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Angajamentul nobil
al lui Petru Caduc

„Muzica e tot
poezie”
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„Midune, ce-ai venit,
că ne-o ocupat ruşii!”

Basarabeni la locul de muncă în condițiile deportării, loc. Onochoi,r-nul Zaigraevo, RASS Bureat-Mongolă, 1953 (Fotografie din arhiva defamilie a Anastasiei Slutu, s. Pepeni, r-nul Sângerei)

Comentariul
economistului

BNM și
apărătorii săi:
cine-s?
Veaceslav NEGRUȚA
Le place unor șefi de la noi
să invoce scuza „precum ni
s-a recomandat” sau „precum
a insistat FMI” ori alte structuri, în funcție de conjunctură
și scopul urmărit. Deseori s-a
întâmplat ca recomandările
sau bunele practici internaționale să fie ocolite cu
desăvârșire de autorități, iar
acolo unde le pica bine pentru
interesele proprii sau de grup
– imediat se făcea trimitere
la instituții internaționale și
la „bunele practici internaționale”.
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Scandal

Livada de meri, de la Mileștii Mici, Ialoveni, cu
o suprafață de 16 ha, a familiei interpretei de
muzică populară, Maria Sarabaș, a fost culeasă
ilegal ziua în amiaza mare, în vara anului 2016.
Prejudiciul ar fi de circa 800.000 de lei.

Maria Sarabaş își
caută dreptatea
de patru ani prin
judecăți
Pe marginea acestui caz au fost deschise trei
dosare penale. Şoferul tractorului, Denis Panfil,
îşi ispăşește pedeapsa în penitenciar. Iar Ștefan
Gorgos, care ar fi organizat culegerea roadei,
a fost scos de două ori de sub urmărire penală
și a fost tras la răspundere contravențională,
achitând o amendă, care ulterior a fost anulata
de judecată.
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Abonarea

Concurs pentru
cei mai harnici
poștași în 2020!
„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs
pentru poștașii din toate localitățile Republicii
Moldova.
Condiţiile participării la concurs le găsiți
în pagina 18.
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Traseiștii au condamnat traseismul
și coruperea politică

D

eputații au votat unanim un proiect de
hotărâre privind adoptarea Declarației
Parlamentului de condamnare a
faptelor de traseism și corupere politică.
Inițiativa a venit de la Partidul Democrat (PDM),
care a rămas cu 14 deputați din cei 30 cu care au
ajuns în Parlament după alegerile parlamentare
din februarie 2019.

La propunerea deputaților
PPDA, parlamentarii au condamnat
cu vehemență acțiunile de traseism
politic pentru întreaga perioadă a
Parlamentului și i-au condamnat
atât pe cei care s-au lăsat convinși,
cât și pe cei care i-au acceptat în
alte fracțiuni parlamentare.
Din punct de vedere juridic,
declarația nu are niciun efect, a
recunoscut deputatul Alexandru
Jizdan. Potrivit lui Jizdan, pentru
a avea putere juridică, este nevoie de o modificare a Constituției,
lucru care, după cum afirmă deputatul Sergiu Litvinenco, ar veni în
contradicție cu o decizie a Comisiei de la Veneția, care a declarat
mandatul de deputat imperativ și
care nu poate fi retras pentru că
deținătorul lui iese dintr-o formațiune politică.
Document aprobat
de ochii lumii
Declarația este una politică, a
menționat, pentru GAZETA de
Chișinău, analistul politic Anatol
Țăranu. Potrivit lui Țăranu, docu-

mentul a fost votat pentru că nu
are niciun efect juridic și aduce
capital politic. Menționăm că documentul a fost votat unanim de
98 de deputați prezenți la ședința
plenară a Parlamentului, inclusiv
de deputații traseiști.
„Traseismul politic este un
lucru condamnabil, blamat de
întreaga societate. Orice politician treaz la minte se va alătura
unui asemenea demers pentru a
apărea bine în ochii alegătorilor.
Politicienii, inclusiv cei care pot fi
catalogați ca traseiști politici, vor
vota fără nicio reținere această
declarație”, a spus Anatol Țăranu.
Și analistul politic Oazu Nantoi
confirmă că declarația votată joi,
11 iunie, este fără putere juridică,
amintind de Declarația privind
recunoașterea caracterului captiv
al statului Republica Moldova,
adoptată pe 8 iunie 2019 de PSRM
și Blocul ACUM.
În opinia lui Oazu Nantoi, Dodon a comis cea mai mare greșeală
politică atunci când a trădat coaliția cu Blocul ACUM și s-a coalizat
cu Partidul Democrat.

„PDM a fost o creatură a lui Plahotniuc. Aceste achitări de conturi
dintre Plahotniuc și Dodon s-au
răsfrânt în aceste procese interne
în Parlament, care nu au nimic în
comun cu responsabilitatea față
de alegători. Consider că ceea ce
se întâmplă azi este un proces negativ, dar firesc, inevitabil. Important este ca, la toamnă, societatea
să tragă concluziile – ce s-a întâmplat în perioada aflării la putere a

Racursi

binomului Plahotniuc-Dodon și
să închidem pagina, fără Dodon
la președinție. Pe urmă va veni și
rândul Parlamentului”, a precizat
Oazu Nantoi pentru GAZETA de
Chișinău.
Majoritatea parlamentară

PSRM-PDM are 51 de mandate,
după ce o parte dintre deputații democrați a creat grupul Pro
Moldova, iar alții au aderat la
Partidul Șor.
Natalia MUNTEANU

Pensiile private încep
să prindă contur în
Republica Moldova
În Republica Moldova ar putea
fi create fonduri de pensii private.
Guvernul a susținut proiectul de
lege privind fondurile de pensii
facultative. Dacă proiectul de
lege va fi încuviințat de deputați,
Guvernul va prezenta, până în
anul 2023, mecanismul de
funcționare a sistemului de
pensii facultative.
„Importanța proiectului de
lege constă în diversificarea
oportunităților de economisire a
populației, creșterea nivelului de
siguranță financiară și crearea
noilor surse investiționale”,
a spus ministrul Finanțelor,
Serghei Pușcuță, care a prezentat
proiectul în cadrul ședinței de
Guvern de miercuri, 10 iunie.
„Este un pas major spre dezvoltarea pieței financiare în Republi-

ca Moldova, spre implementarea
Acordului de Asociere cu UE și
spre un grad mai înalt de protecție
a persoanelor în vârstă”, a declarat premierul Ion Chicu.
Potrivit notei informative a
proiectului de lege, spre deosebire
de pensiile private obligatorii,
sistemul pensiilor facultative nu
limitează participarea persoanelor
în funcție de vârstă sau mărimea
contribuției sociale. Sistemul
facultativ de fonduri de pensii se
va forma pe baza contribuțiilor
voluntare ale salariaților și/sau
angajatorilor.
Un sistem facultativ de pensii
a fost adoptat în 1999, atunci
au fost înregistrate trei fonduri
nestatale de pensii, care nu au
avut activitate.
N. M.

O seară la Nistru. Foto: Alex Dimitrov
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GAZETA de Chişinău apare vineri.
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în orice oficiu poştal
din Republica Moldova.

REALITATEA

GAZETA de Chișinău

Legea ONG-urilor,
votată unanim
în Parlament

P

arlamentul a adoptat legea privind
organizațiile neguvernamentale
(ONG), în lectură finală, după aproape
două ore de discuții în contradictoriu
și pauze în timpul ședinței plenare
a Legislativului. Documentul a fost
votat de 95 de deputați. Legea a fost votată „fără
modificări nocive pentru ONG-uri”, precizează
președintele Centrului de Resurse Juridice din
Moldova (CRJM), Vladislav Gribincea.

Potrivit deputatului Sergiu Litvinenco, Legea ONG-urilor, cu toate
amendamentele operate, inclusiv în
plen, este una acceptabilă. „Acum
este important să vedem versiunea
redactată, legea să fie semnată, promulgată și publicată în Monitorul
Oficial. Legea intră în vigoare într-o
lună de la publicarea ei în Monitorul
Oficial”, a scris deputatul PAS pe
facebook.com, imediat după votarea
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legii în Parlament.
Deputatul PSRM, Vasile Bolea,
a anunțat în plenul Parlamentului că
retrage amendamentul care ar putea
favoriza crearea unor scheme de spălare de bani.
„Adică partidele nu vor putea
solicita expertiză de la organizații
comerciale? ONG-urile cu expertiză
în domeniul de mediu, de sănătate,
combaterea corupției, drepturile copi-

ilor nu vor putea presta servicii contra
cost partidelor. Este un amendament
profund antidemocratic și antieuropean”, a intervenit deputatul PAS
Mihail Popșoi.
„Domnule Popșoi, ați înțeles corect, niciun ONG specializat într-un
anumit domeniu nu va putea presta
servicii. Șmecheria este că partidul își
va înființa un ONG care va contracta
acel ONG de specialitate și, astfel,
poți să organizezi și o spălare de bani,
dacă vrei”, a adăugat liderul grupului
Pro Moldova, Andrian Candu.
A fost retrasă și propunerea de a
interzice ONG-urilor să monitorizeze
campaniile electorale și alegerile.
Adoptarea Legii ONG-urilor este
una din condițiile Uniunii Europene
pentru debursarea celei de-a doua
tranșe din asistența macro-financiară.
PAS și PPDA au solicitat Parlamentului să se convoace în ședință
pentru a vota legea. Partidul Democrat a dat asigurări că o va susține,
în timp ce președintele Igor Dodon
a menționat că va promulga Legea
ONG-urilor dacă vor fi votate amendamentele propuse de socialistul Vasile Bolea. Ulterior, Igor Dodon a
anunțat că partidele de la guvernare
au găsit un consens pentru Legea
ONG-urilor.
Natalia MUNTEANU

Agresorii familiali
vor putea
fi monitorizați
electronic
Agresorii familiali vor putea fi monitorizați electronic, cu brățară instalată la mână sau la picior.
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de
lege în acest sens, scrie Jurnal.md.
Potrivit proiectului de lege, brăţara urmează să fie
cuplată la mâna sau la piciorul agresorului imediat
după pronunţarea de către judecător a ordonanţei
de protecţie a victimei, cu aplicarea măsurilor de
protecţie.
Totodată, se propune obligarea agresorului de a
părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe
de locuința victimei, indiferent de dreptul de proprietate asupra bunurilor. De asemenea, agresorii vor
trebui să stea departe de locul aflării victimei, la o
distanţă ce îi asigură acesteia securitatea, excluzând
orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă
sau în alt mod.
În acelaşi timp, agresorului îi va fi interzis să se
apropie de locul de muncă al victimei, cel de studii
al copiilor sau alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează.
Modificările acordă posibilitate victimei, membrilor familiei acesteia, să fie monitorizaţi prin-

tr-un sistem electronic de supraveghere, de tipul
unui telefon GSM, dacă aceştia îşi expimă acordul
în formă scrisă.
Proiectul urmează a fi votat în lectură finală. Noile
reglementări urmează să intre în vigoare la expirarea termenului de șase luni de la data publicării în
Monitorul Oficial.
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Comentariul economistului

BNM și apărătorii
săi: cine-s?

Veaceslav NEGRUȚA
Le place unor șefi de la noi
să invoce scuza „precum ni s-a
recomandat” sau „precum a insistat FMI” ori alte structuri, în
funcție de conjunctură și scopul
urmărit. Deseori s-a întâmplat ca
recomandările sau bunele practici
internaționale să fie ocolite cu desăvârșire de autorități, iar acolo
unde le pica bine pentru interesele
proprii sau de grup – imediat se
făcea trimitere la instituții internaționale și la „bunele practici
internaționale”.
Zilele trecute, am asistat la un
nou „dialog” între guvernanți și
„practicile internaționale” în materie de susținere a angajaților sau
a foștilor angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, atunci când toate
cheltuielile de asistență juridică,
adică de apărare, sunt acoperite de BNM, deși investigațiile și
anchetele procurorilor nu țintesc
politicile monetare sau supravegherea bancară, ci inacțiunea sau
acțiunea vădit ilegală în interesul
anumitor grupuri din afara BNM,
cu interese în sectorul bancar sau,
mai grav, legate de „furtul miliardului”, „laundromatul rusesc”
sau alte păcate ale politicului din
R. Moldova, asistat de funcționari
din BNM.
În 2016, sub pretextul asigurării independenței instituționale a
BNM, au fost operate mai multe
modificări la Legea BNM. Printre
acestea au fost strecurate și anumite garanții oferite actualilor sau
foștilor angajați ai BNM, conform
cărora toate cheltuielile legate de
reprezentare vor fi acoperite de
BNM.
Evident, BNM e o instituție mai
deosebită și deseori unii cetățeni
cu interese și cu abateri în activitățile lor bancare vor fi tentați să
atace nominal funcționarii BNM
pentru a-i demotiva să-și exercite
funcția. Dar cum explici că aceste
costuri de asistență juridică sunt
acoperite de BNM chiar și în cazul
când angajatul BNM omite să-și
îndeplinească atribuțiile de serviciu? Din 2016, Legea BNM așa
spune de fapt:
„Banca Naţională, membrii
organelor de conducere ale Băncii
Naţionale, lichidatorul desemnat
de aceasta, precum şi personalul
acesteia nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele
sau faptele îndeplinite ori pentru
omisiunea îndeplinirii unor
acte sau fapte în exercitarea
atribuţiilor conferite prin lege
Băncii Naţionale”, și, totodată
„cheltuielile ocazionate de procedurile penale, civile, administrative iniţiate împotriva persoanelor prevăzute, care vizează

