub 
control, numărul persoanelor 
contaminate fiind în creștere con-
stantă. La 3 iunie a fost stabilit 
un record, fiind anunțate 242 de 
persoane infectate, iar premierul 
Chicu vorbește despre necesitatea 

reînchiderii pieței centrale din 
Chișinău, această contradicție în 
acțiuni demonstrând o dezorien-
tare tot mai mare a executivului. 

PDA insistă pe demiterea 
guvernului Chicu

Potrivit deputatului Platfor-
mei Demnitate și Adevăr, Igor 
Munteanu, „au fost pierdute două 
luni de stare excepțională în mod 
absolut iresponsabil. Guvernul 
i-a mângâiat și pasiunile poli-
ticianiste ale lui Igor Dodon, în 
loc să obțină toată asistența pe 
care partenerii externi ar fi putut 
s-o ofere și, nu în ultimul rând, 
pentru a obține încrederea pu-
blicului că Guvernul acestui stat 
este capabil să facă față tuturor 
sarcinilor și să demonstreze acest 
lucru”.

Deputatul spune că, în aceste 
condiții, Platforma DA este pre-
gătită să ofere o alternativă și va 
pregăti o moțiune de neîncrede-
re, pentru demiterea Guvernului, 
dar o va depune doar atunci când 
vor exista toate circumstanțele 
necesare și suficiente pentru 
înlocuirea actualului Guvern cu 
unul solid, european, capabil să 
facă față multiplelor provocări de 
sănătate, recesiune economică și 
izolare internațională.

Potrivit economistului Vea-
ceslav Ioniță, expert al IDIS Vii-
torul, în martie-aprilie veniturile 
bugetare au fost cu cel puțin 2,3 
miliarde de lei mai mici decât cele 
planificate inițial. 

Luna martie a fost finaliza-
tă cu probleme, însă nu atât de 
grave, veniturile reducându-se 
nesemnificativ. Dar deja în aprilie 
veniturile au scăzut cu 1,6 miliar-
de de lei față de cele planificate, 
fiind cea mai mare scădere din 
istoria Republicii Moldova. Față 
de perioada similară a anului tre-
cut, veniturile în aprilie au fost cu 
23,3% mai mici, record absolut 
pentru R. Moldova.

Statistici pesimiste privind 
colectările la buget

Ioniță susține că mai mult de 
jumătate din această scădere este 
cauzată de reducerea consumu-
lui populației și al ratărilor de 
încasări de peste un miliard de 
lei din TVA și accize pe consum. 
Pe locul doi se află scăderea în-
casărilor de la impozitul pe venit 
al persoanelor fizice și juridice. 
Deoarece s-a permis amânarea de 
plată, populația și agenții econo-
mici au achitat aproape cu 500 de 
milioane de lei mai puțin decât se 
anticipa la elaborarea bugetului. 
Dintre acestea, 100 de milioane 
de lei revin populației, iar restul 
de circa 400 de milioane de lei – 
agenților economici. Pe locul trei, 
spune economistul, se plasează 
acumulările din asigurările sociale 
și medicale, care au fost cu circa 
300 de milioane de lei mai mici 
decât s-a planificat inițial.

Ioniță remarcă faptul că, în 
aceste condiții dificile, Guvernul 
nu a reușit să deblocheze relația cu 
partenerii externi, iar în patru luni 
ale anului au fost obținute doar 63 
de milioane de lei granturi, din 1,8 
miliarde de lei planificate inițial. 
În condiții de criză profundă, R. 
Moldova ratează oportunități de 
granturi de cel puțin 100 de mi-
lioane de euro”, afirmă Veaceslav 
Ioniță.

Nici la capitolul împrumu-
turi situația nu este mai bună. 

Creditul oferit necondiționat de 
FMI a salvat bugetul pentru luna 
aprilie-mai, dar, în afară de FMI, 
Guvernul nu are nicio capacitate 
suplimentară de a se împrumuta 
din exterior. În condițiile în care 
în acest an avem de restituit trei 
miliarde de lei împrumuturi ex-
terne, luate anterior. 

„În primele patru luni ale anu-
lui, noi deja am întors un miliard 
de lei creditorilor externi, dintre 
care 290 de milioane de lei în 
plină criză. În lipsă de granturi, 

deficitul bugetar a fost acoperit 
din împrumuturi interne de peste 
două miliarde de lei și externe de 
patru miliarde de lei”, constată 
economistul.

Pe de altă parte, primul minis-
tru Ion Chicu spune că situația 
bugetară rămâne a fi una difici-
lă, dar gestionabilă”, pentru că se 
„ameliorează treptat”. 

„Dacă în luna aprilie am avut 
o diminuare a veniturilor față de 
aprilie 2019 cu 960 mil. lei (cu 
31,3%), apoi în luna mai această 
diminuare este de 3 ori mai mică 
– 307 mil. lei (10,7%). În total, pe 
primele 5 luni avem cu 829,8 mil. 
lei (5,6%) mai puțin la Bugetul de 
Stat decât în 2019”, a anunțat pre-
mierul pe pagina sa de Facebook.

Chicu: situația 
e „gestionabilă”

Deoarece pe celelalte compo-
nente ale Bugetului Public Nați-
onal avem o creștere cumulativă 
a veniturilor cu 430 de milioane 
de lei, diferența între veniturile 
totale acumulate la Bugetul Pu-
blic Național în primele 5 luni ale 
anului 2020 față de 2019 este de 
circa 400 mil. lei, a mai precizat 
Ion Chicu.

Acesta a dat asigurări că statul 
își va onora toate angajamentele 

R. Moldova riscă 
să piardă 
30 de milioane 
de euro de la UE

Vom pierde o tranșă în valoare 
de 30 de milioane de euro pe care 
putem să o primim din partea Uni-
unii Europene în urma îndeplinirii 
unor condiționalități înaintate de 
UE în cadrul Acordului de Asoci-
ere. Acest lucru se va întâmpla în 
cazul în care deputații nu vor vota 
acea lege a ONG-urilor, asupra ne-
votării insistând premierul Chicu 
și președintele Dodon. Raportorul 
Parlamentului European pentru 
Republica Moldova, Dragoș Tudora-
che, precizează că termenul votării 
ultimelor condiționalități va expira 
la sfârșitul lunii iunie, însă ele ar 
urma să fie votate mai devreme.

Exportul de vin, 
cel mai mic din 
ultimele două 
decenii

Conform estimărilor IDIS Vii-
torul, vânzările sectorului ar putea 
scădea sub 100 de milioane de do-
lari. Într-o nota informativă centrul 
analitic spune că sectorul vitivinicol 
este ramura cea mai dependentă de 
export, peste 85% din producția viti-
vinicolă fiind vândută peste hotare. 
„Pandemia și carantina impusă de 
majoritatea partenerilor comerciali 
ai Moldovei pun în pericol această 
ramură. Astfel, cel mai probabil, în 
2020, exporturile care țin de această 
ramură, se vor prăbuși iarăși, până 
la nivelul anului 1998, sub 100 de 
milioane de dolari”, se menționează 
în nota analitică. 

Un sector al 
economiei 
românești oferă 
500 de mii de 
locuri de muncă

Sectorul construcțiilor are ne-
voie de românii care s-au întors 
în țară, în contextul pandemiei, 
în condițiile în care deficitul de 
forță de muncă în acest domeniu 
ajunge la 500.000 de persoane, 
anunță Asociația Română a Con-
structorilor de Autostrăzi. Orga-
nizația consideră că întoarcerea 
românilor în contextul pandemiei 
de COVID-19 reprezintă o șansă 
unică pentru a menține și valo-
rifica în țară această categorie.

Ion CHIȘLEA 

E C O N O M I E
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La prima vedere, autoritățile 
declară că vin în ajutorul cetățe-
nilor care au credite. Băncile au 
încercat să vină în întâmpinarea 
oamenilor și au prevăzut o serie 
de soluții în favoarea clienților lor. 
GAZETA de Chișinău a încercat 
să afle care sunt soluțiile statu-
lui, băncilor și ale companiilor de 
micro-creditare, pentru cetățeni.

Două istorii, aceeaşi 
problemă

Traian, un tânăr de 25 de ani, 
care lucrează administrator la un 
salon de înfrumusețare din Chi-
șinău, povestește că dacă înainte 
de carantină se putea cât de cât 
descurca să plătească creditul 
pentru automobil, acum acest 
lucru este imposibil. Pe toată du-
rata stării de urgență, saloanele de 
înfrumusețare și frizeriile au fost 
închise, respectiv toate persoanele 
care lucrează în acest domeniu nu 
au avut salarii. 

„Eu am credit la o companie 
de microfinanțare, acolo pur și 
simplu nu au pus penalizări, iar 
din iunie trebuie să plătesc lunar 
mai mult decât înainte, pentru că 
au adăugat prețul acestor trei luni 
de carantină la suma generală a 
creditului. În mod normal, ar fi 
trebuit să înțeleagă dificultățile 
prin care trec oamenii care nu au 
avut salarii de aproape trei luni 
de zile și să prelungească cumva 
perioada creditului. Acum nu-mi 

Recomandările legislativului, 
subminate de Guvern

Ce soluții (nu) propune Guvernul pentru cetățenii care au de plătit credite, dar n-au avut de 
lucru în timpul stării de urgență

Pe lângă problemele de sănătate şi fricile 
sociale cauzate de virusul COVID-19, 
această pandemie pune la încercare 
sistemul bancar din Republica Moldova, 

dar mai ales bugetele fragile ale oamenilor. Deşi 
o bună parte din cetățeni a rămas fără locuri de 
muncă în perioadei stării de urgență, creditele pe 
care le au nu au fost puse în totalitate pe pauză. 

închipui cum voi ieși din această 
situație.” 

Un antreprenor din Chișinău, 
care are afacere în domeniul vân-
zărilor materialelor de interior, 
din cauza că în perioada caranti-
nei a lucrat doar pe online, spune 
că veniturile au fost mai mici cu 
60-70% decât până la starea de 
urgență. Și asta deși compania 
avea deja dezvoltat sectorul de 
vânzări pe online. 

Ce spun băncile 
şi companiile 
de micro-creditare?

„La începutul pandemiei, am 
mers la compania de microcredi-
tare și am vrut să scriu o cerere 
pentru amânarea plăților, adică 
mutarea datei limită de achitare 
cu cinci luni înainte. Însă ei nu 
au fost de acord cu această mo-
dalitate, mi-au zis atunci că pot 
amâna doar ratele pentru aceste 
trei luni plus procentul. 

Asta înseamnă că atunci când 
eu, ca agent economic, ies din 
pandemie cu forțele la pământ, 
nu voi plăti lunar 30 de mii de 
lei, ci aproape 50 de mii de lei. 
Evident că am refuzat propunerea 
lor, am zis că voi rupe din alte 
cheltuieli, dar voi plăti acum, 
pentru că dacă voi lăsa după 
pandemie mă voi îngloda cu to-
tul. Așa că am decis mai bine să 
întârzii în perioada asta un pic, 
dar oricum să achit. 

Totul a fost normal până vi-
nerea trecută, 29 mai, când mi-a 
venit un mesaj prin care mă anun-
țau că deja se termină perioada 
de anulare a penalităților și că 
de luni îmi vor calcula amenzi 
zilnice pentru întârzierea plății 
pentru credit. Lor le pare că, dacă 
s-a încheiat această perioadă de 
urgență, toți au început să trăiască 
mai bine și lumea are bani pentru 
achitarea creditelor”, explică ne-

mulțumit, Vlad, un antreprenor 
din Chișinău. 

Băncile au adoptat politici spe-
ciale prin care au venit în întâm-
pinarea clienților, identificând 
soluții individuale pentru fiecare 
persoană în parte, în funcție de 
tipul creditului și felul în care a 
avut de suferit persoana în peri-
oada stării de urgență, cum ar fi 
șomajul tehnic. 

Una din cele mai populare solu-
ții a fost amânarea ratelor, în baza 
unei cereri, pentru perioada ca-
rantinei. O soluție aparent bună, 
dar destul de dureroasă pentru 
clienții finali, din cauza că la plata 
lunară calculată inițial se adaugă 
suma totală din cele două sau trei 
luni în care oamenii nu au fost 
în stare să achite ratele conform 
orarului standard.