actele sau faptele îndeplinite de
către acestea ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte
de către acestea în exercitarea
atribuţiilor conferite prin lege
Băncii Naţionale, inclusiv pentru
efectuarea operaţiunilor interne
circumscrise exercitării acestor
atribuţii, sunt suportate de
Banca Naţională.”
Premierul Chicu zice că „sute
de mii de lei (și chiar milioane)
sunt achitate de BNM pentru
apărarea unor foști sau actuali
angajați din BNM, atrași în diverse dosare aflate în gestiunea
procurorilor”, și că va veni cu
modificări la Lege ca să elimine
acest privilegiu. Și aici evident
apar câteva întrebări:
De ce aceste întrebări au apărut la autorități abia acum, și nu
atunci, în 2016, când unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului (nominalizat
recent de procurorul general) a
promovat aceste prevederi prin
guvern și parlament? Doar era
previzibil că aici se va ajunge.
Evident, aceste costuri reduc
din venitul BNM care, conform
altor modificări recente, ar trebui să fie împărțit cu guvernul/
bugetul de stat, dar mintea întârziată face la fel de mult rău
ca și rea-voința.
Cine sunt acele companii sau
avocați care reprezintă acești
funcționari investigați de procurori pentru ale căror servicii BNM
plătește milioane? Poate rolul lor
(al avocaților) este nu de a-i apăra
doar, ci de a colecta informațiile
furnizate de către aceștia procurorilor și de a le transmite celor
cu interese în sectorul bancar și
care se simt cu musca pe căciulă
(adică cu miliardul prin off-shore-uri)? Altfel spus – o formă de
intimidare a angajaților BNM care
vor să coopereze cu procurorii
prin prezența avocaților impuși
de BNM...
FMI a reacționat cu o scrisoare
adresată autorităților, precum că
inițiativa autorităților de a modifica prevederea din 2016 ar putea
atinge independența BNM. Cel
mai probabil, acest „dialog” deformat dintre autorități cu interese
diversificate, în funcție de conjunctura politică și interesele unor
grupuri, și reprezentanții FMI au
la bază mai multe falsuri, neadevăruri și informații schimonosite.
Unii vizați de procurori știu
cum s-o facă în dialogul lor cu
FMI. Iar FMI, uneori, îi crede pe
bune. Și reacționează pornind de
la „bunele practici” care sunt valabile în alte părți. Iar aici, în R.
Moldova, „bunele practici” sunt
foarte rar bune și doar atunci când
nu dăunează intereselor de grup
ale oligarhilor, autorităților și politicienilor, concrescuți într-un
tot întreg. În cele din urmă, plătește BNM, adică cetățeanul. Iar
autoritățile care au tolerat până
nu demult situația – se trezesc
„din somn de moarte, ca viteazul
din poveste”, și cu noi probleme,
create tot de ele.
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Modul de a scăpa de sărăcie ar fi „punerea la putere a oamenilor cinstiţi, dacă au mai rămas de aceştia”

„Daţi bandiţii jos şi o să
scăpăm de sărăcie!”
D

uminica trecută, 7 iunie, echipa GAZETEI
de Chişinău a poposit la piaţa din
Chişcăreni, Sângerei, şi a realizat un
vox populi cu lumea venită să vândă sau să
procure câte ceva. Întrebarea principală pe care
am adresat-o oamenilor cu care am intrat în
discuţie a fost dacă ei cred că vom putea scăpa
de sărăcie şi care ar fi soluţia, mijloacele prin
care am putea realiza acest obiectiv.
e tot mai rău şi mai rău. Am doi
copii şi amândoi au plecat. Dodon
a promis 700 de lei şi nu ne-a dat
un bănuţ!”.
Nicolae, 68 de ani, fost
tractorist: „De sărăcie nu scăpăm chiar degrabă. Vom scăpa
de ea, numai dacă o să ne unim
cu România şi vom face parte din
Uniunea Europeană. Cu pensia
mea de 1700 de lei mă descurc
cu greu şi am lucrat toată viaţa,
n-am stat degeaba”.
Valeriu, 69 de ani, fost
şofer: „Cum să scăpăm de sărăcie? Lui Dodon să i se ia, în primul
rând, imunitatea. Pe urmă, la toţi
ceilalţi care au furat şi fură în
continuare. De ce credeţi că nu
a dat, cum a promis, câte 700 de
lei la bătrâni de sărbători? I-a
păstrat pentru campania electorală, ca să le cumpere atunci
voturile. Avem 30 de ani pierduţi
şi nu mai putem răbda atâta nedreptate! Daţi bandiţii jos şi o să
scăpăm de sărăcie! Altă ieşire din
situaţie nu există”.
Axenia, 70 de ani: „Suntem
săraci, pentru că facem alegeri
proaste şi îi ţinem sus, la pute-

Foto: Natalia MUNTEANU

La 20-30 de paşi depărtare de
poarta pieţei, sunt înconjurat de
mai multe femei care mai de care
dornice de a-şi vărsa amarul şi a-şi
spune păsul. Revolta şi nemulţumirea uneia dintre ele, Maria,
71 de ani, este susţinută de toate
suratele, motivul fiind decesul, la
spital, al fiului de 48 de ani al Mariei, cu vreo săptămână în urmă.
„Chiar dacă ai poliţă, e tot degeaba. Medicamentele trebuie
cumpărate, la doctori trebuie să
dai bani şi nici atunci nu ai vreo
garanţie că totul se termină cu
bine”, mi se plâng femeile. De
sărăcie îmi spun că nu scăpăm
degrabă, iar modul de a scăpa de
ea ar fi „întărirea legii şi punerea
la putere a oamenilor cinstiţi, dacă
au mai rămas de aceştia”.
Întrebarea dacă vom putea scăpa de sărăcie şi cum vom putea
scăpa de ea o adresez, în continuare, altor persoane:
Ileana, 64 de ani: „Trebuie
fugăriţi toţi cei care s-au învăţat
să fure, pentru că, dacă vor continua să-şi bată joc de lume, cum au
făcut până acum, n-o să fie bine!
Dacă scăpăm de hoţi, scăpăm şi
de sărăcie! Drumurile ne sunt
proaste, lumea fuge peste hotare, că de treizeci de ani încoace

re, pe aceiaşi tâlhari, învechiţi în
rele. Dacă i-am da jos pe aceştia,
lucrurile s-ar schimba spre bine.
Am lucrat toată viaţa mea la tutun. Aveam zece mii de ruble la
cartea de economii şi, când s-au
schimbat banii, am pierdut totul.
Unii au pierdut cu mult mai mult”.
Tamara, 72 de ani, fostă
mulgătoare: „Cel sătul nu-l crede
pe cel flămând. Dreptate n-a fost şi
nici n-o să fie. Am ieşit cu 49 de lei
la pensie şi acum am peste o mie.
Am lucrat mulgătoare la fermă şi
iată cu ce m-am ales. De sărăcie,
noi, cei bătrâni, nu mai scăpăm.
Poate cei tineri vor apuca timpuri
mai bune, că o să fie şi bine. Cum

o să scăpăm de sărăcie nu-mi dau
seama, dar cred că, până la urmă,
nişte oameni mai deştepţi o să găsească o cale. Numai de le-ar da
voie răii care se ţin cu amândouă
mâinile de putere”.
Constantin, 47 de ani, şofer
de curse lungi: „Când va fi ordine, când va fi control, atunci vom
scăpa se sărăcie. Lucrul acesta
este posibil, dar avem nevoie de
o conducere deşteaptă, una care
să nu fure şi să se gândească la
omul simplu, sărac şi amărât. Am
ajuns, cu serviciul meu, şi prin
Belarus. Drumuri bune, ferme
curate, locuri de muncă asigurate pentru toţi. Lumea ca lumea:

şi pe acolo e nemulţumită, dar,
dacă ar ajunge pe la noi, şi-ar da
seama că trăieşte bine”.
Ion, 71 de ani: „Pentru a scăpa
de sărăcie, ne-ar trebui un preşedinte din altă parte, dintr-o ţară
civilizată, unul care să nu aibă pe
aici neamuri, cumetri şi prieteni.
Toţi oamenii să fie la fel pentru el:
egali în drepturi, fără avantaje şi
înlesniri de tot felul pentru apropiaţi şi fel de fel de piedici şi oprelişti
pentru cei care se descurcă cu greu
într-o mică afacere ce le asigură
existenţa. Cum se mai spune pe
la noi, peştele de la cap se strică”.
Gheorghe BÂLICI

339 de moldoveni
infectați de
Covid-19 se află în
stare gravă
În Republica Moldova au fost
înregistrate 10.321 cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus,
dintre care 1.060 în regiunea
transnistreană, a informat ieri, 11
iunie, Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale.
În ultimele 24 de ore, au fost
internate 72 de persoane cu suspiciune de infecție Covid-19. Astfel,
339 de persoane se află în stare
gravă, dintre care 23 de pacienți
sunt conectați la aparate de respirație asistată, 779 sunt în stare
de gravitate medie, iar ceilalți pacienți sunt în stare satisfăcătoare.
Până joi, 11 iunie, au fost confirmate 1.827 cazuri de infectare
în rândul angajaților din sistemul
medical, dintre care asistenți medicali – 726, medici – 438, felceri
– 98, personal auxiliar – 545 și
farmaciști – 20.
În total, 6.072 persoane au fost
tratate, iar 371 au decedat din cauza Covid-19.
N. M.
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Despre tâlhari și viața
oamenilor de la Chișcăreni

străinătate. Dar ei nu stau acolo
în miere și puf alb”, se plânge o
localnică.
O întrebare pentru
președinte

Natalia MUNTEANU
Locuitorii din Chișcăreni și din
satele din împrejurimi vin duminica la piață să-și cumpere produse alimentare, îmbrăcăminte
second hand și să mai afle noutăți. Piața de mărfuri industriale
și produse agroalimentare din
Chișcăreni e deschisă din anii 50
ai secolului trecut și funcționează
și în prezent.
La târg putem discuta mai pe
îndelete cu oamenii, mai ales cu
cei care-și vând marfa și stau în
așteptarea cumpărătorilor. Pe lângă multitudinea de haine purtate,
la piață, sătenii comercializează
ouă, brânză de oi, lapte de vaci, legume, fructe, răsad și alte produse
crescute în propria gospodărie.
„Toți care vin la piață cu produse
alimente vând marfa lor. Nu sunt
precupeți”, mă asigură o femeie
care vinde produse lactate.
„Învățăm, învățăm,
dar nimeni
nu lucrează”
Profitând de ocazia că au venit ziariștii la ei în sat, femeile,
aproape într-un glas, au decis
să-și spună deschis problemele și
gândurile despre cei care conduc
Republica Moldova. Nu reușeam
să le ascult pe toate. „Ce să lucreze tineretul? Ce-o să lucreze
toți la oi sau la vaci? Ce fel de
alegeri se fac? Oamenii aleg pe
cine nu trebuie, astfel se chinuie
tot tineretul!”, își dă cu părerea o
femeie din rândul negustorilor de
lactate. Din alt capăt al tarabei,
altă femeie indignată spune că „în
Republica Moldova nu mai avem
pe cine alege”.
În același timp, sare cu vorba
altă femeie care o susține pe a
doua. „Nu avem pe cine alege. Au
făcut legi, pun amendă de 22 mii
de lei. Nu ai unde vinde un pătrunjel. Trebuie tineri care au studiat
și știu legile. Dar nu un Dodon de
ăsta, care nu face nimic”, consideră mătușa Elena. „Până la Dodon
s-a făcut?”, îi răspunde cu o întrebare altă femeie. „Tot de voi rușii
au fost aleși, răspunde. Din 1989
este Diacov în Parlament, dar nu
a făcut nimic”, adaugă alta.
Migrația populației peste hotare se resimte și aici. Satul Chișcăreni nu a fost ocolit de exodul
tinerilor. „În sat au rămas bătrânii. Tinerii au plecat la muncă în

„Trebuie dreptate la țărani. E
vai de capul nostru. Trăim din
ce muncim. Avem ce mânca. Nu
avem din ce trăi. Ne îmbrăcăm de
la second hand. Mâncăm acasă
ce avem, altceva nimic”, afirmă
o femeie, fiind întrebată cum se
descurcă.
Lumea e supărată la Chișcăreni, inclusiv pe faptul că președintele Dodon nu vine la ei în
localitate. „Nu a venit niciodată
Dodon. Îl rugăm să vină la Chișcăreni. A zis că va veni pe la toți.
Să vadă cum trăiește lumea. Să-i
punem o întrebare”, spun ele.
Femeile de la Chișcăreni vor
condiții bune de muncă. Acestea
susțin că dacă Igor Dodon a promis la oameni atunci trebuie să
facă. „El (n. r. - Igor Dodon) e
călător. Se duce prin toate țările,
stă la odihnă prin Maldive. Noi
lucrăm, plătim impozite”.
Ca în anul 1918
În timp ce vorbeam cu grupul
de femei, se apropie un cumpărător pe nume Vasile. Bărbatul a înțeles imediat despre ce discutam.
„Politicienii toți sunt hoți, unul
ca unul. Trebuie de luat furcile,
topoarele, ca în 1918, și de ucis
în ei ca în păpușoi. Eu sunt lipit
pământului de sărac ce sunt. Am
rămas singur, fără femeie, ei, mai
pe scurt…”, mărturisește Vasile
care are o pensie de 1.400 de lei.
Merg mai departe prin piață.
Soarele e dogoritor. Am stat și
m-am uitat la grămezile de haine
înșirate pe jos și la oamenii care-și
aleg haine la mâna a doua. Zăresc
două femei cu ziare pe cap, pentru
a se feri de soare. „Fiecare vinde
ce are. Vindem haine de la copii
și nepoți. Le cumpără tot oamenii
din sat. La care se potrivesc. Omul
vrea mai bun, dar dacă punga nu-i
permite… Ne înțelegem la preț”,
povestește Valentina, pensionară
de la Chișcăreni.
Aceasta susține că trebuie respectate măsurile anti-coronavirus
impuse de Guvern. „Ce, chiar o să
ne înădușim?! Trebuie respectate
că nu se știe. Nici copiii nu pot
veni, nici nu se pot duce peste hotare”, se arată convinsă Valentina.
Așa e moldoveanul
Printre rândurile de haine,
îmi iese în cale Constantin Aramă, profesor de matematică în
satul Coșcodeni, raionul Sângerei.
Deși este pensionat, profesorul
Aramă continuă să transmită cu-

noștințele sale elevilor din sat.
„Ce să facem, așa-i conducerea.
Așa suntem noi când trebuie să
alegem pe cineva. Parcă ne pare
că merită, promit marea și sarea,
apoi nu fac nimic”, spune resemnat Constantin Aramă.
Tot la piața din Chișcăreni,
l-am întâlnit pe Constantin Tihon, locuitor al satului Rădeni,
raionul Călărași. Bărbatul este
deranjat că unele partide politice
cumpără alegătorii. „Am avut alegeri locale. Cunosc băieți din sat,
care au votat socialiștii, au făcut
agitație, au adus chiar și oameni,
iar a doua zi merg la muncă în
Germania. Oamenii ăștia trebuie
taxați. Cum să-i taxăm? Nu știu.
Trebuie împreună să ne gândim.
Chiar nu-i corect. Nu mă simt
bine. Le-am zis lor, dar rezultatul e zero”, consideră Tihon. Și
la Rădeni oamenii apți de muncă
au plecat în străinătate.

Foto: Natalia MUNTEANU

D

e Duminica Mare, echipa GAZETEI
noastre a ajuns la piața din satul
Chișcăreni, raionul Sângerei, unde
am dăruit ziare și am stat la taifas cu
oamenii din localitate pentru a afla cum o duc și
care le sunt nevoile.

Satul căruțașilor
La Chișcăreni sunt aproximativ 50 de căruțe trase de cai,
aflăm de la un localnic pe care
l-am întâlnit în parcarea special
amenajată pentru căruțașii care
vin la piață să vândă cereale, făină și ce mai au prin gospodărie.
Un bărbat, care nu a vrut să-mi
vorbească, mi-a spus că vine
la târg pentru a mai schimba o
vorbă cu oamenii. Duminică și-a
cumpărat un chipiu de culoare
gri pe care a plătit 10 lei.
Piața la Chișcăreni se organizează de prin anul 1956, aflu de
la doi bărbați cu care am intrat
în vorbă. Îi întreb care le sunt nevoile, ce mai fac, cum o mai duc.
„Ca în toată Republica Moldova.
Lucrăm pământul. Creștem animale. În sat cea mai mare problemă e sărăcia. Politica și sărăcia.
Lumea e împărțită pe partide:
unii țin cu un partid, iar alții cu
altă formațiune politică”, explică
Nicolae Jurjiu, în timp ce bărbatul mai tânăr îl susține dând
afirmativ din cap.
Chișcăreni,
satul terorizat
de hoți
Oamenii spun că la Chișcăreni
hoții nu au frică de nimeni și de
nimic. Fură bani, păsări și tot ce
mai găsesc bun prin gospodării.
Bunăoară, lui Nicolae Jurjiu, în
vârstă de 70 de ani, i-au furat
2.700 de euro din casă în anul
2018. „A fost Poliția, dar nimic
nu a găsit. La unul i-a furat vreo
zece găini. La altul i-a luat patru
mii de euro. La cineva – 10 mii
de lei, în timp ce se afla la cimitir
de Paștile Blajinilor”, își amintește Nicolae Jurjiu. O bătrână
a fost prejudiciată de circa nouă
mii de lei.
Potrivit lui Nicolae Jurjiu,
Poliția ar fi zis: „Ce, noi suntem
Dumnezeu?”. Bărbatul s-a adresat
la Ministerul Afacerilor Interne, a
chemat și reprezentații mass-mediei pentru a realiza reportaje, dar
nu s-a găsit nimic. „Hoții erau cu

mănuși”, precizează Nicolae Jurjiu. Bărbatul tocmai își vânduse
mașina când au intrat hoții.
Sărăcia provoacă furturi. Am
mai aflat de la o femeie din sat
că în anul 2020 încă nu au fost
înregistrate furturi la Chișcăreni.
„Anul ăsta încă nu au fost furturi.
Dar, cu vreo doi ani în urmă, a fost

o perioadă în care hoțiile țineau
încontinuu”.
Satul Chișcăreni este amplasat
pe râul Ciulucul de Mijloc. Din
componența comunei Chișcăreni
mai fac parte localitățile Nicolaevca și Slobozia-Chișcăreni. Satul
Chișcăreni a fost menționat documentar în anul 1560.
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BM: „cea mai
profundă”
recesiune de
după al
II-lea Război
Mondial
Economia globală se va contracta cu 5,2% anul acesta, în contextul crizei pandemiei, a anunțat
luni Banca Mondială, conform cotidianului „Le Figaro”. Criza coronavirusului a avut un impact „rapid și masiv”, în pofida asistenței
financiare fără precedent, a comunicat Banca Mondială. Este vorba
de „cea mai profundă” recesiune
de după al II-lea Război Mondial
și numeroase țări vor avea scăderi
economice anul acesta, precizează
Banca Mondială.

UE va susține
businessul
mic din RM
Uniunea Europeană va oferi
granturi pentru Întreprinderile
Mici și Mijlocii (ÎMM) prin intermediul inițiativei Eu4Business,
ținând cont de efectele COVID-19
asupra economiei și vizează trei
domenii. Primul prevede condiții speciale de creditare oferite
în colaborare cu băncile moldovenești, precum și granturi în
anumite sectoare de afaceri. Cel
de-al doilea se referă la serviciile
de asistență anti-criză. Cel de-al
treilea domeniu oferă asistență
tehnică specifică IMM-urilor
moldovenești, asigurându-se că
acestea pot beneficia din plin de
regimul de liber schimb cu UE.

Recolte mai
mici cu 25%
Potrivit estimărilor producătorilor agricoli, făcute publice
în cadrul unei videoconferințe,
convocate de premierul Chicu,
în acest an recoltele vor fi mai
mici cu 20-25% comparativ cu
anul 2019. Ministrul agriculturii, Ion Perju, spune că deși ploile
din ultima perioadă au ameliorat
situația pe terenurile însămânțate și necesitățile alimentare ale
statului vor fi asigurate, seceta
hidrologică a afectat semănăturile
pe tot teritoriul republicii și a scos
în evidență necesitatea investițiilor în sisteme de irigare. Conform
aprecierilor ministerului, pentru
restabilirea sistemelor de irigare
sunt necesare cca 135 milioane
de euro.
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Problema Republicii Moldova
nu e atât finanțarea
cât eficiența guvernării

L

a această concluzie au ajuns participanții
la o videoconferință, organizată de
centrul analitic Expert-Grup sub
genericul „Criza COVID-19: Cum ieșim
din ea și de unde găsim bani? Prioritățile
investiționale și sursele de finanțare ale
acestora”.

Ion CHIȘLEA
Urmărind ce se întâmplă la
nivel global, putem constata că
majoritatea statelor lumii au
aceeași certitudine: criza actuală o va depăși pe cea din 2008
și chiar ar putea deveni una din
cele mai mari din ultimii 50 de
ani. Prognozele privind situația
economică din Republica Moldova
estimează o scădere a PIB între 3%
(prognoza FMI) și 6.3% (German
Economic Team).
Statisticile, care în Republica
Moldova se calculează destul de
lent, arată că în martie am avut
o scădere a producției industriale
cu 10,5% față de martie 2019 și
de 8% față de luna februarie. La
rândul său , transportul de mărfuri a scăzut cu 15% față de aceeași
perioadă din 2019.
În aceste condiții, în anul curent nu este exclusă o reducere a
PIB de 5% - 10%. Și așa cum probleme sunt multe, iar bani puțini,
trebuie să se decidă de pe acum ce
măsuri să fie întreprinse pentru
a asigura o relansare economică
eficientă după căderea iminentă
din acest an.
Ce investiții sunt oportune
în perioada postcriză
Potrivit lui Sergiu Gaibu, director de program la Expert-Grup,
urmează a fi maximizată eficiența investițiilor în Republica
Moldova.
„Focusarea pe investiții generatoare de valoare adăugată pentru
asigurarea creșterii economice, cu
un accent deosebit pe susținerea
exportatorilor și a producătorilor
care substituie importurile pentru
balansarea pieței valutare. Din
motivul scăderii veniturile din
exterior în viitor, este important
ca investițiile fără valoare adăugată cuantificabilă să fie evitate”,
menționează Gaibu.
El a mai adăugat că serviciile
publice trebuie să devină prietenoase, educația să se plieze pe
cerințele pieței, iar tineretul să
se adapteze la noile realități.
„Nu în ultimul rând, contează
stimularea inovațiilor cu produse
și servicii scalabile la nivel regional și internațional care sunt vii-

torul, în lipsa acestora economia
Republicii Moldova va rămâne în
urmă față de țările vecine, dar și
față de dezvoltarea medie a lumii”,
constată expertul.
El consideră că pentru stimularea afacerilor mici și mijlocii este
necesară dezvoltarea infrastructurii calității prin deschiderea centrelor de certificare și omologare
care lipsesc pe teritoriul Moldovei
și nu permit exportul anumitor
produse. De asemenea, urmează
a fi susținute afacerile de stocare

locală și procesare în loturi mici.
Acestea pot contribui la dezvoltarea zonelor rurale, asigura o reziliență sporită a întregului sector
și contribui la crearea locurilor de
muncă în zona rurală, care este
cea mai vulnerabilă în perioadele
de criză.
La rândul său, Dumitru Pîntea,
economist la Expert-Grup, a adus
în discuție potențialele surse de
finanțare a investițiilor, enumerând avantajele și dezavantajele fiecăreia. Pe lângă accesul la
sursele oferite de organizațiile
internaționale la costuri scăzute, Republica Moldova se poate
împrumuta și din surse interne.
De unde luăm bani?
„Piața Valorilor Mobiliare de
Stat a devenit tot mai atractivă,
odată cu scăderea ratelor dobânzilor și lichidității excesive din
sectorul bancar. Acest fapt face
posibilă finanțarea deficitului
bugetar în monedă națională,
fără riscuri valutare și la costuri
scăzute”, spune Pântea.
În ce privește emiterea eurobondului, acest fapt (dacă se va
ajunge la el – n.a) ar crea o referință externă pentru Republica
Moldova și ar putea deveni o ancoră solidă pentru guvernare. Însă

într-o emisie de succes este important ca Guvernul să formuleze
o viziune clară privind programul
investițional și să creeze un mecanism instituțional de comunicare și coordonare pe marginea
emiterii acestuia.
„Subiectul eurobondurilor este
unul din principalele puncte de
discuții în cadrul Guvernului privind viitorul finanțelor publice”,
susține consilierul prim-ministrului în domeniul economiei și
infrastructurii, Oleg Tofilat.
MEI își urmează proiectele
de infrastructură
„Prin emiterea primei partide
de eurobonduri vom ajunge parte
a pieței financiare internaționale
și vom facilita calea către investitorii privați. Existența unui bond
suveran micșorează cu aproxima-

tiv trei puncte procentuale costul
bondurilor corporative, ceea ce
înseamnă că dacă un proiect privat vrea să desfășoare proiecte
investiționale în Republica Moldova costul finanțării sale scade
cu trei puncte procentuale, ceea
ce este foarte important.”
Oficialul a mai menționat că
„administrarea eurobondurilor
este administrarea acelorași bani
publici și ceea ce trebuie să urmărim este cât de transparent este
bugetul, cât de bine se urmărește orice ban public și cât de buni
suntem în a gestiona investițiile în
infrastructură. „Și aici este principala noastră problemă. Noi ca
stat suntem foarte slabi în gestiunea infrastructurii, noi trebuie să
pregătim un sistem de colectare
a proiectelor și de maturizare”,
constată Tofilat.
Iuliana Drăgălin, secretar de
stat la Ministerul Economiei și
Infrastructurii, a subliniat că
Ministerul Economiei avea deja
elaborată strategia de dezvoltare,
de industrializare a țării pentru
următorii ani, dar, în condițiile
actualei pandemii, ea trebuie revizuită și adaptată la noile realități. „Ne focusam pe relansarea
sau revitalizarea businessului, a
situației economice în urma COVID-19, avem o serie de programe

pentru toate domeniile, inițiate
deja și puse pe rol”, spune Iuliana
Drăgălin.
Ea a adăugat că Guvernul examinează în prezent un program
de susținere a exportatorilor și
de substituire a importurilor ce
urmează a fi adoptat în curând.
În ce privește proiectele investiționale, secretarul de stat la MEI
spune că anul acesta este planificată reabilitarea a 517 km de drum,
în valoare de 385 de milioane de
dolari. „Mai avem proiecte care au
toți parametrii tehnici deja fixați,
dar suntem în căutarea de resurse
financiare externe. Acestea vizează
mai multe domenii. Ținem cont de
sectorul energetic și energia regenerabilă, valorificarea potențialului energetic din deșeuri, proiecte
strategice care sunt puse pe rol, dar
care necesită timp”, menționează
Iulia Drăgălin.