Unele bănci au mers după 
exemplul din România și au 
propus opțiuni de restructurare 
a creditelor, mai exact prin pre-
lungirea termenului final de ram-
bursare a banilor cu un termen 
de până la 6 luni. Însă această 
variantă creează alte probleme 
pentru consumatorul final, adică 
îi este influențată negativ isto-
ria creditară. Totodată, nu toate 
politicile întreprinse de bănci au 
fost preluate și de companiile de 
microfinanțare nebancare.

Dan Perciun, deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova, din 
partea fracțiunii PAS, a explicat 
pentru GAZETA de Chișinău că 
împreună cu colegii au preluat 

un fel de progres”, comentează 
deputatul.

La data de 11 mai 2020, pre-
mierul Ion Chicu a convocat o 
ședință în care a fost discutată 
reeșalonarea creditelor care va 
fi posibilă până pe data de 30 
iunie 2020. Vitalie Dragancea, 
consilierul prim-ministrului, a 
spus pentru GAZETA de Chiși-
nău că „există proiectul guver-
nului pe care CNPF l-a examinat 
și a adăugat completări tehnice. 
Guvernul nu se poate implica di-
rect în relațiile dintre instituțiile 
bancare, nebancare și clienți. Gu-
vernul prin politicile sale creează 
precondiții în care să fie revăzute 
condițiile de creditare, apoi vine 
cu subvenționarea dobânzilor”.

Deputatul Dan Perciun consi-
deră că este puțin probabil să fie 
promovată inițiativa legislativă, 
„pentru că Igor Dodon, pentru a 
putea oferi acei 700 de lei pen-
tru pensionari și dubla salariile 
medicilor, în condițiile când nu 
poate accesa banii de la Uniunea 
Europeană, va trebui să se îm-
prumute de la bănci. Băncile însă 
nu sunt obligate să-i ofere acești 
bani și vor condiționa inclusiv 
prin excluderea oricăror obliga-
ții de a amâna plățile la creditele 
cetățenilor și ale agenților econo-
mici. Adică, noi te credităm, dar 
tu nu intri peste noi cu tot felul 
de obligații suplimentare. Eu cred 
că aceasta este înțelegerea și de 
asta proiectul a murit”, a explicat 
Dan Perciun.

experiența din România și au în-
registrat la sfârșitul lunii aprilie 
un proiect de lege prin care au 
făcut același lucru. 

„Doar că noi am fost un pic mai 
conservatori și am propus să le 
permită celor care au credite de 
la companiile de microfinanțare 
să poată să-și amâne plățile cu 6 
luni de zile în loc de 9 luni și am 
propus să oferim acest drept doar 
persoanelor fizice.

Inițiative legislative
ignorate de puterea 
executivă

Am înregistrat proiectul de 
lege, l-am trimis la Guvern și am 
trimis o scrisoare la Comisia Nați-
onală a Pieței Financiare (CNPF) 
pentru a afla care este părerea lor 
și cum văd ei situația. Sunt foarte 
mulți oameni care au credite, în 
special în sectorul de microfinan-
țare, iar CNPF venise până atunci 
doar cu recomandări pentru com-
panii și nu era clar ce urma să se 
întâmple după expirarea stării de 
urgență. 

CNPF a confirmat că este ne-
voie de modificări și a pregătit un 
proiect de lege exact după modelul 
românesc pe care l-au trimis la 
Guvern pe 8 mai. Lucrurile s-au 
blocat la Guvern, sub pretextul 
necesității consultării ample a tu-
turor părților implicate, a repre-
zentanților sectorului bancar și de 
microfinanțare. A trecut aproape 
o lună de atunci și nu există nici 

Cetățenii români 
ar putea primi o 
alocație mai mare 
pentru copii
 

Parlamentul României a adoptat legea de respin-
gere a Ordonanței de Urgență care amâna dublarea 
alocațiilor până la data de 1 august 2020.

Dacă legea va fi promulgată de către Klaus Iohan-
nis, Guvernul ar trebui să crească alocația pentru 

copii până la suma de 300 de lei. Președintele are la 
dispoziție 20 de zile pentru promulgarea legii, însă 
o poate retrimite în Parlament.

Dublarea alocațiilor a fost amânată la începutul 
acestui an, după ce președintele Klaus Iohannis a 
promulgat legea adoptată de Parlament. Guvernul 
a susținut că în buget nu erau prevăzuți bani, astfel 
încât este nevoie ca legea să fie amânată până după 
rectificarea bugetară din vară. În luna decembrie a 
anului trecut, Camera Deputaților a votat, decizional, 
propunerea legislativă care prevede dublarea alocației 
pentru copiii între 2 şi 18 ani, sumă care ajunge la 300 
de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Forbes.ro

Sergiu BEJENARI Imagine simbol, sursa: lericashadvanceonlineloan.com

E C O N O M I E
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C U L T U R Ă

– Care dintre cuvintele ce 
denumesc duşmanul nr. 
1 al omenirii din anul de 
grație 2020 vă pare mai 
potrivit – „Coronavirus”, 
„Coroană” sau „Covid”? 
Sau le folosiți pe toate?
– Încerc să nu fac uz de ele. Îmi 

repugnă. Și totuși, eu am scris, 
recent, acest catren apotropaic: 
„Lupta cu marile molime/ câș-
tigă-se doar à la Pyrrhus;/ mai 
bine roagă-te: „Noli me/ tangere, 
domnule Virus!”.

– Vă interesează cifrele? 
De exemplu, 2 şi 0, respec-
tiv 2020, au vreo semnifi-
cație pentru Dvs.?
– Ca exerciții de numerologie, 

dar nu fără un dram de scepticism. 
În fine... 0-ul ar fi vidul ca atare; 
care nu-i, însă, unul singur, avân-
du-și dublul, geamănul diadic, 
adică 2-ul: un co-vid! (Cât despre 
2020, însă ca număr palindromic, 
printr-o simplă permutație a celor 
patru cifre, anume 2002, e un le-
itmotiv al „palindromanului” meu 
Roșul ușor e rozul iluzor.

– Perioada de izolare, din 
cauza pandemiei,  a fost 
una care v-a zdruncinat 
obişnuințele, certitudini-
le, aşteptările?
– Eram și înainte un tip aproa-

pe cazanier – aerului liber prefe-
rându-i spațiile închise: biblioteca 
(nu, însă, foarte mult, căci suport 
greu singurătatea), vagonul-resta-
urant (când era încă practicabil) 
sau arsul gazului, așa-zicând, 
„prin berării și cafenele”.

– Când şi de ce v-ați simțit 
zdruncinat, cu-adevărat?
– Când a murit Paul Goma. 

Motivele sunt, cred eu, evidente. 
A murit, asemeni lui Bălcescu, 
în indigență și exil, tot mai uitat 
și singur, departe de „ingrata-i 
patrie” (vorba lui Scipio Africa-
nul). Nicio televiziune indigenă 
nu-și va fi întrerupt programul 
indigest, din ignoranță sau mi-
tocănie... Ș.a.m.d.

– Timpul trece mai repede 
sau mai încet în anul Co-
roanei?
– Depinde de ceasornicul lă-

untric, de cronometrul interior 
al fiecăruia din noi. 

– Ce reuşiți să faceți în vre-
me de molimă?
– Să, deocamdată, supravie-

țuiesc.

– „Molimă”, „ciumă”, 
„bolişte” – ce cuvânt pre-
ferați?
– Molimă.

– Tot internetul a apreciat 
Distihurile Dvs. publicate 
pe facebook în ziua de 20 
(iarăşi 2 şi 0) aprilie 2020: 
„Fiece zi de ieri spre azi, o 
zi e/ de scris cea mai ama-
ră poezie.// Ziua de azi, în 
pragul negrei seri,/ se pre-
găteşte-a fi o zi de ieri.// 
Cât de incertă, – ziua cea 
de mâine// tot va găsi, s-o 
mârâie, un câine,// fără 
să-i dea prin minte câine-
lui// că are-n nări mirosul 
mâinelui”. Ați transformat 
adverbul „mâine” în sub-
stantiv. Transformarea, 
în general, e provocatoa-
re pentru Dvs., sau pur şi 
simplu necesară?
– În cazul de față, necesară.

– Dacă în poezie căutați 
lucruri foarte complicate, 
mai ales la nivel de limbaj, 
în pictură vă înclinați spre 
o anume simplitate. Ce 
credeți despre simplitate?
– Răspund cu un vers de Ma-

zilescu : „lecția mea: o tu simpli-
tate plină de respect”. În rest, e și 
normal: știu să scriu versuri mult 
mai bine decât să plimb creionul 
pe foaia de desen.

– Stai acasă! – vă place 
sloganul? Şi un alt slogan 
– Totul va fi bine. Cum le 
comentați?
– Primul frizează, oarecum, ci-

nismul. Al doilea-i o vorbă goală. 

– Din câte am putut afla, 
scrisul, cititul, pictura, 
cântatul la pian sunt înde-
letnicirile Dvs. de bază. E 
posibilă pictura fără natu-
ră? Lectura fără foşnetul 
frunzelor? Poezia fără aer 

„M-a zdruncinat 
moartea lui Paul Goma”
Interviu cu poetul Şerban Foarță, Timişoara

Poetul Șerban Foarță

curat? Muzica fără păsări 
în copaci?
– Da și nu… Dar, cât despre 

pictură, există „natura moartă”. 
Apoi, foșnetul frunzelor (galbene, 
roșii, verzi) aduce cu acela al pa-

ginilor cărții. În fine, aerul curat 
(tot mai... murdar !) nu-i e in-
dispensabil poeziei (a se vedea 
Bacovia sau Verlaine), nici trilul 
păsărilor – cantoului nostru.  

– În această primăvară era 
stabilit să mergeți la Salo-
nul de Carte de la Paris, 
unde urma să lansați căr-
țile „L’hiver est un verbe” 
şi „ABC D’ AIR”, Colecția 
BUCUREŞTI-PARIS, Opt 
cărți de poezie pentru Fran-
ța, seria 2013, ediția A 2-A, 
ambele apărute la Editura 
Vinea. Cum v-ați depăşit 
tristețea de a nu fi mers la 
Paris? Unde şi când vor fi 
lansate aceste cărți? Unde 
veți merge în primul rând, 
după sfârşitul carantinei?
– „Cu piatră-n gură”, am vă-

zut Parisul în 1991, la 49 de ani 
bătuți pe muchie, în loc să-l văd 
la… 20, „la anii falnici, douăzeci” 

(fiind consemnat, de către regi-
mul ceaușist, la domiciliu!). Veni-
sem, la jumătatea lui octombrie, 
dintr-o țară devastată (moral și, 
uneori, și fizic) de încă o mineria-
dă. Grisaille-ul Parisului era în 
ton cu cenușiul României. Mi-a 
plăcut în capitala Franței (pe care 
o știam din cărți, „pe dinafară”), 
dar nu m-am bucurat prea mult, 
căci inima-mi era amară. – Cu 
Nicolae Tzone, prieten gentil și 
bun coleg, urma să revăd Parisul 
de vreo încă patru ori, la rând. 
M-am fofilat de fiecare dată. Aș fi 
făcut-o și în primăvară; dar mi-a 
luat-o înainte carantina... N-am 
regretat decât că „Cea fără-de-ca-
re”, alias Ildikolor, a ratat, vai, 
Parisul Franței, în care, până azi, 
n-a pus piciorul...

– Vă mulțumesc mult pen-
tru interviu şi sper să ne 
oferiți noi poezii!

Interviu de Irina NECHIT

Scara, lucrare de Șerban Foarță

Poeta Ana 
Blandiana 
este propusă 
la Premiul 
Nobel pentru 
Literatură

Fundația Doina Cornea a lansat un apel 
în care cere susținerea candidaturii scri-
itoarei Ana Blandiana la Premiul Nobel 
pentru Literatură în anul 2020.

„Pentru că România are încă valori și 
pentru că acestea trebuie să fie respectate și 
cunoscute – atât în țară, cât și în străinătate 
– Fundația Doina Cornea, împreună cu alte 
personalități marcante ale vieții literar-cul-
turale românești și din diaspora, la inițiativa 
domnului Gabriel Cojocaru, propune și susține 
candidatura doamnei Ana Blandiana la Pre-
miul Nobel pentru literatură pe anul 2020”, 
menționează un comunicat transmis, la data 
de 30 mai 2020, de Fundația Doina Cornea.

„În cel mai larg sens al cuvântului 
această acțiune a noastră ar putea deveni 
un proiect de țară, împărtășit de cât mai 
mulți iubitori ai culturii românești dar și 
ai României!”, susțin semnatarii apelului.