Previziuni sumbre
de la Ion Sturza
La rândul său, Ion Sturza președintele Fondului de Investiții
„Fribourg Capital” și membru al
Consiliului de Administrație „Expert-Grup”, s-a referit la problemele actuale. „Sectoarele-cheie de
care depinde Republica Moldova,
în primul rând, sectorul automotive, care cade pe capete, vânzările sunt la jumătate, se închid
fabrici, transportul internațional,
turismul, serviciile, totul este azi
paralizat.
Amploarea dezastrului economic este de așa anvergură
că acum se vorbește despre un
deceniu pierdut. Vorbim de
scăderi ale PIB în țările europene cheie de la 7 la 12%, dacă
le recuperează cu 1,5-2% anual,
avem nevoie de 5-10 ani pentru
a recupera ce s-a pierdut. Evident, există această lichiditate
în piață, dar ea nu este pentru
Republica Moldova. Problema
fundamentală a țărilor ca Republica Moldova este dependența
de factorul extern foarte puternic, PIB este realizat datorită
factorului extern, noi o să avem
o presiune foarte mare pe balanța de plăți, pe contul curent”,
susține Sturza.
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Reportaj de pe Bacul de la Molovata, feribotul care asigură comunicarea cu malul stâng în condiții de pandemie și izolare
militară a Tiraspolului

Râma albastră

P

e drumul spre Molovata, la 60 de
kilometri de Chișinău, străbați mai
întâi șoseaua cu gropi spre Dubăsari,
unde vezi, foarte rar, câte un
autoturism. Acest semn arată că între
cele două maluri, în acest punct al
Moldovei, nu există nicio legătură comercială sau
economică. Circulă doar oameni izolați cu nevoile
lor mărunte.
vreme bună, atunci când nu este
vânt, ceață, gheață și, evident,
când este apă.
Cincisprezece omizi

Ilie GULCA
Ajungând la podul spre Dubăsari, păzit de „pacificatorii” ruși,
trebuie să cotești spre Ustia, unde
faci cotul Nistrului, pe un drum
de circa 25 de kilometri, mai bun
decât highway-ul sovietic. Dar și
pe această arteră, de asemenea, nu
circulă foarte rar decât microbuze
spre Chișinău, mașini ale armatei,
ale poliției și localnicii cu motocultoarele lor.
Molovata–Molovata Nouă,
raionul Dubăsari, este punctul
strategic ce face legătura cu cele
nouă sate aflate sub jurisdicția
Chișinăului. La 6 dimineața, pe
malul drept al Nistrului nu sunt
decât vreo trei–patru mașini. Lumea nu are mare nevoie să meargă
încolo, peste Nistru. Circulația
peste apă este asigurată de o navă
răblăgită, care împinge o barjă
învechită cu o capacitate de vreo
treizeci de vehicule.
Rugina și luxul
de la Molovata Nouă
Accesul spre bac se efectuează pe o trapă atât de ciuruită și
îngustă încât te temi că va crăpa
sub greutatea unui autoturism.
Orice șofer trebuie să se asigure
să nimerească bucata de tablă îngustă, oxidată și încovoiată până
la pământ. Se pare că nu a fost
schimbată de zeci de ani. În același timp, la câțiva zeci de metri
în amonte de locul unde acostează
bacul cresc tot felul de pensiuni
dotate cu vehicule acvatice pentru
agrement.
Un angajat al ambarcațiunii
care are grijă să pregătească nava
pentru plecare este îmbrăcat într-un maiou în dungi alb negru,
ca de marinar, pantaloni sport și
încălțat în niște șlapi de cauciuc.
Te uiți la el și nu îți dai seama este
angajat al unui obiectiv strategic
sau un zilier care lucrează pentru
mâncare, ca un sclav.
Această ruginitură asigură
pe timp de pandemie și izolare
militară a Transnistriei, în zilele
în care a fost apă în Nistru, bineînțeles, circulația pe cele două
maluri ale Nistrului. Bacul circulă pe Nistru doar în condiții de

Totul depinde de Dumnezeu
și de nacealnicii Hidrocentralei
de la Dubăsari. Trebuie spus că
feribotul de la Molovata nu a fost
înjghebat acum, spontan, de Chișinău, după starea de urgență instituită de Tiraspol, ci de cel puțin
28 de ani. A circulat și în timpul
războiului, spun localnicii.
Altfel spus, de aproape trei decenii, în care s-au perindat, ca un
rând de omizi, în fruntea statului
nostru debil vreo cincisprezece
guverne, în condiții de conflict
înghețat, Chișinăul nu numai că
nu a construit un pod beteag, dar
nu a băgat niciun ban în bacul de
importanță vitală, care asigură
subzistența locuitorilor din stânga
Nistrului rămași încă fideli Republicii Moldova.
Chișinăul s-a gândit
în cele din urmă
Acest amestec de lux al pensiunilor și al ambarcațiunii muribunde, cu angajații săi calici,
este dominat de tricolor. Drapelul
Republicii Moldova este arborat
pe toate obiectivele din zonă, de
la butcile reprezentanților statului
moldovenesc la pensiunile șmecherilor din zonă.
Se urnește podul plutitor spre
malul stâng unde se observă un
rând de câteva zeci de mașini. E
vorba de localnicii care lucrează
la Chișinău, oameni care merg la
doctor, să își cumpere de mâncare,
merg să își facă acte și pentru alte

necesități mărunte, fără de care
nu ai cum să trăiești, mai ales în
condițiile de izolare impuse de
Tiraspol.
Aproape un ceas îi ia acestei
râme să parcurgă cei 500–600
de metri ai Nistrului. Pe malul
stâng este o aglomerație de epave
mărunte. Doi sudori încearcă să
readucă la viață carcasa unei nave
scufundate sau eșuate, de cel puțin
vreo 50 de ani. În plină izolare și
blocaj total, Chișinăul s-a scobit în
nas și s-a gândit, în cele din urmă,
probabil, că mai are nevoie de un
mijloc de transport fluvial.
După ce descaleci pe o rampă
la fel de învechită și încovoiată, observi în rând pacificatorii
transnistreni, ruși și moldoveni,
precum și țeava și drapelul rus al
unei blindate ascunse după pânza
de camuflaj. Drumul prin satele
Molovata Nouă și Cocieri este relativ bun, ca între orice sate moldovenești care au fost norocoase
și s-au ales cu drumuri asfaltate
după defuncta Uniune Sovietică.

Prin aceste localități se observă
lucrări izolate, trotuare și pavaje, făcute în mare parte pe banii
Uniunii Europene. Începând din
2010–2011, Guvernul de la Chișinău alocă de asemenea câte 15
milioane de lei, circa 7,5 milioane
de euro, pentru instituțiile pe care
le deține în stânga Nistrului.
Reintegrare în viziunea
Guvernului
În cea mai mare parte, banii
merg, în urma unor licitații trucate, la firme ale unor oameni de
afaceri conectați la guvernarea de
la Chișinău. De pildă, SRL Toplider, firma fostului director al
Agenției pentru Atragere de Investiții și Promovarea Exportului
(MIEPO), Vitalie Zaharia, a câștigat 42.500.000 de lei în urma
contractelor cu statul. Acest bișnițar obscur conduce acum Poșta
Moldovei.
Firma lui a apărut ca din pământ după ce Guvernul de la Chi-

șinău a decis să aloce anual câte 15
milioane de lei pentru reintegrare.
Așa numesc autoritățile de la Chișinău vopsitul caselor de stat și
instalarea becurilor în localitățile
din Zona de Securitate. Moldova
nu cheltuiește niciun ban pentru
interacționarea oamenilor de pe
malul drept și a celor de pe malul
stâng.
De altminteri, oamenii din
Transnistria, inclusiv autoritățile,
nu au mare încredere în „moliile”
de la Chișinău, vorba unui localnic.
Imediat ce au o problemă, în afară
de Biroul politici de reintegrare,
apelează cu toată încrederea și speranța la Asociația Promo-LEX. Așa
se întâmplă de ani buni.
Pândeau mașina cu pâine
Locuitorii satelor Molovata
Nouă și Cocieri au adăpostit în
această perioadă de pandemie
oameni din diferite localități.
Între 17 martie și 3 iunie, când
a izbucnit un incident major,
oamenii s-au aflat într-o izolare
absolută.
Localnicii nu au avut acces la
asistență medicală, nu au avut
produse alimentare, nu au putut
să se miște deloc din zonă decât cu bacul răblăgit. Ieșeau la
4 dimineața din casă – gravide
și mame cu copii mici – ca să se
pună la rând la „râmă”. Dar între
8 și 9 mai nu a mers nici feribotul.
Două femei din Cocieri îmi spun
că au pândit o mașină cu pâine
care mergea spre Dubăsari ca să
își cumpere de mâncare.
Acum, din 3 iunie, Tiraspolul
le permite celor care au viză de
reședință în cele două localități,
Molovata Nouă și Cocieri, să
meargă la Dubăsari, să își cumpere de mâncare. Ceilalți nu pot
să treacă de postul militar instalat
între Cocieri și Corjova.
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Harta lumii

Revizionismul
pietrei (I)
ilustre, dar neunivoce ale trecutului? Oameni ale căror păreri, gesturi, fapte și decizii erau apreciate
ieri și sunt depreciate azi? Lideri
politici, militari sau spirituali ale
căror „erori“ s-au revelat cu timpul, mult după moartea acestora,
moarte pe care contemporanii lor
au deplâns-o ca pe o mare pierdere. Pe scurt, ce facem, de pildă,
Adrian CIUBOTARU
noi, românii, cu personaje ca Ion
Istoria e revizuită întruna. Unii
Antonescu? Sau chiar cu Ștefan cel
creează școli de gândire istorică,
Mare, care nu a fost doar ctitor (și
punând la îndoială interpretări pe
nici ușă) de biserici? Și ce ar trebui
care le cred învechite. Alții, ceva
să facă englezii sau americanii cu
mai primitivi, dar mai potenți,
statuile ridicate în cinstea unor
schimbă prin ordin conținutul
oameni ca Cecil Rhodes, Edward
programelor școlare și al manuaColson, Robert E. Lee etc.?
lelor. Cei de-al treilea sunt privați
Controversele pe care le iscă
de autoritate academică sau politoate aceste simboluri în piatră
tică, dar compensează prin râvnă,
sau în bronz nu sunt ale trecutului,
insistență și omniprezență: sunt
ci ale prezentului. Dacă școala și
cei care preiau sau creează falsuri
universitatea nu reușesc să transși le răspândesc prin toate mijloamită acest mesaj, ba dimpotrivă,
cele nemonopolizate de știință sau
îndeamnă direct sau indirect la
de guverne. Dar
distrugerea
mai există o camonumentetegorie de revilor, societazioniști. Sunt
tea este, după
În cazul
cei care se răzmine,
conbună pe trecut,
damnată. Or,
unor simboluri
dărâmându-i
tocmai asta se
absolute ale
monumentele.
întâmplă acum
Răului, consensul
Scopul declarat
în Occident, în
național poate
al demersului
special în SUA
decide eliminarea
este, de fiecare
și în Marea Bridin spațiul public
dată, adevărul.
tanie.
a monumentelor
Bineînțeles,
Protestatarii
închinate acestora.
adevărul așa
și activiștii, de
cum e văzut
diverse culori,
acesta din unpe care îi veghiul prezendem azi vandatului.
lizând și dărâmând monumente,
Nu aș putea spune că sunt cu
sunt produsele unei educații și
totul împotriva rescrierii istoriei.
subculturi (aderarea fără discerDar prefer să mă încred, în acest
nământ la conținutul unor meme
caz, în autoritatea oamenilor de
ce se propagă ca un virus, în special
știință, a istoricilor de meserie,
prin mass-media, nu mai poate fi
pe care îi cred numai dacă reinternumită cultură) care a simplificat
pretarea trecutului este justificată:
periculos problema. Iar modul în
de exemplu, de noi descoperiri,
care au hotărât să o rezolve arată nu
de o mai bună și multilaterală înun progres al moralei și o afirmare
țelegere a faptelor cunoscute etc.
a societății civile, după cum se preTotodată, nu mi-ar plăcea o istotinde, ci dimpotrivă, regresul spre
rie scrisă la comandă, chiar dacă
barbarie. Căci numai într-o lume
aceasta ar răspunde așteptărilor
barbară chestiunile care dezbină
mele, așa cum nu-mi plac nici
obștea se rezolvă ușor. Cu bâta.
falsurile: oricât de spectaculoase
Statuile confederaților, moștesau „verosimile”, sunt utile doar ca
nirea rasială și colonială, inegaliobiect de studiu. Cel mai tare mă
tatea socială ș.a. sunt un subiect
dezgustă însă lupta cu statuile. Nu
de dezbatere complicat, ireductibil
concep pietrele, vopselele, macala o singură soluție. Maniheismul
ralele și dinamita ca instrumente
generat de ideologia „egalității“ a
ale cunoașterii. Sau, cu atât mai
șters însă nuanțele, vopsind totul
mult, ale adevărului.
în alb-negru și evacuând dilemeFirește, nu toate monumenle morale sau aporiile ce se pot
tele merită conservate. Nu are
naște numai dintr-o cunoaștere
sens să păstrezi statuile dedicate
temeinică (nu pe scheme de Power
unor satrapi și criminali în toate
Point) a trecutului. Până și mintea
localitățile unei țări imediat după
formatată binar a computerelor
schimbarea regimului care i-a glopare mai complexă decât această
rificat. Mai elegantă mi se pare
percepție simpluță a adevărului și
prezervarea celor mai importante
a neadevărului.
statui în locuri special amenajate,
Dar niciun computer, oricât de
în niște spații ale memoriei. Totuși,
sofisticat, și niciun înțelept, oricât
în cazul unor simboluri absolute
de prețuit, nu au nici pe departe
ale Răului, consensul național sau
forța și fervoarea fanatică a minții
comunitar poate decide eliminarea
care acționează în afara oricărei
din spațiul public a monumentelor
îndoieli. Tocmai această, din urmă,
închinate acestora. Așa cum s-a înminte, a fost tentată întotdeauna
tâmplat cu reprezentările lui Stalin
de forma cea mai radicală, grotescă
sau Hitler, ghetoizate în muzee și
și primejdioasă a revizionismului
felurite subsoluri.
istoric: lupta cu chipurile de piatră.
Ce facem însă cu personalitățile
(va urma)
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A-politice

Tărâmul
transfugilor

S

pectacolul de pe scena politică
moldovenească e strălucitor prin absenţă!
Noroc de transfugi: de câteva săptămâni
doar ei ţin atenţia publicului şi creează,
prin suspans (ce regie!), o anume intrigă.