După debutul literar din revista „Tribu-
na” (1959), Ana Blandiana a fost supusă la 
trei interdicții de publicare, prima dintre 
acestea, cea din perioada 1959-1964, fiind 
urmarea faptului că era fiică a unui preot, 
fost deținut politic.

Ultima interdicție a fost impusă în pe-
rioada 1988-1989, ca pedeapsă pentru pu-
blicarea unei parodii împotriva lui Nicolae 
Ceaușescu, scrisă sub forma unei poezii 
pentru copii.

Ana Blandiana a fost membră a Consi-
liului Frontului Salvării Naționale, din 22 
decembrie 1989 până la 29 ianuarie 1990, 
când și-a dat demisia din conducerea FSN.

romanialibera.ro
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Am ajuns la Ștefan-Vodă într-o 
zi ploioasă de mai, când din cer 
turna cu găleata. Pensiunea soților 
Aramă este situată în apropiere de 
râul Nistru și a fost deschisă cu 
aproape jumătate de an în urmă. 
A fost ușor să o găsim, pentru că 
este împrejmuită cu un gard tra-

dițional și o poartă sculptată în 
lemn. Am fost întâmpinată de pro-
prietara pensiunii, Tatiana Aramă, 
care ne-a invitat în ogradă. Am 
descoperit istoria familiei Ara-
mă în foișorul proaspăt construit. 
Din interior, datorită geamurilor 
imense, am zărit rândurile cu viță-
de-vie și peluza îngrijită cu flori. 

Proprietara pensiunii mi-a 
povestit că, până să aibă aceas-
tă pensiune, a muncit mai mulți 
ani pe vase de croazieră în Sta-
tele Unite ale Americii, alături 
de soțul său – Zaharia Aramă. 
„Am muncit în SUA, în calitate 
de translatori, profesori. Inclusiv 
pe vase de croazieră. Am revenit 

în 2007 în Moldova și am hotărât 
să ne ocupăm de ceea ce ne place. 
Am deschis un restaurant la Chi-
șinău. Vreo doi ani am rezistat, 
însă eram novice. Ulterior, ne-am 
reprofilat. Am început să facem 
catering la Chișinău”, a precizat 
Tatiana Aramă, proprietara pen-
siunii „Casa Veche”.

„Am găsit o casă 
bătrânească 
de aproape 100 de ani”

„După ce a decedat mama în 
2009, sora mai mică a moștenit 
casa. Soțul s-a gândit să o reno-
văm și să o transformăm în casă de 
odihnă. Așa am ajuns să revenim 
tot mai des în satul de baștină, 

Au făcut o bijuterie 
de pensiune dintr-o 
casă veche ce se ruina 
Tatiana şi Zaharia Aramă, profesori de 

meserie, sunt proprietarii unei pensiuni 
turistice în satul Palanca, raionul Ştefan-

Vodă. După mai mulți ani munciți peste hotarele 
țării, cei doi soți au decis să revină în satul natal şi 
să creeze un loc special pentru turiştii care vor să 
descopere tradițiile şi bucatele moldoveneşti.

A F A C E R E A  T A

datorită casei părintești”, a pre-
cizat femeia.

În timp ce renovau casa părin-
tească din Palanca, s-au gândit să 
mai cumpere o casă. „Avem prie-
teni, care au o vinărie în apropiere 
de satul nostru, și ne-au dat o idee 
– să facem o pensiune. Ideea ne-a 

plăcut, mai ales că și locurile sunt 
frumoase aici. Soțul a început să 
caute”, a precizat Tatiana Aramă. 

După mai multe căutări, so-
ții Aramă au descoperit o casă 
bătrânească de aproape 100 de 
ani. „Casa era într-o stare avariată 
când am cumpărat-o. Se dărâma. 
Nimeni nu avea grijă de ea. Ul-
timul locuitor al casei, moș Tri-
fan decedase. Era feciorul unuia 
dintre gospodarii satului – moș 
Taras. Au fost duși în Siberia. 
Povestea familiei lui moș Trifan 
se aseamănă mult cu povestea so-
țului meu, bunicul căruia a fost 
deportat în Siberia. Soțul meu a 
fost marcat de povestea familiei 
care a locuit în această casă și și-a 
dorit să renoveze locul. Așa, casa 
lui moș Trifan a devenit pensiu-
nea „Casa Veche” din Palanca”, 
a adăugat proprietara pensiunii. 

Investițiile inițiale au ajuns 
la un milion de lei

În ograda pensiunii sunt trei 
clădiri. Foișorul a fost construit 
de noii proprietari, iar casa bă-
trânească și cea de vizavi au fost 
renovate. Casa bătrânească îți sare 
în ochi în clipa când pășești în 
ograda pensiunii. Albastrul pere-
ților îți amintește de zilele senine 
de vară, iar stuful de pe casă – de 
prispa bunicii. Ușile vechi și feres-
trele cu obloane au fost renovate. 
Mirosul intens al florilor din curte 
nu poate fi potolit nici chiar de 
ploaia care spală cu putere cărările 
din ogradă. 

Proprietarii pensiunii spun că 
lucrările de renovare și construc-
ție a pensiunii au durat aproape 
doi ani. „A fost greu la început, 
jumătate de an am analizat casa 
cu inginerii. Am cumpărat lo-
cul. Am primit toate aprobările. 
Eram entuziasmați, dar era foarte 
scump să renovezi, stuful, mate-
rialele de construcție. Am decis 
să aplicăm la un proiect USAID, 
legat de dezvoltarea rurală. Am 
obținut grantul și eram extrem de 

Ana SÂRBU

fericiți. Investițiile de bază au fost 
peste un milion de lei. Grantul pe 
care l-am primit a acoperit 30% 
din investiția totală, restul sumei 
l-am adunat pe parcursul anilor”, 
a recunoscut Tatiana Aramă.

Până la deschiderea pensiunii, 
cei doi au locuit la Chișinău. „De 
aproape șapte ani, soțul este direc-
tor la un liceu privat din capitală. 
El vine dintr-o dinastie de profe-
sori și este îndrăgostit de această 
meserie. Deocamdată, eu stau aici 
la casa părintească din Palanca și 
gestionez pensiunea. Soțul se află 
în capitală. Împreună încercăm să 
gestionăm și afacerea cu catering”, 
a precizat Tatiana Aramă.

„Vom avea crescătorie 
de animale şi tururi 
pe la gospodarii satului”

În cele câteva luni de la des-
chidere, cuplul a avut mai mulți 
vizitatori, inclusiv de peste hota-
rele țării. „Am fost vizitați de mai 
mulți prieteni. Am avut și oaspeți 
de peste hotare. În timpul sărbă-
torilor de iarnă, mai multe grupuri 
au ales să stea aici. Acum, însă, 
pe timp de pandemie, evident, nu 
avem vizitatori și sperăm să pri-
mim cât mai curând”, a adăugat 
proprietara pensiunii.

La pensiune, oaspeții gustă din 
bucatele tradiționale din regiune. 
„Facem iepure, pește, rață. Evi-
dent, mâncare tradițională de la 
sud. Aici se gătește năut, zeamă, 
sarmale – sunt mai diferite de cele 
de la nord sau centru”, a spus fe-
meia. 

Soții Aramă vor să atragă cât 
mai mulți turiști oferindu-le expe-
riențe unice nu doar la pensiune, 
ci și în apropiere de sat. „Turiștii 
vor putea face tururi pe malul Nis-
trului cu bicicletele, le pot închiria 
chiar de la noi. Pot face și un tur 
până la vinăria prietenilor noștri. 
Evident, facem și ateliere de gătit 
– biscuiți, plăcinte, colțunași. Am 
instalat un foișor la Nistru, pentru 
pescuit. Vrem să facem un tur al 
satului, al tuturor gospodarilor. 
În sat sunt locuitori care au hu-
lubi, unii – albine. Turiștii merită 
să vadă aceasta. Vrem să facem 
crescătorie de animale, unde să 
fie rățuște, găinușe. Vrem să ne 
orientăm și pe copii, care să vină 
și să descopere viața de la sat”, a 
conchis Tatiana Aramă.
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Drumul spre un oraș curat 

Localnicii nu se deprind ușor 
să-și selecteze deșeurile: fie că nu 
au educație, fie că sunt inconști-
enți. „Lumea ar trebui să fie con-
știentă. Nu-i educație. Dacă acolo 
scrie sticlă – pune sticlă. Tom-
beroanele sunt lângă mine. Într-o 
zi m-a indignat comportamentul 
unui vecin, deoarece a aruncat 
o vulpe moartă. Vă închipuiți?”, 
întreabă retoric o femeie din sa-
tul Climăuți, raionul Șoldănești, 
pe care-am întâlnit-o la piața din 
oraș.

Duminica trecută, reporterii 
GAZETEI de Chișinău au mers 
la Șoldănești, unde au vorbit cu 
oamenii despre problemele lor. 
Sistemul de gestionare a deșeuri-
lor din Șoldănești, susținut finan-
ciar de Guvernul Germaniei, mi-a 
atras atenția deoarece reprezintă 
o soluție pentru gunoiștile neau-
torizate.

La piața agricolă am discutat 
cu Ilie din satul Salcia, raionul 
Șoldănești. Bărbatul consideră 
că „oamenii din sat nu fac mult 
gunoi, iar dacă-l fac atunci îl pun 
pe foc”. În opinia sa, oamenii au 
acasă mai multe crengi. Nea Ilie 
spune că este scumpă prestarea 
serviciului de gestionare a guno-

iului, deoarece familia lui nu are 
un venit stabil. Acesta plătește lu-
nar 40 de lei pentru patru membri 
(doi adulți și doi copii). 

Costul lunar al serviciului este 
de 10 lei de persoană pentru locu-
itorii de la sate și 14 lei – pentru 
locuitorii de la orașe, iar pentru 
instituțiile publice și agenții eco-
nomici prețul serviciului se sta-
bilește în funcție de cantitatea de 
deșeuri acumulată.

Tot la piața din Șoldănești am 
discutat la o tejghea cu două fe-
mei care afirmă că separă gunoiul, 
în special plasticul și hârtia. Alta 
menționează că aduce la platfor-
ma de gunoi chiar și crengile co-
pacilor. Femeile spun că prețul 
de 14 lei este acceptabil.

E nevoie de educație 
ecologică

La câțiva pași distanță, o în-
tâlnesc pe Elizaveta Condrea, 
controlor la SA „Salubritate Șol-
dănești”. A auzit discuția despre 
deșeuri și mi-a zis că poate să-mi 
povestească cum stau lucrurile. 
„Oamenii nu selectează corect de-
șeurile. Noi explicăm, informăm 
populația cum se separă, dar nu 
se face”, spune Elizaveta.

Angajata de la „Salubritate Șol-
dănești” se plânge că localnicii din 
Șoldănești o ignoră atunci când 
încearcă să le vorbească despre 
colectarea separată a deșeurilor. 
„Dacă mă apropii să vorbesc cu 
cineva, nu-mi acordă atenție, nu 
ascultă ce înseamnă deșeurile 
reciclabile și menajere”, mărtu-
risește Elizaveta Condrea. 

De şase ani, la Şoldăneşti se implementează 
un proiect de colectare separată a 
deşeurilor: hârtie, sticlă, plastic şi gunoi 

menajer. În satele din raion au fost construite 
platforme şi instalate tomberoane, dar procesul de 
separare a gunoiului decurge greu.

Am vorbit la telefon cu Mihai 
Ioncu, șeful Societății pe Acțiuni 
„Salubritate Șoldănești”, despre 
dificultățile activității lor. „Co-
lectarea ne reușește, cea separată 
– mai puțin”, afirmă Mihai Ion-
cu. Potrivit acestuia, proiectul s-a 
extins în 13 localități, inclusiv în 
orașul Șoldănești.

Fiindcă separarea deșeurilor 
lipsește, angajații „Salubritate 
Șoldănești” aduc gunoiul pe te-
ritoriul întreprinderii, unde are 
loc selectarea plasticului, hârtiei, 
sticlei și a gunoiului organic (ve-
getal, animalier). „Chiar dacă sunt 
tomberoane pentru hârtie, plastic, 
sticlă – unul respectă separarea 
gunoiului, celălalt nu o respectă. 
Agenții economici adună deșeurile 
separat”, susține Mihai Ioncu. 

5-7% din deşeuri se separă

„Analiza morfologică a deșeu-
rilor ne arată că, din tot gunoiul 
care se colectează, avem peste 60-
70% deșeuri reciclabile. Dar azi 
atingem cu greu pragul de 5-7% 
de gunoi reciclabil. În oraș, rata 
de contractare a gospodăriilor este 
de 90%, iar în sate rata este de 
70-80%. Rata e înaltă la nivel de 
contractare, dar, dacă vorbim des-
pre nivelul de achitare, rata e de 
50%”, menționează Mihai Ioncu.

Potrivit directorului Ioncu, 
mulți nu vor să beneficieze de 
serviciul de gestionare a deșeu-
rilor. „Avem oameni care refuză 
contractarea. Spun că nu trebuie 
să plătească, deoarece ei nu fac gu-
noi. Deșeurile pe care le produc le 
dau pe foc sau le reutilizează. Dacă 
totuși semnează contractul, spun 
că nu trebuie să achite pentru toți 
membrii familiei, inclusiv pentru 
nou-născuți, ci doar pentru cei 
activi în gospodărie”, spune Ioncu. 

Deși schimbarea mentalității 
cetățenilor se mișcă greu, cu pași 
mărunți, am observat că Șoldă-
nești este un oraș curat. În acest 

context, Mihai Ioncu susține că to-
tuși în ultimii șase ani au evoluat 
la capitolul curățenie. „Ne-am fă-
cut în ultima perioadă mai curați. 
Numai prin faptul că oamenii au 
început să se deprindă că trebuie 
să plătească pentru aceste servicii, 
că aici se aruncă gunoiul, dar nu 
pe marginea râpei”, argumentează 
șeful „Salubritate Șoldănești”.

Lipsesc drumurile bune

„La platformele cu recipiente 
de plasă, se colectează plasticul 
de tip PET. Unde nu avem plasă 
– nu se colectează. Omul nu ci-
tește ce-i scris pe tomberon, vine 
și răstoarnă căldarea cu gunoi 
peste carton, PET etc. Nu putem 
stabili care-i persoana care face 
asta, deoarece sunt 20-30 de gos-
podării la o platformă. Cea mai 
bună variantă ar fi cu tomberon 
la fiecare gospodărie. E costisitor 
să dotezi cu tomberoane fiecare 
gospodărie. Altă problemă e ma-
șina care trebuie să se oprească 
la fiecare casă, deoarece consu-
mă combustibil, uzură etc. În sat 
potecile sunt înguste, iar mașina 
care colectează deșeuri e impo-
sibil să meargă”.

Deșeurile reciclabile sunt fur-
nizate companiilor de reciclare, 
iar cele nereciclabile sunt depo-
zitate la poligonul din Șoldănești. 
„Am amenajat în oraș o platformă 
temporară pentru deșeurile vege-
tale. Stocăm deșeurile menajere 
și compostăm. Crengile, vița-de-
vie le tocăm și facem rumeguș. Le 
aducem pe poligon, le tocăm, până 
la urmă compostul nu are preț, nu 
are competitivitate”, spune Ioncu. 

„Suntem departe
de modelul european”

„Primăria trebuie să aibă grijă 
ca în oraș să fie cimitir. Dar pri-
măria nu îngroapă morții. Aceeași 
situația e cu deșeurile: Primăria 

trebuie să aibă grijă ca în oraș 
să fie un serviciu de gestionare 
a deșeurilor, să fie un loc unde 
să-și ducă omul gunoiul, dar la 
noi omul nu scoate gunoiul doar 
la tomberon. 

El mai scoate noaptea o 
grămadă de crengi sau 10-20 de 
saci de materiale de construcție. 
Asta e problema cu care luptăm. 
Dacă unul a vrut să-și facă re-
parație în casă – el trebuie să-și 
ducă frumos deșeurile la platfor-
ma pentru construcții. Dar la noi 
nu-i așa”, povestește Ioncu. 

Altă problemă semnalată de 
Mihai Ioncu constă în faptul că 
oamenii ascund adevărul. „Oa-
menii nu reflectă numărul real 
de membri ai familiei. Spun că-s 
doi, dar de fapt sunt patru”, ex-
plică Ioncu. Directorul „Salu-
britate Șoldănești” susține că 
tariful nu acoperă în totalitate 
cheltuielile pe care le suportă 
întreprinderea. „Tariful acope-
ră doar colectarea și evacuarea 
deșeurilor. La poligon se aprind 
deșeurile, iar asta înseamnă 
cheltuieli suplimentare etc.”, 
exemplifică directorul.

Din banii statului german au 
fost cumpărate platforme pentru 
gunoi, tomberoane, mașini speci-
alizate, echipamente și utilaje, în 
valoare de peste două milioane 
de euro. Contribuția Consiliului 
Raional Șoldănești în cadrul pro-
iectului a fost de circa 10 mii de 
euro, comunică Guvernul Repu-
blicii Moldova. 

La Șoldănești ar fi trebuit să fie 
construit un centru de reciclare a 
deșeurilor în satul Parcani, la circa 
patru kilometri de oraș, dar între 
timp, Ministerul Mediului a lansat 
Strategia Națională de Gestionare 
a Deșeurilor, care prevede crearea 
până în anul 2027 a nouă depozite 
regionale de deșeuri menajere, 
inclusiv la Chișinău și Bălți, iar cel 
de la Parcani, raionul Şoldăneşti, 
nu se regăsește în listă. 

Cum se colectează deșeurile la Șoldănești

Natalia MUNTEANU

Platformă de colectare a gunoiului din satul Mihuleni, raionul Șoldănești 
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Cu toate acestea, autoritatea 
de reglementare a Audiovizua-
lului insistă că monitorizările 
atestă un rating scăzut al știrilor 
de limbă rusă și că minoritățile 
naționale pot fi informate și prin 
intermediul internetului.

La Televiziunea publică din 
Letonia nu va mai exista în cu-
rând un buletin de știri în limba 
rusă

Ivars Abolins, șeful Consiliului 
Național pentru Media Electroni-
că, a anunțat  închiderea știrilor 
TV în limba rusă ale Televiziunii 
publice letone, relatează agenția 
LETA.

Potrivit acestuia, din ianuarie 
2021, serviciul rus LTV va tre-
ce la transmisiunea pe internet. 
Abolins nu a specificat dacă este 
vorba de reduceri de personal și 
nu a explicat cum vor arăta noile 
emisiuni pe internet. Serviciul 
rus BBC a solicitat Consiliului 
Național pentru Media Electro-
nică să comenteze situația și aș-
teaptă un răspuns.

În același timp, angajații Tele-
viziunii publice letone au aflat din 
mass-media despre închiderea 
transmisiunii în limba rusă. „Nu 
există acoperire financiară pen-
tru acest proiect, a declarat Ivars 
Priede, membru al Consiliului de 
administrație al Televiziunii pu-
blice letone. Această situație este 
absurdă din punctul de vedere al 
concurenței. Despre deciziile ce 
influențează activitatea întregii 
instituții nu e normal să aflăm din 
alte surse de informare”.

Potrivit agenției LETA, Abo-
lins a menționat că ratingurile 
televizate ale buletinului în ca-
uză „ar fi putut fi mai mari”. El 
a mai spus că, având în vedere 
„calitatea jurnalismului”, este 
posibilă informarea minorități-
lor naționale și prin intermediul 
internetului.

Îi convine lui Putin?

Conform datelor companiei 
Kantar, în luna februarie, ratingul 
știrilor în limba rusă la LTV-7 a 
fost de 1,1%, adică fiecare ediție a 
buletinului era vizionată de apro-
ximativ 20 de mii de spectatori. 
În aprilie, pe fundalul pandemiei, 
numărul spectatorilor a crescut: 
în primul rând, știrile LTV-7 erau 
urmărite deja de 30 de mii de 
oameni, în al doilea rând, acestea 
erau transmise gratuit și altor 
canale private din Letonia. 

Autoritatea de reglementare a 
Audiovizualului a motivat acest 
fapt prin necesitatea de a infor-
ma persoanele în etate care s-au 
obișnuit să fie informate în limba 
rusă prin intermediul televiziunii 
și nu apelează pentru aceasta la 
serviciile internetului. Ponderea 
populației rusofone în Letonia e 

În Letonia va fi închis ultimul 
buletin de știri TV în limba rusă

Unicul buletin de ştiri în limba rusă din 
Letonia, produs de postul de televiziune 
LTV-7, nu va mai fi difuzat de la 1 ianuarie 

2021. Unii observatori consideră că măsura e o 
amenințare la adresa democrației, iar, în contextul 
pandemiei, şi la cea a securității sociale. 

de circa 40 la sută.
Până în martie 2020, știrile TV 

în limba rusă erau produse și de 
canalul comercial PBC. Proprie-
tarii au anunțat însă închiderea 
emisiunii, invocând presiunea 
economică din partea autorită-
ților.

Cu câteva luni înainte, autori-
tățile letone au interzis compa-
niei-mame a PBC să retransmită 
nouă canale de televiziune ru-
sești. Motivul invocat era legătura 
lor cu Yuri Kovalciuk, om de afa-
ceri rus împotriva căruia Uniunea 
Europeană a impus sancțiuni. 
Apoi, proprietarului PBC i-a fost 
deschis un dosar penal.

Potrivit analistului politic Fi-
lip Raevski, închiderea ultimului 
buletin de știri TV în limba rusă 
va duce la izolarea unor vorbitori 
de limbă rusă din țară.

\
„Informare ostilă”

„A existat o oarecare comuni-
care (între stat și publicul ruso-
fon), iar acum va apărea o parte a 
societății care va trăi în alt spațiu 
informațional fără a înțelege ce 
se întâmplă în jur. Va fi mai ușor 
să-i fie prezentată o informație de 
proastă calitate”, a menționat Rae-
vski pentru BBC Russian Service.

„Cui îi este convenabil? 
Mass-mediei de la Kremlin! În 
locul lui Putin, l-aș premia pe șe-
ful consiliului”, a declarat pentru 
BBC Russian Service Boris Tsil-

evitch, parlamentar de opoziție 
în parlamentul leton.

Nu este pentru prima oară când 
autoritățile pun problema necesității 
de a transfera pe internet știrile de 
limbă rusă de la LTV-7. Politicienii 
din coaliția de guvernământ insistă 
asupra diminuării ponderii limbii 
ruse în spațiul informațional leton.

„Legislatorii trebuie să le asi-
gure locuitorilor Letoniei accesul 
la programe televizate care ar 
consolida apartenența la cultu-
ra europeană”, a declarat recent 
președintele leton Egils Levits.

Cu toate acestea, în urmă cu 
șase ani, după anexarea Crimeii 
de către Rusia în 2014, autoritățile 

letone au transferat televiziunii 
naționale 682 mii de euro pentru 
emisiunile în limba rusă. LTV-7 
a extins semnificativ volumul de 
știri și a lansat simultan mai multe 
programe de știri în limba rusă.

Ulterior, guvernul Letoniei a 
considerat necesar să contracare-

ze fluxul informațional din Rusia, 
pe care serviciile secrete letone îl 
califică, în mod tranșant, drept 
dușmănos.

Traducere și adaptare 
de Gh. Bâlici, 

după https://www.bbc.com/
russian/news 

Moară de vânzare
Maria din satul Milești, 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.

M i c a  p u b l i c i t a t e
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Pagină îngrijită de Elena Cioina

Printre metodele de tratament 
introduse, schimbarea poziției 
pacienților – de pe spate pe bur-
tă (din poziția dorsală spre cea 
ventrală) și viceversa, poate îm-
bunătăți ventilația pulmonară. 
De ce este utilă această metodă 
de tratament a bolnavilor cu CO-
VID-19?

Virusul care generează 
o serie de complicații

Printre simptomele provocate 
de COVID-19 se numără febra, 
dispneea și o serie de simptome 
respiratorii acute.

Sindromul de insuficiență 
respiratorie acută, descris drept 
o complicație a noului coronavi-
rus, a fost prezentat pentru prima 
dată în 1968 alături de simptome 
precum hipoxia, edemul pulmo-
nar non-cardiogen, scăderea com-
plianței pulmonare și majorarea 
efortului respirator. Acesta a fost 
observat cel mai frecvent în cazul 
pacienților care sufereau de sepsis, 
pneumonie, aspirație sau traume 
severe, având nevoie de ventilație 
pulmonară artificială cu presiune 
pozitivă. 10% dintre pacienții care 
sunt internați în secțiile de terapie 
intensivă dezvoltă acest sindrom, 
iar în ciuda tratamentului aplicat, 
rata mortalității este, totuși, înaltă 
– între 30% și 40%.