Mircea V. CIOBANU
Şi tot din cauza/ datorită transfugilor situaţia e dramatică. E la
limită! Majoritatea parlamentară
a rămas cu doar 51 de voturi. E
suficient un mic accident şi construcţia politică se dărâmă. Dar
dramatismul, la noi, are întotdeauna doza de grotesc şi absurd.

Lupta cea mai crâncenă se duce
acum nu între tabere ideologic
opuse, ci în interiorul unui partid mort (deşi până adineaori cel
mai influent). Oameni care acum
un an formau o echipă-monolit şi
cutreierau fericiţi plaiul mioritic
în autocare de lux, îmbătându-se
de dragoste pentru popor şi îmbătând poporul cu parfumurile
promisiunilor, azi nu se mai recunosc. Motivele „trădării” par a fi la
suprafaţă, toţi colegii vorbesc exclusiv de suma onorariului. Pe de
altă parte, care trădare? Deputaţii
democraţi îi juraseră devotament
lui Plahotniuc, acum de ce să se
supere tocmai cei care l-au trădat
în favoarea altui patron?
Povestea cu transfugii e veche.
Când s-a decretat democraţia,
electoratului încă nu i-a picat fisa:
ce-i cu dreptul său de a alege şi
a fi ales, dar prozeliţii politici au
prins ideea: ei pot alege şi asta
poate aduce dividende. Ei au înţeles că energiile puse în joc la
trecerea dintr-un partid în altul
pot aduce plusvaloare (ca într-un
„joc al transferurilor”, bun în sine,
când un fotbalist fără mare randament beneficiază de comisioanele
transferurilor sale).
O rudă îmi povestea despre
nişte construcţii faraonice pe
domeniile unei deputate. Într-un moment dramatic al politicii noastre, lucrările se stopară
riscând să devină ziduri părăsite
şi neisprăvite. Dar în câteva zile
un grup masiv de deputaţi, între
care şi doamna, au părăsit matricea politică şi au trecut, cu arme,
la adversari. Politica ţării s-a înviorat, iar construcţia faraonică

a reînviat! Recent, ca să nu intre
din nou în paragină, doamna a
repetat figura pe panoul politic.
Ce-o fi fiind în mintea transfugului? Cum se simte el când trebuie să dea ochii cu oamenii pe care
i-a trădat? Dar ce se întâmplă în
sufletul celui care rămâne devotat partidului chiar şi atunci când
şeful său trece cu arme, drapel şi
ştampilă, la adversari? În toate
cazurile, transfugul care trădează

Ce-o
fi fiind
în mintea
transfugului? Cum
se simte el când
trebuie să dea ochii
cu oamenii pe care
i-a trădat?

un patron în favoarea altuia are o
„explicaţie”: eu slujesc Patria/ poporul/ comunitatea/ umanitatea/
dreptatea/ credinţa, nu demnitarii
şi prelaţii. Şi cârcotelile noastre
despre banii necesari unui nou
acaret nu mai sunt relevante.
Prozeliţii relativizează spaţiul
Caricatura la gazetă

politic, îi estompează culorile
distincte în folosul nuanţelor.
Dar tot ei pot să arunce în aer
sistemul politic. Nucleul partidului socialist de azi (un partid
fără prozeliţi!) îl formează un
celebru grup de trădători ai lui
Voronin: Dodon&Grecanâi. Povestea prozeliţilor e veche. Chiar
şi atunci când trădarea putea să
însemne pierderea capului, transfugii schimbau cursul istoriei. Pe
unii dintre ei istoria noastră i-a
blestemat, precum Ieremia Golia, care a devenit nume comun,
sinonim cu trădarea, precum
Iuda pentru biserica creştină.
Pe un altul care, dimpotrivă, îşi
abandonează protectorii turci şi
trece în tabăra noilor aliaţi (deşi
la Istanbul fratele său era ostatic-garant al loialităţii), istoria îl
îndreptăţeşte pentru tentativa de
a arunca jugul otoman.
Poate avem prozelitismul în
sânge? Duşmani ai Romei, ca să-i
fim apoi supuşii ei; duşmani ai
turcilor, ca să le fim aliaţi; duşmani ai ruşilor, ca să fim apoi de
partea lor împotriva nemţilor; iar
mai târziu să devenim noi înşine
ocupanţi, în Ungaria, Cehoslovacia sau Afganistan. Şi s-o întoarcem apoi, brusc, iar împotriva
ruşilor (vă amintiţi: „Nicio palmă
de pământ veneticilor!”). Apoi
„echilibraţi” (între Est şi Vest). Ca
suveica. Să mai deranjeze trecerea
unora din tabăra unor „democraţi”
în echipa altor „democraţi”?
Filmul prozelitismului, de fapt,
acesta e: O discuţie binevoitoare
(dar uşor încordată) a „aliaţilor”.
O pungă lăsată pe masă, ca puşca
lui Cehov (ce va împuşca inevitabil
în ultimul act). Discuţii tehnice şi
detaliate (sume, programe, hărţi),
vigilenţă tot mai scăzută. La un
moment dat, lumina se stinge,
pelicula se rupe. Când se repară
circuitele, se constată că valetul a
dispărut. Cu tot cu „kuliok”.
Sfârşit.

MREAJA REȚELELOR
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Nucul lui Lucian Pintilie

Pavel PELIN
În vara anului 1990, însoțit
de actorul Victor Rebengiuc, regizorul Lucian Pintilie se afla la
Chișinău, la premiera filmului său
„De ce trag clopotele, Mitică?”,
prezentat în sala mare, plină de
spectatori, a cinematografului
„Patria”. A doua zi, însă, marele regizor dispăru fără urme din
oraș, provocând o adevărată panică la Ministerul Culturii, condus
pe atunci de ministrul Ion Ungureanu, artist și el.
Mai târziu, am aflat povestea
halucinantei dispariții a regizorului în adâncul șesurilor cu relief
lunar din sudul Basarabiei, în
drum spre localitatea Tarutino din
Ucraina. Anume în acest orășel
(unul dintre cele 9 centre raionale
din regiunea Odesa, care compun
Basarabia istorică), la 9 noiembrie
1933, cu 6 ani înainte de semnarea
Tratatului Ribbentrop-Molotov,
se născuse Lucian Pintilie, viitoarea personalitate remarcabilă
a artei cinematografice și teatrale
din România și Europa.
Firește, o asemenea călătorie
necoordonată cu autoritățile devenise posibilă doar în condițiile
deschiderii relațiilor cu România
după primul Pod de Flori (6 mai
1990), înlesnită pe altă dimensiune de lipsa provizorie a frontierelor de stat dintre Ucraina
și Republica Moldova. Podul de
Flori a scos din case zeci de mii
de oameni pe ambele maluri ale
Prutului, bolnavi de dorul rudelor,
pe care mulți nu le văzuseră încă
din anii de până la război.
Pentru cei care nu cunosc
drumurile ce duc de la Chișinău
la Tarutino (așezare populată în
cea mai mare parte de coloniști
germani încă de pe timpurile
Rusiei țariste), amintim de existența pe aceste locuri a celor mai
proaste căi de acces din istoria
continentului european. Localnicii spuneau că, în anii de după
război, drumurile ar fi fost lăsate
intenționat în paragină, pentru a
descuraja tentativele de pătrundere diversionistă pe teritoriul
Poligonului Militar „Tarutino”.
Suprafața acestuia, de peste 25

de mii de hectare, fusese stabilită
prin lichidarea satelor și cătunelor românești Frumușica, Roșia,
Zoreni, Amara, Cantemir și altele, împrăștiate în stepă între râul
Ceaga și spre est de râul Cilighider
până aproape de râul Sarata.
După evacuarea forțată a locuitorilor, toate casele, cimitirele și
bisericile au fost șterse de pe fața
pământului prin probe de tir cu
tunuri și tancuri. Așa a luat ființă
cel mai întins teren al tragerilor
de instrucție și de luptă a forțelor armate sovietice pe direcția
strategică Balcani și Sud-Vest. Să
revenim însă la subiectul povestirii noastre.
Dincolo de orașul nistrean Tighina-Bender pornește o ramificație de drumuri spre Tarutino, unul
dintre care, tăind în două șesul
spre Cetatea Albă, fusese remarcat
cu groază în presă de o echipă de
jurnaliști de la Moscova, menționând că, în caz de ploaie, ar fi fost
în stare să imobilizeze în straturile
sale de glod cele mai performante

concertul teluric al milioanelor
de greieri, celebrul regizor și-a
dat seama că s-a rătăcit și nu știe
încotro s-o apuce. Am putea să ne
imaginăm doar tristețea ce l-a cuprins în urletul lugubru al lupilor
ce dau târcoale stânelor de oi din
preajmă.
Cum însă viața bate filmul,
din întuneric își făcu apariția un
omulean cu căciulă brumărie,
grăbindu-se la o cumătrie din
Tarutino. Nu mai este nevoie să
descriem bucuria cu care a fost
salutat basarabeanul cu luna în
cap, bucuros și el că poate scurta
din drum călătorind cu mașina.
Astfel, escapada lui Lucian Pintilie a avut un final cât se poate de
norocos, garnisit cu o petrecere
de zile mari la cumătria plină de
lume a unei familii tinere, în a
cărei casă a și înnoptat.
A doua zi, după o întâlnire sumară cu autoritățile ospitaliere
din Tarutino și vizitarea casei
părintești, care, identificată în
scurt timp, s-a dovedit că rămă-

tancuri rusești. Al doilea drum,
șerpuind pe lângă centura sudică
a Poligonului, traversa două sate
bulgărești, unul albanez și altul
găgăuz, dincolo de care, dacă nu
te oprești la timp, intri cu mașina
în bălțile de la Dunăre, sau, pe altă
rută, în Ghiolul Sasâc de la Marea
Neagră, la capătul răsăritean al
Valului lui Traian.
Rămâne o taină pe care anume
dintre aceste drumuri o luase mașina lui Lucian Pintilie, împins,
se pare, de o stare instinctuală
reflexă spre localitatea în care
se născuse și care pe hartă părea
destul de aproape de Chișinău.
La căderea nopții, regizorul s-a
văzut nevoit să oprească mașina
în mijlocul unui teren găurit de
obuze și frământat de tancuri,
lângă o pădure îngustă și lungă
ce urca parcă la cer. După o pauză, acoperit de lumina lunii în

sese aproape neschimbată, mașina
regizorului a luat-o înapoi spre
Chișinău, de această dată pe un
drum mai scurt. Persoana care
l-a însoțit în lunara călătorie (nu
am mai reușit să aflăm dacă a fost
Victor Rebengiuc sau altcineva),
reținuse imaginea scurtului popas
pe o culme golașă, dincolo de care
se deschidea priveliștea localității
moldovene Basarabeasca.
Ieșind din mașină, Lucian Pintilie și-a luat rămas bun de la vederea vibrând în groapa depărtării
a orășelului Tarutino, de care îl
legaseră icoanele sacre ale amintirilor din copilărie. Puțin mai
târziu vom afla că una dintre ele
fusese nucul cu coroana bogată de
după casa părintească, la care se
uitase cu drag în toți anii de până
la plecarea familiei din Basarabia.
Nucul, la care visase toată viața
și pe care l-a găsit uscat.

Nea Gică, influencerul sărac...