Terapie adițională

Printre metodele aprobate de 
tratament împotriva COVID-19, 
terapia adițională de schimbare 
a poziției pacientului are drept 

scop îmbunătățirea ventilației 
pulmonare a acestuia.

Mecanismul principal al acestei 
terapii constă în îmbunătățirea 
stării pacienților cu sindromul 
de insuficiență respiratorie acută 
prin implicarea părților pulmona-
re laterale în procesul respirator, 
creșterea volumului pulmonar 
final-expirator și a elasticității 
peretelui toracic.

Menținerea pacienților un timp 
îndelungat într-o poziție pe ab-
domen diminuează considerabil 
rata mortalității acestora. Totuși, 
respectarea protocoalelor aces-
tui tip de tratament este esențială 
pentru a obține rezultatele dorite. 
De exemplu, o meta-analiză a con-
statat că pacienții cu sindromul de 
insuficiență respiratorie acută au 
manifestat îmbunătățiri după ce 
au stat în poziția ventrală, pe sto-
mac, timp de minim 12 ore pe zi.

Efectele adverse

Pe lângă eficiența acestei te-
rapii adiționale, ea poate genera 
și un șir de efecte adverse, care 
trebuie luate, de asemenea, în 
considerare. Pacienții care sunt 
conectați la aparatele de respirație 
artificială și sunt poziționați pe 
abdomen riscă o eliminare acci-
dentală a tubului traheal, limi-
tarea accesului la calea venoasă, 
îndoirea sau tragerea catetere-
lor și a tubului toracic, plagă sub 
presiune, vânătăi în jurul gurii 
cauzate de prezența tubului trahe-
al, edem în jurul ochilor și edem 
facial, reflux gastroesofagian, 
hipersalivare și leziuni ale pielii.

Cum poate fi redusă mortalitatea 
pacienților cu COVID-19

Noul coronavirus, denumit şi SARS-
CoV-2, pe lângă simptomele 
caracteristice, poate genera o serie de 
complicații, printre care se numără 

edemul pulmonar, insuficiența poliorganică sau 
sindromul de insuficiență respiratorie acută. 
Prevalența celei din urmă în rândul pacienților 
infectați este de 17%.

De ce pacienții critici cu COVID-19 trebuie întorși de pe spate pe burtă și invers 

Vești bune pentru 
viitorii studenți 
la medicină
 
Taxele de studii rămân 
neschimbate

Taxele de studii la Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul 2020-
2021 rămân neschimbate. Decizia a fost determinată de 
starea de urgență instituită la nivel național și de situația 
pandemică din lume, precum și de criza economică din 
țară, se arată într-un comunicat al instituției.

Astfel, viitorii studenți de la Medicină trebuie să scoată 
din buzunar pentru anul de studii 2020-2021, următoarele 
sume de bani:

Medicină Generală – 30,1 mii lei,
Farmacie – 30,5 mii lei,
Stomatologie – 31,7 mii lei.
Aceleași taxe rămân și pentru manoperele practice la 

specialitatea Stomatologie: pentru anul I – 3.500 de lei, 
anul II – 4.200 de lei, anul III – 5.300 de lei, anul IV – 
5.600 de lei și anul V – 5.900 de lei.

Optometrie – 32,2 mii lei,
Tehnologie radiologică - 32,2 mii lei,
Asistență medicală generală – de 19,3 mii lei,
Sănătate publică – 19,3 mii lei.
Masterat în Sănătate Publică – 16,5 mii lei,
Doctorat în Sănătate Publică: în anul I – 18,7 mii lei și 

în anul II – 15,7 mii lei.

Studii postuniversitare de rezidențiat:
Medicină și Farmacie - a câte 27,4 mii lei,
Stomatologie – 30,8 mii lei (inclusiv pentru manopere 

practice – 3.400),
Secundariat clinic la Medicină – 27,4 mii lei.
Taxa de înscriere la concursul de admitere, pentru 

studii superioare de licență și integrate, la fel, rămâne 
neschimbată – în mărime de 50 de lei, iar pentru reziden-
țiat, secundariat clinic și doctorat – 100 de lei. De taxa 
de înscriere la concurs sunt scutiți candidații cu statut 
de copii rămași fără ocrotire părintească și cei cu grad 
de dizabilitate sever și accentuat.

Vom preciza că anul acesta, din cauza situației epi-
demiologice, examenele de licență în cadrul USMF s-au 
desfășurat online. De asemenea, ceremonia de încheiere 
a anului de studii a fost anulată.

Anul acesta vor finaliza studiile superioare integrate 
la USMF „Nicolae Testemițanu” 917 studenți, dintre care 
584 – studenți autohtoni și 333 – cetățeni ai altor state.

Potrivit programelor de studii, Facultatea de Medicină 
va avea 636 de absolvenți, cea de medicină preventivă – 
33, stomatologie – 164 și farmacie – 84.

În poziția ventrală, sau pe sto-
mac, pacientul trebuie să se con-
frunte cu aparatul de respirație 
artificială, iar în cazul pacienților 
cu traheostomie (incizie la nivelul 
gâtului, în partea anterioară, cu 
deschiderea directă a căii aeriene) 

o bucată din material sau o pernă 
trebuie plasată sub umerii pacien-
tului pentru a preveni obstrucția 
căilor aeriene. De asemenea, în ca-
zul acestora este necesară prescri-
erea medicației pentru relaxarea 
mușchilor și a nervilor și o doză 
mare de sedative, iar tampoanele 
pentru ochi pot fi aplicate pentru a 
închide ochi acestora și a preveni 
ulcerele corneei.

Luând în considerare starea 
pacienților și prezența presiunii 
asupra stomacului, probabilitatea 
apariției refluxului gastro-esofa-
gian după alimentarea acestora 
este destul de mare. Astfel, aceștia 
trebuie monitorizați atent pentru a 
evita aspirația conținutului gastric.

Detalii importante

Poziția ventrală a pacientului 
trebuie schimbată la fiecare două 
ore. Între 3 și 5 persoane trebuie 
să participe la poziționarea pa-
cientului intubat în poziție ven-
trală, iată de ce este important 
ca acesta să nu fie lăsat în aceas-

tă poziție mai mult timp decât 
se recomandă. Pentru a rezolva 
această problemă, un dispozitiv 
denumit Vollman a fost introdus 
pentru a facilita mișcarea paci-
enților plasați într-o asemenea 
poziție pentru a preveni presiunea 
asupra cicatricilor și deformarea 
articulațiilor. 

Drept urmare, studiile efectu-
ate pentru a cerceta poziția ven-
trală în cazul pacienților infectați 
cu noul coronavirus punctează 
foarte clar: selectarea corectă a 
pacienților, inițierea în timp util 
și durata plasării pacientului în 
această poziție pot avea efecte 
benefice asupra tratamentului.

Studiile de meta-analiză dis-
ponibile demonstrează că poziția 
ventrală poate diminua mortali-
tatea pacienților care suferă de 
sindromul de insuficiență respi-
ratorie acută, atunci când este 
aplicată în primele ore de mani-
festare a bolii, pentru o perioa-
dă îndelungată. Durata minimă 
sugerată a poziției ventrale este 
de 12 ore pe zi.

Drept 
urmare,

studiile efectuate 
pentru a cerceta poziția 

ventrală în cazul 
pacienților infectați 
cu noul coronavirus 

punctează foarte clar: 
selectarea corectă a 
pacienților, inițierea 
în timp util și durata 

plasării pacientului în 
această poziție pot avea 
efecte benefice asupra 

tratamentului.
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Au fost reluate 
antrenamentele 
în aer liber

Comisia Națională Extraordi-
nară de Sănătate Publică a permis 
reluarea antrenamentelor desfă-
șurate în aer liber, începând cu 
data de 1 iunie curent. Ridicarea 
restricțiilor vizează deocamdată 
atleții legitimați la următoarele 
federații moldovenești de profil: 
badminton, caiac-canoe, fotbal, 
haltere, sporturile nautice, tenis. 
Este de menționat că antrenamen-
tele vor fi organizate exclusiv la 
centre sportive, terenuri de sport, 
bazine sportive acreditate de Mi-
nisterului Educației, Culturii și 
Cercetării.

Timo Boll 
învinge din nou

Vicecampionul olimpic și 
mondial cu echipa Germaniei de 
tenis de masă, Timo Boll (39 de 
ani), s-a impus pe 2 iunie a.c. la 
turneul demonstrativ Dusseldorf 
Masters. Renumitul sportiv, sep-
tuplu campion european de sim-
plu, l-a surclasat în meciul final pe 
compatriotul său Steffen Mengel, 
scor 3-1 (12-10, 11-8, 10-12, 11-6). 
Această competiție a fost prima 
dintr-o serie de turnee de ping-
pong reluate după pandemie, ce 
se vor desfășura săptămânal până 
în luna august, cu participarea 
atleților de la echipa Borussia 
Dusseldorf, cvintuplă campioană 
a Europei, ei urmând să evolue-
ze în compania unor sportivi din 
orașe apropiate.

Formula 1 
revine în circuit

Primele două curse de Formula 
1 din acest sezon se vor desfășura 
la 5 și 12 iulie, fiind găzduite de 
Circuitul Red Bull Ring din Spiel-
berg: Marele Premiu al Austriei și, 
respectiv, Marele Premiu al lan-
dului Steiermark (Styria, Austria). 
Iar pe 2 și 9 august se vor derula 
Marele Premiu al Marii Britanii, 
respectiv, Marele Premiu al celei 
de-a 70-a aniversări a Formulei 1, 
găzduite de Circuitul Silverstone. 
De asemenea, în cadrul Campio-
natului Mondial de Formula 1, pe 
19 iulie va avea loc Marele Premiu 
al Ungariei, pe circuitul Hungaro-
ring, iar pe 16 august, 30 august 
și 6 septembrie vor fi organizate 
curse din „Marele Circ” în Spania, 
Belgia și, respectiv, Italia.

În astfel de meciuri adeseori 
s-a dovedit a fi hotărâtoare nu 
atât clasa echipei, cât caracterul 
fotbaliștilor, „rezistența la tăvă-
leală”, voința lor de a învinge și 
de a lupta până în ultimul minut. 

Astfel, trei ani la rând (1937-
1939) venusiștii reușesc să ac-
ceadă până în penultimul act al 
competiției, pentru ca în 1940 să 

joace finala, împotriva Rapid Bu-
curești, la acel moment triplă de-
ținătoare a trofeului, instituit de 
curând, în 1931 (vezi nr.17 al săp-
tămânalului nostru, https://ga-
zetadechisinau.md/2020/05/25/
fotbalul-basarabean-in-perioa-
da-interbelica-parte-organi-
ca-a-romaniei-mari-ii/). 

Maratonul Cupei

Acea finală de pomină s-a con-
stituit într-o epopee de-a dreptul 
legendară. Pe atunci, în caz de 
egalitate meciurile se rejucau. 
Și a fost nevoie tocmai de patru 
partide pentru a desemna echipa 
învingătoare. Golurile curgeau 
gârlă, unul mai frumos decât 
altul: 2-2 în primul meci, 4-4 
în următorul, apoi iarăși 2-2 în 

al treilea, ca pe finalul acestui 
maraton fotbalistic să se impună 
cu 2-1 rapidiștii. Petea Vâlcov a 
fost integralist în ultimele două 
dispute. În următorii doi ani, 
Venus reușește să acceadă până 
în etapa semifinalelor Cupei Ro-
mâniei, după care războiul pune 
capăt pentru câțiva ani întrece-
rilor, dar și marșului glorios al 
echipei.   

Cupele Europene 
şi selecționata  

Fotbalul de calitate prestat de 
formațiile românești s-a făcut re-
marcat și pe plan internațional: la 
nivel de selecționată, precum și în 
prima competiție europeană in-
tercluburi – Cupa Mitropa (Cupa 
Europei Centrale). Astfel, în 1937, 

Venus București iarăși câștigă 
titlul de campioană națională și 
devine prima echipă românească 
care obține dreptul să-și reprezin-
te țara la acest prestigios turneu, 
care întrunea la acel moment 16 
cluburi din șapte țări. O va face 
încă în două rânduri, în edițiile 
1939 și 1940.

În ceea ce privește selecți-
onata României, una din pri-
mele prezențe basarabene în 
echipa tricolorilor s-a produs 
prin Balázs Hoksary, în 1925, și 
Strok, ambii de la Fulger Chiși-
nău. Acesta din urmă a evoluat 
pe 25 aprilie 1926 la București, 
în meciul amical cu reprezen-
tativa Bulgariei, scor 6-1 (3-0) 
pentru gazde, în fața a 4 mii de 
spectatori. În același an, la 19 
septembrie, selecționata Bucu-

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

Iulian BOGATU

Formația la a cărei ascensiune au 
contribuit într-un mod atât de strălucit 
frații Vâlcov, Venus Bucureşti, presta 
un joc ofensiv, extrem de combativ şi 

combinativ; o dovadă în plus în acest sens este şi 
evoluția acesteia în cadrul Cupei României, un 
turneu eliminator, în care orice echipă, chiar şi 
dintr-o divizie inferioară, are şansa de a înfrunta 
granzii campionatului.

reștiului, cu doi titulari ai for-
mației Fulger în componență, 
Kilianovits și Rech (împrumutați 
special cu această ocazie), joa-
că în compania echipei orașului 
Belgrag (Iugoslavia): 2-3. Iar în 
octombrie, la Zagreb, în fața a 
15 mii de spectatori, România 
cu Kilianovits în componență 
învinge cu 3-2 (1-0) Iugoslavia. 
În data de 14 aprilie 1928, la 
Arad selecționata României se 
impune într-un meci de verifi-
care cu reprezentativa Turciei, 
scor 4-2, iar la începutul lunii 
mai, tricolorii cedează cu 1-3, la 
Zagreb, în fața puternicei echipe 
a Iugoslaviei, în ambele meciuri 
evoluând meritoriu Rech și Ki-
lianovits. 

Șapte meciuri pentru națională a 
jucat Petea Vâlcov, în care a înscris 
patru goluri. În 1933, în meciul de 

debut pentru selecționată, jucat pe 
Stadionul ONEF din București, îm-
potriva reprezentativei Bulgariei, el 
deschide scorul în minutul 11, care 
rămâne neschimbat pe parcursul 
întregii reprize. Apoi mai înscrie o 
dată, scor final 7-0 (1-0). În cadrul 
aceluiași turneu, joacă și în partida 
împotriva Greciei. 

Astfel, a fost singurul fotbalist 
al Venusului părtaș la câștigarea 
de către tricolori în acel an a Cupei 
Balcanice. În 1935, este integralist 
în amicalul cu Germania 2-4 (1-1), 
marcând ambele goluri ale repre-
zentativei României, în fața a 40 
de mii de suporteri. De asemenea, 
chișinăuianul Marius Beraru de 
la Mihai Viteazul a fost titular în 
selecționata României în meciul 
disputat în 1942 cu naționala Cro-
ației, scor 2-2.  

Petea şi Colea Vâlcov, 
de la stadion – pe front

A doua conflagrație mondială 
bulversează toate domeniile vie-
ții, aducând pe final România sub 
bocancul nimicitor al unui sistem 
pseudosocialist, antiuman. Răz-
boiul trece cu tăvălugul ei nemilos 
și peste sorțile fraților Vâlcov, pu-
nând capăt carierei sportive a lui 
Nicolae și luând viața lui Petre. 

Petea a început a evolua la echi-
pa de seniori de la vârsta de 14 ani, 
a câștigat cinci titluri naționale cu 
Venus București, o medalie de ar-
gint și una de bronz în campionat. 
Juca extrem de incisiv pe flancul 
stâng, șuta la fel de bine cu ambe-
le picioare și era renumit pentru 
loviturile sale precise cu capul. În 
1933, ocupă locul II în clasamentul 
național al golgeterilor, cu 13 reuși-
te. În 1940, este decorat prin înalt 
Decret Regal cu medalia „Meritul 
Cultural pentru Sport”. Ultimul 
meci pentru Venus îl susține pe 31 
august 1941. A murit în 1943, la 33 
de ani, pe frontul de Est (undeva 
în stepele Calmuciei), fiind caporal 
în Armata Română.  

Soarta lui Colea, cel de-al doi-
lea dintre frații Vâlcov, s-a dovedit 
a fi mai îngăduitoare cu el, deși 
i-a trimis multe încercări, din 
care a reușit, cu puțin noroc, să 
iasă mai puternic, mai împlinit... 
Ultimul său meci îl joacă în luna 
mai 1942 (este de trei ori campion 
al României). Apoi este înrolat și 
înfruntă bolșevismul pe frontul 
de Est, sfârșitul războiului prin-
zându-l în Munții Tatra. A avut 
norocul să scape de GULAG-ul 
sovietic și să rămână în România.

A devenit tehnician de succes, 
activând la astfel de formații bu-
cureștene ca Juventus și Dinamo, 
precum și la alte echipe de calibru 
din țară. În nouă meciuri a an-
trenat reprezentativa României, 
înregistrând cu ea patru victorii, 
tot atâtea înfrângeri și o remiză. 
Este al doilea antrenor din istoria 
clubului Steaua București (CCA pe 
atunci); câștigă cu această echipă 
Cupa României în 1949. 

Fiul său, Alexandru, a evolu-
at, după încheierea războiului, 
pentru echipa de juniori Venus 
U.C.B.; în 2014, el participă la 
refondarea clubului și devine 
președinte de onoare al acestuia, 
asigurând astfel o succesiune de 
generații născătoare de tradiții și 
valori naționale în stare să învingă 
hotarele artificiale ce ne despart 
mult pătimitul neam.  

Colea Vâlcov

Petea Vâlcov
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Un test pentru a afla dacă oa-
menii au fost infectați cu Coro-
navirus în trecut a fost omologat 
în Anglia. Public Health England 
a declarat că testul, dezvoltat de 
compania farmaceutică elvețiană 
Roche, reprezintă o „evoluție foar-
te pozitivă”.

Anticorpii sunt produși de 
sistemul imunitar, pe măsură ce 
acesta învață să combată o infec-
ție. Găsirea anticorpilor care atacă 
Coronavirus arată că persoana a 
fost infectată în trecut, dar nu 
garantează că va fi protejată îm-
potriva virusului în viitor.

Experți ai centrului de cerce-
tări al guvernului Porton Down au 
evaluat testul Roche săptămâna 

trecută, a declarat Public Heal-
th England și au descoperit că, 
dacă cineva a fost infectat, testul 
a dat rezultatul corect în 100% 
din cazuri.

Roche a spus că dacă cineva 
nu a fost infectat cu Coronavi-
rus, atunci testul a dat rezultatul 
corect în mai mult de 99,8% din 
cazuri. 

Testul are deja aprobarea auto-
rităților de reglementare medicală 
din Uniunea Europeană și Statele 
Unite, dar nu și în celelalte regiuni 
ale Regatului Unit – Scoția, Țara 
Galilor, Irlanda de Nord, care au 
atribuții exclusive în domeniul 
sănătății.

rfi.ro

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

șinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de 
vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de 
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

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

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi 
ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil 
al redacției: 090010050.

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

Concurs pentru cei mai harnici  
poștași în 2020!
„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs pentru poștașii din toate localitățile Republicii Moldova.
Condițiile participării la concurs sunt următoarele:
Poștașii care vor perfecta pentru a doua jumătate a anului 2020 un număr de abonamente pentru 3 
luni și respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM 21125/23 
(pensionari, invalizi, studenți) vor beneficia de următoarele premii:

6 luni 3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei                               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

Toți poștașii 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.

Poștașul care va perfecta nu mai puțin 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!” – așa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chișinău te va ajuta 
să-ți găsești jumătatea.

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

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, GAZETA de Chișinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

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

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

Te  c a u t !

Un chişinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș 

vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită 
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care 
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta 

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

Test de anticorpi cu „precizie 100%” 
a fost omologat

Profesorul întreabă clasa:
- Dacă aveți un dolar și-i mai cereți unul tatălui vostru, câți 

dolari aveți?
Un elev ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice:
- Un dolar.
- Nu știi matematică, zice profesorul dezamăgit.
- Nici dvs. nu îl știți pe tata.

- Nu vă supărați, aveți cumva brânză Roquefort?
- Brânză roquefort? Nu cred, ce-i aia?
- E brânza cu mucegai, o specialitate...
- Ah, nu avem brânză roquefort, dar avem mezeluri roquefort, 

pâine roquefort, legume roquefort și, dacă mai caut în magazie, 
poate mai găsesc și altele roquefort.

- Domnule doctor, e o jumătate de ceas de când m-ai pus să scot 
limba și nici nu te-ai uitat la ea. 

- Scuzați, doamnă... voiam doar să scriu rețeta în liniște.
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Alexandru pe unde sunt frații lui, 
ar fi luat adrese, numere de tele-
fon, instituții, unde poate învață 
copiii. Dar tocmai în timpul cela 
era plecat părintele lui la Ungheni 
cu niște treburi, iar Galina nu știa 
cum să scape de odrasla asta care-i 
amenința liniștea familiei. 

Pentru că, trebuie să vă spun, 
tot mai des regreta Vladimir că a 
adus la casă scorpia asta de muie-
re. Primii ani, cât o dorea în pat, 
îi ierta multe, dar de la un timp 
tot o amenința c-o leapădă și-și 
aduce copiii acasă. 

„Acum se vor descurca ei și sin-
guri, nu mai am nevoie de tine”, 
una, două îi spunea el. De aceea 
nu știa Galina cum să scape mai 
repede de Alexandru, să încuie 

poarta și casa. Nu dea Domnul 
să se întoarcă bărbatu-său și să-l 
găsească pe mezin lângă casa lui. 

„Ca pe nişte țânci 
ne-a dat de la casă!”

Dar Alexandru n-a plecat din 
localitate. Umbla hoinar prin sat, 
a intrat în vorbă cu oamenii de 
pe-acolo și a aflat atâtea băiatul că 
i s-a strâns sufletul de milă pentru 
dânsul și frații lui... „Ca pe niște 
țânci ne-a dat de la casă! O dată 
nu s-a interesat ce facem, ce ne 
doare, ce vrem noi!”. 

Supărat cum era și impulsiv, ca 
mulți la vârsta lui, a hotărât Ale-
xandru să se răzbune pe taică-său. 
Și ce-i veni în minte? Să dea foc 

casei și să rămână părintele pe 
drumuri, cum sunt de altfel și 
frații lui. Zis și făcut. N-a bănuit 
însă c-o să-l prindă poliția atât de 
repede și o să-l aresteze pentru 
fapta asta. 

Galina, care dormea adânc în 
timpul incendiului, abia de-a scă-
pat cu zile. Plângerea la poliție tot 
ea a scris-o, că în noaptea ceea 
Vladimir nu ajunsese încă acasă. 

Atâta vă spun, a fost un proces 
de judecată, la care chiar tatăl bi-
ologic i-a luat apărarea feciorului 
și a recunoscut că nu a fost un 
părinte bun pentru copiii lui și că 
el înțelege de ce a făcut Alexandru 
așa ceva. „Putea să bage și cuțitul 
în mine și tot l-aș fi iertat...”

Părinții adoptivi s-au trezit 
că mai au patru copii

N-o întind prea mult. Alexan-
dru s-a întors la Strășeni la părin-
ții lui adoptivi cu sentimentul că e 
un norocos. El, cel puțin, are cui 
spune mamă și tată, are o casă, 
unde poate veni oricând și apoi 
are cine-l apăra, dacă se întâmplă 
ceva cu dânsul. I-a rugat Alexan-
dru pe părinții adoptivi să-l ajute 
să-și găsească frații. „Vreau să-i 
cunosc și să mă știe și ei. Și poate 
uneori să vină pe la noi, că în altă 
parte n-au unde...” 

Cu timpul, chiar așa s-a în-
tâmplat, părinții adoptivi ai lui 
Alexandru s-au trezit că la bătrâ-
nețe au cinci copii și au ajuns să 
fie și bunei la doisprezece nepoți. 
Alexandru are acum 42 de ani și 
lucrează medic la spitalul republi-
can... Însurat este cu o vietname-
ză, care-și făcea studiile la Uni-
versitatea noastră de medicină. 
Așa au ajuns Cristina și Ion cuscri 
cu oameni de peste mări și țări.

Opțiunile pe care le ai în 
raport cu anumite aspecte 
nu sunt ceea ce ai tu nevoie. 
Indiferent de consecințele 
amânării anumitor lucruri, 
alegi să ai răbdare. Îți do-
rești ca totul să se așeze de 
la sine pentru a minimaliza 
cât poți de mult posibilitatea 
unei dezamăgiri.