Dan NEGRU
Îl mai știți pe vloggerul care
a instigat la violență sexuală
împotriva minorelor?
Am mai spus-o, amărâtul
n-are vină, vinovați sunt ăia cu
gulere albe care împart bugete

de publicitate.
Abia azi, când s-a stins
scandalul, am văzut lista ălora
care-i dădeau bani:
Nestlé, RedBull, evoMAG,
PC-Garage și mulți alții au băgat
bani doar pentru că vlogul avea
1 milion de subscriberi, fără să
conteze conținutul pe care-l
plătesc banii lor.
Dar când am văzut că Red
Bull i-a trimis un frigider mi-am
amintit cum ziarele scriau acu’
niște ani că
„Gică Petrescu trăiește în
sărăcie cu frigiderul gol”.
Demult, după o filmare, l-am

dus acasă.Stătea într-o garsonieră
lângă Casa Armatei, avea restanțe
la întreținere și mânca gratis din
mila unora de la un restaurant
din preajmă.
Nea Gică, influencerul sărac...
În anii ‚90 în Australia ziarele
independente publicau periodic
o listă a rușinii a companiilor
care promovau în radio sau tv
programe pe care ei le numeau
„moral death”.Azi am văzut prima
listă a rușinii în România.
Discret, la ceva vreme după
scandal, cât să nu mai facă vâlvă,
dar e un început.
Începutul unui curaj.
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Turiștii din România și
monumentul lui Ștefan
În mai 1976, deci pe vremea lui
Ivan Ivanovici Bodiul, pe când,
student fiind, la Facultatea de
Limbă și Literatură Română a
Universității din București, am
ajuns pentru prima oară, ca turist,
la Chișinău, pe soclul statuii lui
Ștefan cel Mare, unde am depus și
eu flori, cumpărate de la femeile
Doru MIHĂESCU
care le vindeau direct din căldări
cu apă, în parcul din fața Catedralei, prieteni ai mei de acolo,
studenți și ei, mi-au spus că este mai bine ca ei să nu mă însoțească
până la monument.
M-am dus deci singur, iar ei m-au așteptat în parcul de unde
cumpărasem florile. Pe soclul statuii se aflau deja alte flori, iar
iarba de pe spațiul verde ce o înconjura avea o cărare făcută de
urmele multor altor pași de mai înainte. Eram singur acolo, în
acele momente și mă priveau câteva persoane din parc și un milițian sau doi, de pe Bulevardul numit pe atunci Prospekt Lenina.
Am pus florile lângă celelalte, am privit îndelung, am fotografiat
statuia, am notat într-un carnețel citatul din Karamzin care se afla
pe placa dintr-o parte a ei, iar apoi am plecat. Nu a venit nimeni
să mă întrebe ceva.
Când m-am întors în parcul de unde plecasem, i-am întrebat pe
prietenii mei din Chișinău dacă sunt des flori la statuie și mi-au spus
că sunt aproape tot timpul. I-am întrebat cine le pune și mi-au spus că
turiștii din România. I-am întrebat dacă numai turiștii din România
le pun și mi-au spus că le pun și unii localnici, dar nu oricând. În
oraș nu puteai găsi nicăieri vreo ilustrată, vreun pliant, vreo broșură
cu statuia lui Ștefan cel Mare, ca și cum n-ar fi existat. Se găseau
însă peste tot cu statuia lui Lenin, din prim-planul aceleiași piețe,
ori cu monumentul eroilor comsomoliști, ori cu statuia lui Kotovski.
Dimineața, la plecarea mea în oraș de la Hotelul Inturist, în
fața căruia se afla una din statuile menționate, vânzătoarea de la
chioșcul din holul hotelului s-a speriat atunci când i-am cerut cu
glas tare să-mi dea zece ilustrate cu statuia lui Ștefan cel Mare, zece
cu Cetatea Soroca, zece cu Cetatea Hotin, zece cu Cetatea Tighina
și zece cu Cetatea Albă. Mi-a răspuns în șoaptă că nu au așa ceva
și că nu găsesc nicăieri.
Umblând prin oraș, am ajuns undeva, mai pe la margine, la o
dugheană veche, cu o ferestruică mică, pătrată, cu pachete de țigări
așezate pe pervaz. Între ele, un pachet verde, „Turist” parcă se numea, având Cetatea Soroca desenată cu negru pe el. Am intrat și am
cerut zece pachete, ca să dau și pe la prieteni măcar atâta. Vânzătorul
m-a privit lung, n-a scos o vorbă, mi-a dat pachetele, i-am dat banii,
dar când să ies, după ce clientul de dinainte plecase și rămăsesem
singuri, m-a întrebat în românește de ce am cumpărat atât de multe
pachete de țigări de acelea pentru că sunt proaste. Eu i-am explicat,
iar el mi-a dat și câteva pachete de țigări pe care le considera bune
(„Fluieraș?”, „Doina”), pentru care n-a vrut să primească bani.
Sunt multe de povestit și pe toate le țin foarte bine minte, ca și
cum ar fi fost ieri. A fost o lecție extraordinară și mi-am dat seama
că merită cu orice preț s-o repet.

Gheorghe Motricală:
In Memoriam
Nu credeam că o să vină atât de
pe neprins de veste timpul în care
o să începem a scrie condoleanțe,
atunci când e vorba despre colegii
de facultate. Mă uit la această fotografie a ta, Gheorghe, și tot nu-mi
vine să cred că a venit momentul în
care trebuie să scriu... Dumnezeu
să te ierte, dragul nostru coleg...
Dina PRIPA
Erai ca un ocean fără valuri, ca un
munte de răbdare și înțelepciune...
Eram siguri cu toții că în inima și
în sufletul tău întotdeauna este liniște, pace, claritate și împăcare.
„Ba era un adevărat vulcan”,
ne spune abia acum Lenuța,
sufletul tău pereche, care a
rămas îndurerată și atât de
văduvă de calmul și grija ta,
Gheorghe... Doar că toate le
trăiai în interior, în inima și
în sufletul tău, care au cedat
și au decis să ia calea Îngerilor... Drum lin către Domnul, Gheorghe... Să ai acolo,
în Împărăția Cerurilor, toată
liniștea, pacea și lumina pe
care le-ai semănat și aici, pe
pământ...
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ARHIVELE MEMORIEI:
Vera Calistru: „În noaptea ceea
vuia satul, ca un stup de albine”

F

amilia din care își trage
rădăcinile Vera Calistru,
originară din satul Moșeni,
raionul Râșcani, a fost printre
neamurile de români basarabeni care
au făcut istorie în comunitatea locală
și ale căror fapte dăinuie în memoria
consătenilor și astăzi. În vara anului
2016, Vera Calistru ne-a întâmpinat în
pragul casei mari, invitându-ne fără
tăgadă în interior, iar odată văzândune așezați pe scaune în fața dumneaei,
a trecut la depănarea amintirilor.
Timp de trei ore, cu voce fermă, ușor
atinsă de paleta anilor, Vera Calistru a
povestit despre tatăl și filele dramatice

Vera CALISTRU,
deportată în 1949 din s. Moșeni,
com. Vasileuți, r-nul Râșcani, în
reg. Kurgan, URSS
Sunt mai mult în neamul
lui tata
Mă numesc Calistru Vera,
m-am născut în 1940, în satul
Moşeni, atunci era judeţul Bălţi.
Mama se numea Calistru Anastasia, era din 1919. Tata – Calistru
Diomid Mihai, tot din 1919. Eu
îi seamăn tatei, sunt mai mult în
neamul lui tata. Amândoi erau
născuţi aici, în Moşeni. Din acelaşi
an erau. Mama a fost cu numele
Marcoci, până a se duce după tata.
Părinții au fost vecini, s-au iubit,
s-au întorlocat. Tatei i-au dat 6
hectare de pământ, mamei i-au
dat sofa, i-au dat un pat, daaa,
dormitoare i-au făcut mamei și
i-au dat. În ’40 s-au luat şi în ’40
toamna eu m-am născut. Şi-au
făcut casă pe lotul din margine,
unde bunelul Mihai i-a dat lui
tata loc de casă, că înainte așa
se da loc de casă. Al mamei loc
de casă a fost mai aproape, mai
în centru, dar bunelul Ion a zis
că-l lasă pentru Grişa, un frate
de-al mamei, că-i în război şi-o să
vină... și n-o venit. Ce-au făcut?
A început colhozul și și-au făcut
alţii casă acolo!
Arestarea tatei
În ’44, rușii erau la noi în sat.
Tata era în România luat la armată
[în 1943], la cavalerie, cu calul
lui l-au luat... dacă nu greşesc,
la Suceava. L-au luat la cavalerie
și mama a rămas acasă gravidă.
Tata cam ştia când trebuia să nască mama, că bunica Feonia era

din istoria familiei, despre arestarea
mamei și peregrinările de la o rudă la
alta în căutarea unui acoperiș deasupra
capului, despre anii petrecuți fără
părinți în timpul foametei din 19461947, despre arestarea tatălui, urmată de
ridicarea celor rămași acasă în regiunea
Kurgan, în noaptea de 6 iulie 1949. Tot
ce a urmat după deportare – înfometare,
frig, străinie, școlarizare în limba
rusă, reîntregirea familiei peste ani și
eforturile de integrare în societate în
pofida stigmatizărilor („bandiți” și „copii
de culaci”) – sunt fragmente din lupta
Verei Calistru pentru a supraviețui și a fi
în rând cu lumea.

moașă, pe tot satul ea primea
naşterile; ea descânta de deochi,
ea de speriat... de toate și i-a spus
lui tata, când s-a dus la armată,
peste cât o să nască mama, și el
și-a cerut voie de la caporalul
cela, ori cum se zicea atuncea, să
vină acasă călare, să vadă ce-a
născut mama mea. Şi a venit. A
ajuns pe la… cum spunea mama…
că atunci nu era cu ceasuri, da’
undeva „când cânta cucoşul”,
adică la zori. A bătut în uşă, mama
l-a recunoscut, i-a deschis uşa şi
a început mama a plânge, şi a
răcni, şi a-i spune: „Midune, ceai venit, că ne-o ocupat ruşii! Tot
satu’ îi plin de ruşi!”. Au venit şi
l-au arestat până în ziuă, n-a mai
dovedit să plece. Până ce i-a dat
mama să mănânce, să se spele
oleacă, în zori de ziuă au fost la
noi activiştii, au înconjurat casa
şi l-au arestat. L-au arestat şi au
venit de la Râşcani... tata era în
haine militare de celea româneşti.
Mai departe l-au dus la Odesa, a
şezut acolo patru zile şi a fugit.
A mers patru zile pe jos pân’ la
pădure, pe de-a dreptul, şi a venit
acasă. Şi aicea – ruşii... Tata n-a
avut încotro şi nu s-a dus înapoi,
s-a dus în pădure, și-a făcut bordei
şi a şezut acolo. Până-n ’46 el în
pădure a trăit! Şi zi, şi noapte prin
pădure, barbă avea crescută aşaia! Pădurea ceea la noi, de la Moșeni, vreo 20 de hectare să fi avut
pădurea ceea. Ei ziua nu făceau
focul, ei făceau noaptea focul.
Aveau loc de dormit...
Eiii, satul ştia că tata-i fugar,
da’ nu ştia unde-i. La noi acasă miliţia era ca soarele – în toată ziua!
Îi veneau mamei şi activişti, şi pe
sub ferestre ascultau. Și cineva l-a
pârât că îi în sat și iaca unde-i:
la Gheorghe Danu. Au înconjurat casa, au venit toți călare, cu
săniile… L-au prins și au tras cu
pistolul într-însul... Au vrut să-l
împuște de-odată și când au tras,
așa a fost de tare la ciolan (arată
în fotografie la obrazul tatei), a
ricoșat glontele, numai l-a rănit
puțin. Drept în cap au tras pentru
că poliția ceea din Râșcani zicea

Istoria și memoria perioadei de
sovietizare forțată a Basarabiei este
pasibilă să ne deschidă noi unghiuri de
vedere asupra trecutului și prezentului,
iar conștientizarea problemelor și
reminiscențelor totalitare, în opinia
noastră, este o condiție indispensabilă
a proceselor de democratizare a
societății noastre. Cu certitudine,
istoria vieții relatată de Vera Calistru
este una reprezentativă pentru
înțelegerea fenomenului totalitar în RSS
Moldovenească. Am ales să punctăm
câteva aspecte relevante ce caracterizează
experiența familiei Calistru în comunism,
cu valoare de sursă istorică.

Anastasia Calistru (centru), împreună cu fiicele Axenia (stânga) și
Vera (dreapta), loc. Jurkovo, r-nul Belozersk, reg. Kurgan, 1951.

că „aista-i cel mai mare bandit,
ucigaș…” Tata n-a ucis oameni... el
n-a ucis o găină! Nu l-au împușcat,
i-au dat 25 de ani închisoare. L-au
dus până la Vorkuta. La Vorkuta
tata a lucrat în șahtă...
Ridicarea și colectivizarea
din 1949
În iulie 1949, a venit maşina
cu soldaţi, cu arme şi, cum dormeam noi în cămeșuică – soldaţii
ceia m-au apucat ca pe un mâţ
şi m-au zvârlit în mașină, şi pe
sor-mea, şi pe mama tot. Erau
activiştii iştia din sat. Eiii, cine
erau? (pauză) Eu îi ştiu pe toţi,
dar ei nu-s demult, au murit… A
fost Ion Cojocariu, a fost Profir
Derbici, Simion Derbici, Vasea
Condriţchii… toţi umblau, ca cu
nunta, cu maşina ceea: „aista trebuie ridicat”, „la aista de dus”, „la
aista, la aista…” În noaptea ceea
vuia satul cum un stup de albine.
Jumătate de sat a fugit pe dealuri,
jumătate a luat Prutul cu torba în
spate. Aici, unde trăiesc eu acum,
şi alăturea – a trăit un boier tare
bogat. A lăsat herghelie de cai,
de boi, de vaci, de oi. Diomid
Sadovici era numele lui. Aveau
aur, erau bogaţi, straşnic bogaţi
erau ei, s-au dus în noaptea ceea
când ne-au ridicat, în ’49.
Ne-au ridicat. Mama era cu noi.

Diomid Calistru înainte de revenirea acasă, or. Vorkuta, 1957.

Noi ne-am lipit cu sor-mea una de
alta… Eu avem de-acum nouă ani.
Știți, noi ne-am maturizat prea devreme, de mititele am ştiut foamea,
sărăcia, frigul. Ne-am făcut oameni
maturi prea devreme. Copiii mei
acum zic aşa: „Pe mama a învăţat-o
viaţa, din orice situaţie iese!” Nu
mă laud, dar eu din orice situaţie
găsesc ieşire.
Știți, după ce ne-au speriat
atuncea, cu toate evenimentele
astea, a doua zi lumea, oamenii
din Moșeni au dat toţi cerere în
colhoz, au dat şi pământul, şi caii,
că pân-atuncea satul ista nu se da
în colhoz!
Printre străini
Ne-au dus până dincolo de
Kurgan. Satul se numea Jurkovo,
raionul Belozersk. În Jurkovo am
fost cam 200 de familii, tare mulţi.
Noi am nimerit în sovhoz, dar
cei care s-au dat jos la Kosulino,
ei tare greu au trăit. Alde cumnata mamei, care a coborât mai
devreme, ei au nimerit în colhoz
şi a fost vai de capul lor. Lucrau
pentru trudozile și primeau în loc
pâine! Munceau săracii fără capăt
și tot nu le ajungea. Dacă ţineau
un purcel şi-l vindeau, aveau o
rublă, dacă nu ţineau – n-aveau.
Mai mulți au povestit că în colhoz
a fost taaare greu atunci.