Perioada te provoacă, 
mai ales la nivel profesio-
nal. Instinctul tău este des-
tul de puternic și de aceea 
îți urmezi mereu intuiția în 
situațiile în care nu găsești 
soluții la problemele pe care 
le întâmpini. Weekend-ul nu 
poate fi petrecut altfel decât 
în familie.

Nu îți dorești să mai afli 
răspunsuri și de aceea nu 
mai ai întrebări. Jupiter va fi 
foarte expresiv pe parcursul 
întregii săptămâni, mai ales 
în acele zile când confuzia 
pare să îți invadeze simțurile. 
Explorezi mai mult viața ta 
interioară și te lași condus de 
lucrurile pe care le descoperi.

Este posibil să fii respins 
cu brutalitate în relațiile im-
portante. Chiar dacă nu înțe-
legi acest comportament, nu 
vei încerca să forțezi nimic. 
Răspunsurile vor veni către 
tine la momentul oportun. 
Cariera îți oferă din nou șansa 
de a ieși din zona de confort, 
în sens pozitiv. Remarcă-te!

Modul în care te raportezi 
la cei din jur te ajută să îți 
„eșalonezi” energia psihică. 
Mercur-Uranus este o diadă ce 
aduce multe schimbări funda-
mentale în viața ta, indiferent 
dacă acționezi sau nu. Încă te 
simți „legat” emoțional de anu-
mite persoane și asta va face 
dificilă luarea anumitor decizii.

 Ești într-o continuă căutare 
de indicii care să îți sugereze dru-
mul pe care trebuie să pășești. 
Ești conștient mereu de impli-
cațiile alegerilor pe care le faci. 
În plan profesional, ai nevoie de 
mai multă validare. Dintotdea-
una ai simțit că nu ești apreciat 
la adevărata valoare, fapt ce te 
scoate din zona de confort.

Modul în care alegi să 
te raportezi la experien-
țele tale nefericite te ajută 
mult în menținerea lucidi-
tății psihice. Pentru această 
nouă săptămână, Venus îți 
induce o stare de agitație 
care te ajută să îți îndepli-
nești cu succes toate obiec-
tivele profesionale.

Persoanele apropiate se 
pot încrede în capacitatea ta 
de a discerne binele de rău. 
Te lași dus de val, acționezi 
impulsiv și ai senzația că te 
afli într-un circuit închis 
al emoțiilor negative. Spre 
mijlocul săptămânii vei avea 
ocazia să faci schimbarea pe 
care ți-o dorești la nivel pro-
fesional.

Schimbarea anumitor 
tabieturi te poate ajuta 
să îți recapeți vitalitatea. 
Mișcarea ciclică a astrelor 
te face să treci prin stări 
emoționale ce fluctuează 
mult. Persoanele din jur 
se indispun când treci de la 
furie la disponibilitate afec-
tivă, dar sunt înțelegătoare 
în raport cu ceea ce trăiești.

Când vine vorba de reu-
șitele în plan profesional, 
pentru tine sunt extrem de 
importante detaliile, căci 
ești o fire perfecționistă. 
Chiar dacă perioada e des-
tul de aglomerată, reușitele 
de care vei avea parte îți vor 
induce vitalitatea de care 
ai nevoie. Cu siguranță nu 
îți lipsește energia psihică.

O idee pe care ai avut-o 
anul trecut despre cariera 
ta începe să prindă forma 
la care visai. Odată ce lu-
crurile vor intra pe făgașul 
normal în acest sens, totul ți 
se va părea mult mai simplu 
de îndeplinit. Desigur, pe 
acest drum partenerul de 
viață a fost și va fi mereu 
alături de tine.

Ai putea „sparge” între-
gul set de reguli sociale pe 
care le urmezi. Atunci când 
nimic din ceea faci nu pare 
să îți aducă fericire, trebuie 
să acționezi. Chiar dacă a ac-
ționa presupune a renunța la 
atitudini sau persoane care 
te rănesc, nimic din ceea ce 
vei face nu va rămâne fără 
rezonanță emoțională.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

(urmare din numărul trecut)

Oameni de treabă erau cei care 
l-au înfiat pe Alexandru. Încercau 
să-l îndrăgească, făceau orice ca 
să se simtă băiatul în largul lui. 
Îl îmbrăcau frumos, îi cumpărau 
jucării, oriunde se duceau tot cu 
copilașul de mână erau. Dar ceva 
nu mergea, lipseau relațiile firești 
și căldura părintească ce există 
între copii și părinții biologici. 

Îi bătea uneori gândul să-l în-
toarcă la orfelinat. Și bine că nu 
l-au dus! În toamnă, a făcut șapte 
ani Alexandru și s-a dus la școală. 
Abia atunci s-a schimbat ceva în 
relația lor. Băiatul și-a făcut prie-
teni, copii din sat, care veneau pe 
la dânșii pe acasă. Era mai vesel 
și mai zglobiu. 

Altă făină se măcina 
la moară

Începuse să le spună mamă și 
tată, putea să se apropie singur 
de părinți și să-i roage să-l ajute 
unde nu înțelegea. Și la școală era 
sârguincios la învățătură și-l lăuda 
învățătoarea, lucru care le muia 
sufletul. Zic, altă făină se măcina 
la moară... 

Și, dacă a trecut din clasă în 
clasă, iată că a crescut Alexandru 
și a ajuns un băiat frumos și cu-

minte. Știa că este înfiat și, într-o 
zi, și-a întrebat părinții adoptivi 
dacă mai are el pe cineva în viață 
și de pe unde ar fi ei. Cum de a 
ajuns la dânșii? 

Nu aveau ce ascunde oamenii 
– i-au povestit de-a fir a păr toată 
istoria. Un cuvânt n-a scos băiatul. 
I-a ascultat, în sinea lui a anali-
zat cele auzite și la ce concluzii 
a ajuns nu știu nici astăzi, fapt e 
că într-o zi fuge băiatul de acasă, 
avea șaptesprezece împliniți. 

„E arestat şi va fi judecat”

Nu-i o zi, nu-i două, dar în a 
treia se trezesc părinții adoptivi 
cu poliția la casă. „Cutare și cu-
tare e copilul dumneavoastră?”, 
întreabă ei. „Da, al nostru este.” 
„Păi, să știți - le-au spus oamenii 
legii - e arestat și va fi judecat.” 

Îngroziți peste seamă erau bie-
ții oameni: „Ce-a făcut? Pentru 
ce să-l judece?”. Așa au aflat ei 
că Alexandru a fugit de la ei în 
satul lui de baștină. S-a dus la 
taică-său, să-l cunoască, și să-i 
vadă pe cei patru frați pe care-i 
avea. Ajuns la părinte în poartă, 
îl întâmpină nevasta lui Vladimir 
și, aflând cine este, nu-i dă voie 
să intre nici în curte. 

„Du-te, măi băiete, de unde 
ai venit. Tată-tău n-are nevoie 
de tine!” „Dar frații mei pe unde 
sunt? Vreau să-i cunosc!”, insista 
tânărul. Galina, nu și nu: „Casa 
asta nu-i a ta, ai alți părinți, și du-
te de aici!”. Alexandru a înțeles că 
ceilalți frați ai lui au avut  aceeași 
primire în casa părintelui. 

Mama vitregă îl alungă

Vladimir nu era în sat în ziua 
ceea, poate să fi fost, ar fi aflat 

L A  N O I  A C A S Ă

Povestea lui Alexandru (2)

Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 8 iunie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Educatie online pentru clasa a 
X-a în Republica Moldova
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Memorialul durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
10.45 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 44
11.30 Film: Bernie, un delfin special 2
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 45
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 23
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. 23
04.00 Catherine - bucătar în Italia
04.24 Scrisoare către un prieten şi 
înapoi către ţara - Manifest
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 Festivalul Internaţional de Circ 
de la Monte-Carlo
14.30 Cap compas
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Concert Două lumi
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Serial: Primăverii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 11
23.55 Film: Când femeile au necazuri
01.40 Telejurnal
02.20 Film: Ludovic, copilul-rege
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 F/d
12.30 Bucătăria lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Cântec, dor şi omenie
16.00 Zona ARS

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
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film L. A. story
01.00 Magia naiului
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 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 Super motanul: La început
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 Pettson şi Findus
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 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
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 Vânătoare de oameni 2
23.15 Ştirile
23.45 Film Captain America: First 
Avenger
02.00 Las Fierbinţi
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
22.45 La Bloc
23.15 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 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
06.50 Х/ф Белоснежка: месть 
гномов
08.30 Америка. Большое 
путешествие
09.00 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Зачинщики
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Полночное Солнце
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Лучшее во мне
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Лучшее во мне
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Întreabă gheţu
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Предчувствие
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Письма к Джульетте
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 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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie, ep. 683
10.00 Film: BĂRBAŢI DE OCAZIE
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. 268
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 29
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 271
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 684
21.00 Film: TRENUL CONDAM-
NAŢILOR
23.00 Iubire interzisă
00.45 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 Loteria naţională. Bani la greu!
12.10 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с Серебряный бор
22.00 Т/с И все-таки я люблю
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, 9 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… cu Eugenia 
Voda

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 Revizie tehnica
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 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 46
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 24
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 Revizie tehnică
06.05 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 Regatul sălbatic Castorul, 
arhitectul mlaştinilor
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 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Olimpiade de aur JO Atena 
2004
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
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 La datorie
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
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
21.20 Musafirul
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Churchill
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 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 Camelot
09.30 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 Balto
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 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 

Balerina
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 Hai să ne batem
23.30 Ştirile
00.00 Film X-Men: Days of Future 
Past
02.15 Las Fierbinţi
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 Ştirile Pro TV
23.30 La Bloc
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 Teleshopping
09.50 Х/ф Письма к Джульетте
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Предчувствие
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Королева Испании
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Королева Испании
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Глубокое синее море
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Посвященный
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 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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 684
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. 29
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 269
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 30
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 272
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 685
21.00 Film: OPERAŢIUNEA DELTA 
FORCE: PROIECTUL ZEUS
23.00 Film: TRENUL CONDAM-
NAŢILOR
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Loteria naţională. Bani la greu!
12.10 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с Серебряный бор
22.00 Т/с И все-таки я люблю
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, 10 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. 46
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlam-
entare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 47
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 25
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
04.35 Serial: Aripile Nordului, ep. 24
05.20 Nadine
06.05 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 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport

19.00 Telejurnal
19.40 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Zorro
22.20 Câştigă România!
23.15 Serial: Anatomia lui Grey
00.10 Telecinemateca: Zorro
02.10 Documentar: 360°-GEO
03.05 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Câştigă România!
05.05 Memorialul Durerii
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
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 Cântec, dor şi omenie
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 Serial Pentru fiul meu
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
20.45 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.40 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 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 Cei trei purceluşi
09.30 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 (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
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 Super motanul: La început
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 Spion din greşeală
23.00 Ştirile
23.30 Film Pericol inivizibil
01.30 Film Accidental Spy
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 Ştirile Pro TV
23.30 La Bloc
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 Teleshopping
09.50 Х/ф Посвященный
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Глубокое синее море
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Миф
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Миф
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Опасный Бангкок
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пылающая равнина
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 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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 685
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. 30
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 270
17.15 Serial: NOU!!!
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 273
20.00 Film: OCOLUL PĂMÂNTULUI 
ÎN 80 DE ZILE
22.15 Film: WAR PIGS
00.00 Film: OPERAŢIUNEA DELTA 
FORCE: PROIECTUL ZEUS
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Loteria naţională. Bani la greu!
12.10 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с Серебряный бор
22.00 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 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, 11 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 Câştigă România!
22.50 Discover România
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. 47
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 48
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 26
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. 25
04.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 26
04.45 Catherine - bucătar în Italia
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: Insula dorinţelor
21.40 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Vara amintirilor
01.00 D’ale lu’ Mitică
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 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
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 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.25 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
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
03.50 Pur şi simplu
04.30 Cine vine la noi!

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.50 Masha şi ursul

P R O G R A M E  T V



Vineri / 5 iunie / 2020

22
GAZETA de Chișinău

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 (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
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 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 Camelot
21.30 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 Acte de violenta
23.00 Ştirile
23.30 Film Charlie Talisman
01.15 Film Acts of Violence
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 Ştirile Pro TV
23.30 La Bloc
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 Teleshopping
09.50 Х/ф Пылающая равнина
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Опасный Бангкок
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф Певец
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Певец
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Талли
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Счастливое число 
Слевина
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.45 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 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 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: Secretul măştii, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 271
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 274
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 686
21.00 Film: LEGEA JUNGLEI
23.00 Film: OCOLUL PĂMÂNTULUI 
ÎN 80 DE ZILE
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Loteria naţională. Bani la greu!
12.10 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с Серебряный бор
22.00 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
15.30 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, 12 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. 48
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
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. 49
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 27
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Regii blestemaţi
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Film: Regii blestemaţi
03.40 Serial: Aripile Nordului, ep. 27
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

06.55 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 În ritmul dansului
09.50 Portrete în timp
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
13.30 Cine vine la noi!
14.30 Moldova de Patrimoniu
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Poezii
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
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 Cântec, dor şi omenie
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
03.40 Chişinău: ieri şi azi
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 II: Aventurile unui lup
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 Super motanul: La început
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 Cei trei purceluşi
21.30 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: 
Revoluţie
23.45 Film Anaconda
00.15 Film Good Luck Chuck
03.00 Las Fierbinţi

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 Teleshopping
09.50 Х/ф Счастливое число 
Слевина
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Талли
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Любовь в квадрате
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Любовь в квадрате

16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Элитное общество
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Свадебный переполох
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 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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica

09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 686
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. 272
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 275
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 687
21.00 Film: AUR ŞI CIRC
23.00 Film: WAR PIGS
00.45 Miezul problemei
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Loteria naţională. Bani la greu!
12.10 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Поле Чудес
21.00 Т/с Запретная Любовь
22.00 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
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Беглые родственники
21.00 Т/с Миша портит все
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 13 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
09.30 # Creativ
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
10.30 Teatru TV
12.50 Discover România
13.00 Documentar: Ultima zi de 
război
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Filip cel Bun
16.35 Regatul salbatic
17.00 Exclusiv în România
17.45 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei, ep. 1
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
22.50 Miracolul EU
23.00 Film: Filip cel Bun
00.35 Lumea şi noi
01.00 Documentar
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 România construită, ep. 1: 
Începutul
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
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15.30 Serial: Il luce
16.30 Cooltura
17.00 Lumea azi
17.30 Izolaţi în România
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Dosar România
22.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 5
23.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 6
00.00 Profesioniştii…
01.00 Anchetele comisarului An-
tonescu
02.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 5
02.55 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 6
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
21.50 Discover România
22.10 Serial: În apărarea fiului
23.45 MotorVlog
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: Săgeata neagră
02.20 Serial: În apărarea fiului
03.45 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
04.35 Telejurnal
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 Ansamblul de dansuri 
Strămoşeasca
14.55 F/d
15.20 C. Moscovici. Alături de 
prieteni
15.45 F/d
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
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 Solitary man
22.45 Ştirile (rus.)
23.00 Zapovednik
23.15 Ştiri Externe
23.40 Concert în Europa
00.25 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 şi uşa secretă
09.45 Barbie şi delfinul magic
10.55 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
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 Camelot
14.40 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 Film Zoom: Academia su-
pereroilor
12.15 Fort Boyard
14.00 Film Şapte ani în Tibet
16.45 Film Percy Jackson şi Olimpie-
nii: Hotul fulgerului
19.00 Ştirile
20.00 Film Răzbunătorii
22.30 Film Arta hoţiei
00.00 Film Acts of Violence
01.30 Fort Boyard
03.00 Film Anaconda
04.30 ZOOM

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
08.45 Teleshopping
09.00 Новости
09.30 Arts 21

10.00 Х/ф Элитное общество
11.45 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Помни меня
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф Страховщик
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Загнанный
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.00 Internetu grăieşte
00.30 Х/ф Падение Лондона
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 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. 273
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 341
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.45 Film: PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÂT DE MARE
16.30 Film: AUR ŞI CIRC
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 276
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: LEGEA JUNGLEI
01.45 Albumul Naţional
03.30 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 И все-таки я люблю
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, 14 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: Ultimul soldat 

ucis
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Bietul ioanide
17.30 Regatul salbatic
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Concert
22.30 Intalnirile TVR Moldova
22.50 Miracolul EU
23.00 Film: Bietul ioanide
01.30 Documentar
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: Mihai Viteazul
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: Mihai Viteazul
22.10 Film: Lautrec
00.20 Natură şi aventură
00.45 Pescar hoinar
01.20 Film: Mihai Viteazul
04.45 Telejurnal
05.20 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.00 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 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 Abraziv
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
15.05 Anna Barbu
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
18.45 F/d
19.00 Mesager
20.10 Eroi printre oameni
20.30 Musafirul
21.00 Ştirile
21.15 Anna Barbu
22.35 Ştirile (rus.)
22.50 Zapovednik

23.05 Spectacol Nina Caranfil
23.55 Purtătorii de cultură
00.30 F/d
00.55 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
02.40 Evantai folcloric
03.55 Chişinău: ieri şi azi
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 şi delfinul magic
09.30 Barbie şi uşa secretă
10.55 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
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 Cei trei purceluşi
14.40 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 II: Aventurile unui lup

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

ProTV

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Ce spun românii
11.30 Film Seven Years în Tibet
14.00 Apropo TV
15.00 Film Percy Jackson & the 
Olympians
17.15 Film Fete de bani gata
19.00 Ştirile
20.00 Film Regatul cerului
22.30 Film Instrumente mortale: 
Oraşul oaselor
00.45 Film Uptown Girls
02.15 Apropo TV
03.00 Film Mortal Instruments: City 
of Bones
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 Планета 51
07.45 Teleshopping
08.00 Internetu grăieşte
09.30 Check in
10.00 Х/ф Страховщик
11.45 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Космос между нами
16.00 Teleshopping
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Пеле: рождение легенды
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Иностранец
22.00 Zâmbărele
22.20 Х/ф Отель Мумбаи: 
противостояние
00.20 Punct şi de la capăt
01.05 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Internetu grăieşte

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?

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 274
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÂT DE MARE
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. 277
20.00 Film: Veer războinicul
23.15 Opriţi timpul
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с Запретная Любовь
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Запретная Любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Запретная Любовь
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Запретная Любовь
16.15 Telemagazin. Oferta zilei
17.15 Т/с Запретная Любовь
20.00 Т/с И все-таки я люблю
00.00 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Шоу Детки-предки
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Слава Богу ты пришел
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
20.30 Т/с Миша портит все
22.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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Nedumeriri electorale

O, Doamne, nu-ncetez măcar un pic
S-admir cum tot făcut-ai din nimic,
Iar noi votând, marcați de-aceleași ticuri,
Dorim să facem totul din nimicuri...

Gheorghe BÂLICI

Lansare reușită pentru 
capsula Crew Dragon

ceputul, iar că obiectivul rămâne 
Marte. Președintele american a 
urmărit lansarea alături de vice-
președintele Mike Pence și de alți 
membri ai guvernului și oameni 
politici.

Prima tentativă de lansare a 
fost anulată, miercuri, cu mai pu-
țin de 17 minute înainte de aprin-
derea motoarelor. Sâmbătă, câte-
va reprize de ploaie au amenințat 
din nou lansarea, dar vremea s-a 
îmbunătățit la timp.

Administratorul NASA, Jim 
Bridenstine, a declarat că prin-
cipala prioritate a agenției pe care 
o conduce este reluarea lansărilor 
astronauților americani, cu ra-
chete americane, de pe pământ 
american.

„Am răsuflat ușurat, însă vă 
spun că nu voi sărbători până 
când Bob și Doug nu sunt din 
nou acasă, în siguranță”, a spus el.

Pentru Elon Musk, lansarea 
reprezintă o altă bornă pentru 
conceptul de rachete reutiliza-
bile, concept pe care compania 
SpaceX l-a pus în practică cu 
rachetele Falcon 9, în scopul de 
a face zborul spațial mai ieftin 
și mai frecvent. Această lansare 
marchează și primul zbor pe or-
bită al unor astronauți la bordul 
unui vehicul spațial construit de 
o firmă privată.
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Regina Elisabeta 
a II-a a sărbătorit 
ieșirea din izolare 
printr-o plimbare 
cu calul

Regina Elisabeta a II-a a Marii 
Britanii, în vârstă de 94 de ani, a 
ieșit în weekendul trecut, pentru 
prima oară de la impunerea re-
stricțiilor de izolare, la o plimbare 
cu calul, numit Balmoral Fern, 
în grădinile Castelului Windsor. 

Suverana britanică a fost vă-
zută urcată în şa pe calul său pe 
terenul care înconjoară castelul 
Windsor, îmbrăcată în ţinuta sa 
favorită.

Regina a fost fotografiată călă-
rind un cal din rasa Ponei Fell, în 
vârstă de 14 ani. Ea călărește 
regulat pe spațiile din jurul 
castelului Windsor, situat la 35 de 
kilometri vest de Londra, despre 
care se spune că este reședința ei 
regală preferată.

În fotografiile făcute în 
acest weekend, vremea este 
frumoasă și regina poartă 

pe cap un batic viu colorat, 
fiind îmbrăcată cu pantaloni 
de culoare deschisă, jachetă, 
mănuși albe și  ghete vișinii. 
Suverana pare încântată.

Regina Elisabeta a II-a s-a izo-
lat la Windsor împreună cu soțul 
său, prințul Philip, în vârstă de 
98 de ani, şi un grup redus de 
angajați ca urmare a restricțiilor 
impuse de executivul britanic la 
sfârșitul lunii martie pentru a 
frâna răspândirea noului coro-
navirus.

Ultima dată când regina fusese 
fotografiată în public a fost în 19 
martie, când a plecat de la Londra 
către reședința ei din Berkshire. 
Atunci, fotografiile au arătat-o 
însoțită în mașină și de doi dintre 
câinii ei favoriți.

După rfi.ro

Cartea „Tu mi-ai schimbat viața”

 INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI 

 PM 21125 (pers. fizice)    35,20  105,60  211,20 

 PM 21125/23 (pens., inval., stud.)    32,20  96,60  193,20  

PM 21125/24 (pers. juridice)    40,0  120,0  240,0 

O rachetă Falcon 9, aparținând 
companiei SpaceX, s-a ridicat de 
la Centrul Spațial Kennedy sâm-
bătă, 30 mai, ora 19:22 GMT, 
transportându-i pe orbită pe 
astronauții Doug Hurley și Bob 
Behnken în capsula Crew Dragon, 
într-o cursă de urmărire a Stației 
Spațiale Internaționale (ISS) cu 
care s-au întâlnit duminică.

Capsula Crew Dragon s-a se-
parat de cea de-a doua treaptă a 
rachetei Falcon 9 la câteva minute 
după lansare și a intrat pe orbită.

Lansarea a avut loc de pe ace-
eași rampă folosită de NASA în 

2011 pentru ultima misiune a unei 
navete spațiale, al cărei pilot a fost 
tot Doug Hurley. De atunci, astro-
nauții NASA au fost transportați 
spre și dinspre ISS în capsulele 
rusești Soyuz.

„Este incredibil, puterea, teh-
nologia!”, a exclamat președintele 
SUA, Donald Trump, care s-a aflat 
la Centrul Spațial Kennedy, de la 
Cape Canaveral, în Florida, pentru 
a asista la lansare. „A fost ceva 
foarte frumos de văzut”, a mai 
spus el, conform Reuters.

Donald Trump a mai susținut 
că această lansare este doar în-

Descriere

„În viața reală a fost mult mai 
interesant decât în film.” — Abdel 
Sellou

Abdel nu voia acest post, ieșise 
de foarte puțin timp din închisoare 
și nu avea nicio experiență și ni-
ciun chef să se joace de-a dădaca, 
cu atât mai puțin să o facă pentru 
un bogătan.

Philippe, în schimb, nu-l voia 
decât pe el: toți ceilalți aveau prea 
multă falsă pudoare, prea multă 
compasiune. 

O carte despre prietenie adevă-
rată, despre cum prietenia schimbă 
oamenii, vindecă sufletul. O carte 
care inspiră și sădește speranță și 

credință în oameni.
Povestea lui Abdell Sellou și a lui 

Philippe Pozzo di Borgo a inspirat 
filmul „Invincibilii” (Intouchables), 
devenind filmul francez cu cel mai 
mare succes internațional. 

Despre Autor

Abdel Sellou a lăsat delincvența 
pentru a se pune în postura de 
însoțitor medical pentru o persoană 
cu handicap motor. Astăzi este 
directorul unei companii și își 
împarte viața între Algeria, Franța și 
Maroc, țara unde locuiește de atunci 
fostul său șef, prieten și binefăcător, 
Philippe Pozzo di Borgo.
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