La două săptămâni după ce
ne-au adus în Jurkovo, au prins
a aduce din Pribaltica, de peste
tot locul, vite, porci, cai, au împlut
fermele celea, toate. Şi pe noi –
la lucru! Mamei i-au dat 32 de
vaci, trebuia să le mulgă. O femeie
aşa-ia de josuță și să mulgă 32 de
vaci, daaa! Și mama m-a învăţat
atunci a mulge vacile. Deodată
m-a amăgit, dar pe urmă așa și
zicea: „Mama azi n-are cu ce vă
hrăni… să mulgi vaca drept în
gură...”. La 12 ani, eu de-acum
mulgeam nouă-zece vaci, o ajutam pe mama, drept că mama mi
le da pe cele mai ușoare.
Noi eram la paioc (rație de
pâine – n.a.). Ne dădea pâine de
secară, când o strângeai, curgea
apa din ea: 300 de grame – mie,
300 de grame – surorii şi 400 de
grame – mamei. Dar trebuia să
stăm la rând, că nu ajungea pâine
la toți. La ora 5 de-acum îngheţam
pe prag şi aşteptam să deschidă și
să ne luăm porţia pe talon.
Noi, copiii, n-am avut când ne
juca, noi nu ne-am jucat în copilărie. Mama se ducea la fermă, eu
– la școală, și mama ne spunea, că
pădurea era nu departe, să aduc
două sarcini de lemne, să le tai,
că rușii ne-au dat topor, să am de
foc. Noi cu lemne făceam focul, că
iernile erau tare geroase. Cine era
să facă în locul meu?
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Maria Sarabaş își caută de patru
ani dreptatea prin judecăți
Zilieri angajaţi de Ştefan Gorgos s-au băgat demonstrativ într-o livadă străină şi au cules roada

L

ivada de meri, de la Mileștii Mici, Ialoveni,
cu o suprafață de 16 ha, a familiei
interpretei de muzică populară, Maria
Sarabaș, a fost culeasă ilegal ziua în amiaza
mare, în vara anului 2016. Prejudiciul ar fi de circa
800.000 de lei. Deși făptașii au fost prinși la fața
locului și se cunoaște cine a angajat zilierii la cules,
ale cui sunt vehiculele găsite în livadă, ancheta
bate pasul pe loc. Artista crede că vinovații vor
scăpa basma curată.

Victoria POPA
Pe marginea acestui caz au
fost deschise trei dosare penale.
Şoferul tractorului, Denis Panfil,
îşi ispăşește pedeapsa în penitenciar. Iar Ștefan Gorgos, care ar fi
organizat culegerea roadei, a fost
scos de două ori de sub urmărire
penală și a fost tras la răspundere contravențională, achitând o
amendă, care ulterior a fost anulata de judecată.
Acum patru ani, la 27 august
2016, interpreta de muzică populară, Maria Sarabaș, a fost sunată de către un vecin de livadă,
Grigore Delendrea, care a anunțat-o că livada de meri pe care o
deține împreună cu fiica sa, se
culege deja de două săptămâni
și la fața locului sunt două grupuri de oameni care strâng merele
din pomii de la marginea livezii,
câteva tractoare și un microbuz.
După apelul primit de la Delendrea, ajunse la livadă, Diana
Cangaș, fiica Mariei Sarabaș, și
interpreta au găsit un tractor cu
remorca plină cu mere, circa 5
tone de fructe. La volanul tractorului se afla Denis Panfil, locuitor
al s. Răzeni, Ialoveni. Acesta le-a
spus femeilor că el nu fură și nu
face nimic ilegal pentru că este
angajat la firma lui Ștefan Perjaru.
Perjaru e porecla lui, iar numele
real îi este Gorgos. În livadă era
și un microbuz de marca Iveco,
înregistrat pe numele lui Serghei
Danu, locuitor al or. Ialoveni, la
volanul căruia era Eugen Minacov,
care a adus lucrători din satele din
împrejurimi la culesul merelor.
Livada de mere a fost culeasă
timp de vreo două săptămâni, ne-a
declarat Maria Sarabaş.
Amenințări la adresa
unei artiste cunoscute
de toată lumea
Oamenii au luat-o la sănătoasa
atunci când au înțeles că la fața
locului a venit stăpâna livezii.
După câteva apeluri făcute de
șoferul tractorului, la fața locului a fost chemat Ștefan Gorgos,

locuitor al satului Brăila, comuna
Băcioi, mun. Chișinău, pe numele
căruia este înregistrat tractorul,
și presupusul patron la care ar fi
fost angajați Denis Panfil, Eugen
Minacov și zilierii.
Din cele povestite de Maria
Sarabaș, Ștefan Gorgos s-a comportat indecent și obraznic în
discuțiile cu ea și fiica sa, zicând
că „culege livada legal, legea-i
permite”. „Mă amenința Ștefan
Gorgos, strigând că mă distruge,
mă face una cu pământul”, ne-a
spus Maria Sarabaș. Acesta a
dispărut într-o clipă când a aflat
că vine poliția, urmat de șoferul
microbuzului, Eugen Minacov, și
cel al tractorului, Denis Panfil,
lăsând mijloacele de transport pe
teritoriul livezii.
Maria Sarabaș ne-a mai povestit că mergea cu fiica sa de
două-trei ori pe săptămână la livadă, dar în tot acest timp livada
se culegea din mijloc, marginile
fiind lăsate la urmă.
Potrivit ei, Grigore Delendrea o
contacta des și insista ca aceasta
să-i cumpere livada, „ca să nu ai
probleme, că de altfel vei avea”.
Tot Delendrea îmi spunea să nu
culegem livada pentru că vom
avea mai mari cheltuieli decât
dacă nu am culege-o”, ne-a mărturisit interpreta.
Furatul „modern” –
să culegi livezi străine
Potrivit ei, oamenii din satele
din jur i-au spus că cei prinși în
flagrant la culesul merelor și care
au organizat furtul se ocupă ani la
rând, nepedepsiţi, de culesul livezilor străine, iar lui Ștefan Gorgos
de aceea i se spune „perjarul”. El
„culege” așa toate livezile.
Interpreta ne-a informat că
atunci când i-au cules livada, în
august 2016, au dat declarații
poliției toți cei aflați la fața locului, inclusiv șoferii tractorului și
microbuzului, în afară de Ștefan
Gorgos, care era de negăsit.
„Furtul s-a comis pe 27 august,
dar dosarul penal a fost deschis
pe 1 septembrie 2016. Cinci zile
au fost destule pentru a ascunde
multe probe și pentru a mușamaliza cazul. Ștefan Gorgos nu a avut
nicio firmă deschisă”, ne-a spus
cunoscuta cântăreaţă.
Prejudiciul adus familiei interpretei ar fi de circa 800.000
de lei. De pe 16 ha de livadă se
culeg circa 400 de tone de mere.
În anul 2016, prețul pentru un kg

de mere a fost de 2,20 lei, susţine
Maria Sarabaș.
O rudă investighează
dosarul altei rude
Avocata Mariei Sarabaș, Natalia Pruteanu, vede o problemă
și în faptul că procurorul care a
investigat cazul la Procuratura Ialoveni, Vasile Danu, ar putea fi în
relații de rudenie cu proprietarul
microbuzului care transporta oameni la cules, Serghei Danu. Ștefan Gorgos este finul de cununie al
lui Serghei Danu. „Aceștia ar fi verișori drepți pe linia mamei, după
informațiile oferite de oamenii
din sat. În ședința de judecată la
Curtea de Apel am invocat faptul
că există posibilitatea că ei sunt
verișori. Procurorul Vasile Danu,
care era în ședință, a tăcut”, ne-a
comunicat avocata.
Avocata interpretei, Natalia
Pruteanu, consideră că acest caz
ar fi trebuit să fie investigat de
Procuratura pentru Combaterea
Criminalităţii Organizate şi Cauze
Speciale pentru că bănuieşte că
asemenea acțiune putea fi comisă
numai în grup; unele persoane
s-au ocupat de organizare, altele
– de transport, celelalte – de
angajarea muncitorilor, altcineva
a pus la dispoziție microbuzul
pentru a transporta muncitorii și
până la urmă roada a fost vândută
undeva.
Potrivit avocatei, pe marginea
acestui caz s-a intentat dosar penal în privința furtului în proporții
deosebit de mari. Dosarul deschis pentru furt bate pasul pe loc,
pentru că nu se întreprind acțiuni
procesuale. Gestionarea dosarului a fost defectuoasă încă de la
bun început, oficial Ordonanţa de
pornire a cauzei penale este datată
cu 01 Septembrie 2016, pe când
în alte acte procesuale cauza ar fi
fost intentată în 27 August 2016.
„Ulterior din acest dosar au
fost disjunse alte două cauze –
pentru jaf, intentat în privința

lui Panfil Denis, șoferul tractorului, și anume, pentru însuşirea a
zece saci cu mere, circa 180 kg de
mere, dar, în realitate, tractorul
avea în remorcă circa 5 tone de
mere. Înainte de a trimite cauza
în judecată, procurorul era obligat
să prezinte materialele părţilor
vătămate, acestea ar fi avut posibilitatea să conteste cantitatea
de mere sustrasă.
Dar procurorul Vasile Danu
nici nu îi aduce la cunoștinţă Mariei Sarabaş materialele cauzei,
dar expediază dosarul în judecată.
Pe parcursul examinării cauzei,
în privinţa lui Panfil Denis a mai
parvenit un dosar pentru huliganism și acesta a fost condamnat
la 4 ani privațiune de libertate.
Al doilea e pentru huliganism,
și îl vizează pe Ștefan Gorgos, dar,
cu părere de rău, procurorii se
comportă de parcă ar fi avocaţii
lui Gorgos Ştefan, or acesta este
scos de sub urmărire penală deja a
doua oară, iar clienta mea, Maria
Sarabaş, este nevoită să conteste
în instanţă ordonanțele lor”.
Avocata ne-a mai informat că,
în dosarul intentat pentru furt,
Ștefan Gorgos a fost scos de sub
urmărire penală, ca ulterior, prin
Decizia Curţii de Apel Chişinău, să
fie anulată scoaterea lui de sub urmărire penală. „Există bănuiala că
în comiterea furtului este implicat
Ștefan Gorgos și există probe care
ar permite să se concluzioneze că
el ar fi vinovat de tot acest incident”, ne-a comunicat ea.
Colegiul Disciplinar nu găsește conflict de interese
În prezent, sunt trei dosare intentate în acest caz: pentru jaf,
care s-a încheiat pe 3 iunie 2020,
fiind pronunțată decizia Curţii
Supreme de Justiţie, al doilea,
pentru furt, aflat la Procuratura
Chișinău, oficiul Buiucani, și altul
pentru huliganism, deschis pe numele lui Ștefan Gorgos la aceeași
procuratură, care a fost clasat.

Maria Sarabaș și Diana Cangaș au scris o plângere la Colegiul
Disciplinar, la Procuratura Generală, să se verifice actele de stare
civilă dacă aceștia doi sunt rude.
„E posibil ca Serghei Danu să fie
participant la acest furt, pentru
că-i aparține microbuzul, atunci
cum poate fi examinat corect acest
dosar, unde posibilul văr ar trebui
să aibă o calitate?”, se întreabă
avocata.
Membrii Colegiului Disciplinar au considerat că nu merită să
verifice gradul de rudenie dintre
procurorul Vasile Danu și Serghei
Danu. Decizia Colegiului nu poate
fi contestată în judecată.
GAZETA de Chișinău l-a
întrebat pe Ștefan Gorgos,exconsilier PD în Consiliul
comunei Băcioi, mun. Chișinău,
de ce tractorul care-i aparține și
oamenii care spuneau că sunt
angajați la el culegeau merele
din livada Mariei Sarabaș. „Nu
am cules nimic. Ele umblă prin
judecăți. Nu-mi amintesc”, mi-a
răspuns bărbatul. Gorgos nu
a vrut să ne răspundă la nicio
întrebare și nu-și amintește să
fi fost amendat contravențional.
Șoferul microbuzului, Eugen
Minacov, are telefonul închis. Din
spusele surselor noastre, acesta
se află peste hotare. Şoferul tractorului, Denis Panfil, îşi ispăşeste
pedeapsa în penitenciar.
Procurorul nu vede acte
de huliganism în acțiunile
lui Gorgos
Solicitat de GAZETA de Chișinău, procurorul Drăgălin Pădure,
procuratura Mun. Chișinău, oficiul Buiucani, ne-a spus că dosarul de huliganism deschis pe
numele lui Ștefan Gorgos a fost
clasat.
„Gorgos a fost sancționat și
contravențional încă de Procuratura Ialoveni. A fost făcută o
clasare de colegul meu, Armen
Organisean, în 2019. Pe urmă a
fost reluat de Judecătoria de instrucție și s-au făcut toate acțiunile care erau indicate în încheiere
la Judecătoria de instrucție, după
care eu l-am clasat. Și acum Maria
Sarabaș a atacat la Judecătoria
Ciocana. Pe 10 iunie, trebuia să
se pronunțe decizia, dar sediul
acesteia se află în carantină.”
Potrivit lui Drăgălin Pădure,
care a anchetat dosarul vreo șapte
luni, acesta a clasat dosarul de
huliganism al lui Ștefan Gorgos
din motiv că dosarul nu întrunește
elemente de infracțiune. El a fost
tras la răspundere contravențională, achitând o amendă. Pădure
nu știe nimic de mărimea amenzii.
Avocata Natalia Pruteanu susține că sancțiunea contravențională a fost anulată.
Tot Pădure ne-a direcționat către colegul său, Gheorghe Varvarici,
care are în gestiunea sa dosarul legat de furt al lui Gorgos. Varvarici
a invocat secretul anchetei.
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Interviu cu Lidia Ciubuc, pianistă, compozitoare, Chișinău

„Muzica e tot poezie”
– Dragă Lidia Ciubuc, povestiți-mi, vă rog, despre
prima lucrare muzicală
pe care ați compus-o în
copilărie.
Până a ajunge să mă joc cu notele muzicale pe portativ, exersam
minuțios scrisul... Aveam caiete
întregi de puncte, cerculețe, liniuțe. Orice inițiativă a mea era susținută de părinți. Prima încercare
muzical-creativă a fost o melodie
inspirată de melancolia toamnei.
Atunci am înțeles că se poate. Au
urmat apoi două melodii dedicate
părinților, iar bucuria pe care leam trezit-o celor dragi m-a făcut
să înțeleg că muzica atinge coarde
sensibile, iar efortul și perseverența contează.
– Încă din perioada studiilor la Liceul de Muzică „Ciprian Porumbescu” v-ați
propus să îmbinați cariera
de pianistă cu cea de compozitoare?
Studiez pianul de la cinci ani,
am învățat într-o clasă cu profil
muzical, la Liceul ,,Ion Creangă”.
Din clasa a V-a, mi-am continuat studiile la Liceul „Ciprian Porumbescu”. M-a încurajat mult
un prieten de familie, muzicianul Alexandru Târșu, supranumit
,,magician de sunete” la Teatrul
Național ,,Mihai Eminescu”, el
mi-a întrezărit talentul în însăilările ,,componistice” timpurii.
Abia după studii teoretice serioase, am căpătat încredere în forțele
proprii. Astăzi, când mă uit peste

trezească spiritul de creativitate,
îmi dădea sarcini de lucru foarte concrete și îmi urmărea atent
evoluția. Zlata Tcaci cerea de la
elevii săi cunoștințe profunde de
Armonie, Forme muzicale, Teorie
și solfegiu ș.a. Am avut onoarea
să-l cunosc și pe renumitul profesor de armonie Felix B. Biriukov, care mi-a marcat traseul, prin
încrederea enormă pe care mi-o
acorda.

de studiu a avut ca scop studierea
cu cinci dintre cei mai importanți
compozitori, de talie mondială
și europeană: Toshio Hosokawa,
José Manuel López López, Beat
Furrer, Ivan Fedele, Michael
Jarrel. În cadrul cursului de master, am studiat și alte discipline
muzicale, am avut colaborări cu
muzicieni și ansambluri de muzică
contemporană. Trebuia să fac față
nu doar unor provocări lingvistice,
ci și unei societăți diferite, care îi
tratează într-un mod specific pe
cei din Europa de Est. În aceste
condiții, doar prin competențe
profesionale reușești să faci față.
Diploma respectivă echivalează cu
studiile de doctorat în compoziție
în Italia. În urma acestor studii,
au apărut noi colaborări. Una dintre acestea este și colaborarea cu
muzicieni din Milano, care urma
să aibă loc în cadrul Festivalului
,,Zilele Muzicii Noi”, ediția 2020,
dar, din cauza pandemiei, festivalul s-a amânat.

– Ce v-a plăcut în metoda
de predare a compozitorului Ghenadie Ciobanu?
Am început studiul compoziției
cu maestrul Ghenadie Ciobanu la
15 ani, fiind elevă în clasa a IX-a
la Liceul „Ciprian Porumbescu”.
Îl caracterizează erudiția, respectul pentru artă și pentru personalitatea studenților, claritatea
în expunere, deschiderea față de
discipoli și o dăruire totală, fără
rezerve. Atât compoziția, cât și
pianul sunt niște ,,meserii” care
se bazează pe secrete profesionale.
Or, Ghenadie Ciobanu nu păstrează aceste secrete doar pentru sine,
ci le împărtășește. Este impresionant cum își transformă domnia
sa discipolii în profesioniști.
– Unde au răsunat lucrările Dvs. – în ce săli de
concerte? Ce concerte ați
susținut, ca pianistă, în
ultimii ani?
Creațiile mi-au fost interpretate de muzicieni valoroși din
Europa și au răsunat în săli din

Lidia Ciubuc, pianistă, compozitoare, Chișinău

sunt meditații, gânduri
transpuse în muzică?
Pentru un compozitor este
vital și valoros fluxul constant
de idei. De fiecare dată încerc să
abordez teme noi, subiecte noi.

Un recital susținut de Lidia Ciubuc

acele „hieroglife” care se voiau
partituri, îmi dau seama cât de
mare era dorința mea de a scrie
muzică. Printr-un efort continuu,
îmbin pianul și activitatea componistică.
– Care erau cerințele profesoarei Dvs. de compoziție Zlata Tcaci?
Compoziția nu era inclusă în
programa de studii. Abia după
multe demersuri către administrația liceului și către minister, am
început să studiez compoziția, la
14 ani. Doamna Zlata Tcaci era o
personalitate care știa cum să-mi

România, Italia, Grecia, Spania,
Rusia ș.a. Pe parcursul anilor, am
valorificat diverse oportunități.
Faptul că sunt și pianistă, mi-a
facilitat promovarea pieselor proprii în cadrul diferitelor proiecte.
Muzica clasică și contemporană,
pentru mine, ca pianistă, rămân o
prioritate. Am susținut recitaluri,
solo și cu orchestra, am interpretat muzică de cameră și acompaniament în săli prestigioase.
– Care e punctul de pornire când compuneți o piesă
muzicală? Lucrările Dvs.
au o temă, un subiect, ori

În activitatea componistică nu
admit ,,cosmetizarea”, ci prefer
idei filosofice, legate de timp,
abordez subiecte istorice și cele
ce țin de natură, etică, de ilustrarea realităților contemporane.
Compun unele piese pentru vreun
eveniment special (un examen,
un festival), altă dată pot fi niște
versuri geniale care îmi trezesc
un val de sentimente, trăiri, imagini. Adeseori aleg o temă din curiozitate și din necesitatea de a o
dezvălui prin sonorități originale.
Toate acestea implică o permanentă meditație, depășirea unor
clișee, descoperirea permanentă a

potențialului instrumentelor muzicale, perfecționarea scriiturii, a
semiografiei.
– Ce gen de muzică abordați? Numiți unele din
lucrările reprezentative
pentru creația Dvs. componistică.
Pe parcursul ultimilor 15 ani
am compus muzică în diverse genuri, pentru diverse instrumente
și componențe. Reprezentative
sunt ,,Cumințenia Pământului –
ab origo’”, „Codex Orpheus (lucrări vocal-simfonice)”, ,,Acoladă
Carpatină” pentru pian la patru
mâini, ,,Interferences” pentru
pian și orchestră, ,,Afloriment”
pentru violoncel și pian, piese
pentru cor, piese pentru pian.
Lista poate continua.
– Citiți poezie? Ce poeți vă
sunt mai apropiați?
Muzica e tot poezie, exprimată
printr-un alt tip de discurs, prin
alte forme și mijloace. Lectura în
general, și poezia, în mod special,
este indispensabilă culturii muzicale. Mă pasionează versurile
eternilor antici și poezia clasică
românească. Iar în poezia contemporană caut idei care ar rezona cu
exprimarea spiritului contemporan și în muzică.
– Cum ați ajuns la Milano?
Ce v-au dat studiile aprofundate de la Milano?
Admiterea la aceste studii de
master în compoziție de nivelul
II s-a făcut în bază de concurs,
ni se cerea să prezentăm două
piese recent compuse pentru un
ansamblu de 7–16 instrumente.
Dintr-un număr mare de candidați, au fost selectați 12 studenți
din diverse țări. Acest program

– Unde vă aflați acum? Ați
încheiat carantina?
Sunt la Chișinău. Amânarea
unor evenimente mi-a lăsat timp
pentru alte activități, nu mai puțin
importante. Chiar dacă activitatea
didactică la AMTAP și comunicarea online cu studenții mi-au
solicitat mult timp, totuși, am
avut posibilitatea să mă ocup de
unele proiecte ținute până acum
„la sertar”.
– Cum reușiți să vă păstrați
calmul, entuziasmul?
Situațiile extreme nu sunt pentru mine ceva absolut nou, dar am
convingerea că prin optimism poți
trece cu grație peste orice situație.
Dominanta rămâne arta, cea care
mă ajută să-mi păstrez entuziasmul și energia.
– Eleganța Dvs. e un dar pe
care îl dezvoltați cu anii?
Cine vă ajută să vă creați
ținute scenice foarte frumoase?
Pianul este un instrument elegant și de aceea implică o atitudine elegantă. Totodată, cred că
eleganța, rafinamentul fac parte
din setul de valori valabile în fiecare zi, indiferent de circumstanțe. Însăși muzica clasică solicită
o sobrietate care trebuie respectată. Eleganța pentru mine e un
dar deprins de la mama mea. Îmi
aleg ținutele în funcție de sală, de
caracterul evenimentului, genul
de muzică.
– Vorbiți-mi despre proiectele Dvs. în derulare.
Fac un master în pian la Bergamo, în Italia, și mă pregătesc
pentru doctorat în compoziție.
Alt proiect foarte drag inimii mele
este seria concertelor caritabile cu
genericul ,,Prin artă spre bine”, pe
care le realizez din anul 2010 și
îmi doresc foarte mult o extindere.
Un important proiect este Festivalul ,,Zilele Muzicii Noi” care,
sperăm, se va desfășura la toamnă.
Interviu de Irina NECHIT
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Meserii care se uită
O femeie din Ermoclia țese la război de aproape 50 de ani!

M

Războiul mătușii Parascovia /FOTO: Ana Sârbu

ătușa Parascovia Cotoman din satul
Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă, se numără
printre puținele femei din Republica
Moldova care continuă tradiția moștenită din
familia sa. De aproape 50 de ani lucrează la un
război rămas de la bunica sa. Femeia țese covorașe
țărănești după o tehnologie veche pe care a
învățat-o de la mama sa.

Ana SÂRBU
Când am intrat în casa mătușii
Parascovia, am fost întâmpinați
cu voie bună și muzică populară.
„Lucrez cu muzică, întotdeauna.
Cântă zi și noapte”, ne-a spus zâmbind femeia. Din primele secunde
când am pășit în casă, am zărit
zecile de covorașe întinse pe podea
și pe mobilă.
În timp ce admiram podeaua
acoperită cu amintiri și tradiții,
mătușa Parascovia își îndrepta
atent baticul. M-a întrebat dacă-i
stă bine fusta și mi-a propus cireșe
din grădină, după care m-a invitat în cămara unde țese la război.
Am intrat într-o odaie văruită și
amenajată cu lucrări create de-a
lungul anilor de proprietara casei.
Femeia s-a așezat lângă război și a
început să-mi povestească despre
meseria moștenită de la mama ei.
„Nu învățam la școală când
mama m-a luat lângă ea și mi-a
arătat cum să țes la război. De
mică am deprins meseria asta.
Mama făcea și prosoape tradiționale, și covoare. Din banii
câștigați ne încălța și îmbrăca pe
toți. Îmi amintesc cum nici nu
ajungeam până la masă, dar deja
știam cum să țes la război. Primul
covoraș l-am țesut singurică la
vreo 12 ani”, își amintește mătușa
Parascovia.
„Țesutul este o muncă
migăloasă, se face doar
cu sufletul curat”
Gospodina mi-a povestit cum,
prin anii ‚60-’70, mama ei organiza șezători în sat. „Mama era

meșter popular și făcea șezători
acasă, împreună cu alte meșterițe
din sat. Fiecare șezătoare era o
sărbătoare pentru întreaga familie, dar și restul satului. Mama
țesea la război la lumina lămpii.
Țesutul este o muncă manuală
foarte grea și migăloasă, însă se
face doar cu sufletul bun, curat
și cu dragoste multă”, subliniază
meșterița.
Războiul la care țese mătușa
Parascovia are peste 70 de ani. La
el au țesut și alte rude ale femeii.
„Îl am demult, e vechi. Am primit drept moștenire de la mama
instrumentele manuale de țesut
și războiul. Țesutul este destul
de complicat. La unele lucrări ai
nevoie de a doua persoană să te
ajute. Folosesc o tehnică mai veche la țesut, dar mai și improvizez.
Sunt clienți care vor diferit, culori
moderne și deja mai schimb – tehnicile, materialul”, adaugă mătușa
Parascovia.
Pe lângă războiul pentru țesut, meșterița are și o urzitoare.
„Înainte să țes, trebuie să pornesc
urzitul. După aceasta, mai sunt
câteva etape și doar după… mă
apuc de țesut la război. La cât de
lucru este, nici nu am nevoie de
„trenajor”, picioarele și mâinile
sunt mereu ocupate și antrenate!”,
râde mătușa.

Războiul mătușii Parascovia /FOTO: Ana Sârbu

le fac din bucăți de material. Mă
duc la piață în raion și caut haine bune și noi, pe care le tai cu
foarfecele și le folosesc după asta
la țesut. Când aleg hainele, sunt
atentă la culori și țesătură, nu toate sunt bune în lucru”, precizează
femeia.
Pe timp de pandemie, comenzi
au fost mai puține. „De când este
cu boala aceasta, am început sămi fac pentru mine. Comenzi nu
prea sunt. Toată casa este plină
cu țoluri, dar vreau să am și mai
multe, sper că până trece pandemia o să mai apară comenzi”,
spune mătușa.
Mătușa Parascovia are șase
copii. „Am doi băieți, care sunt
în sat, dar fetele sunt împrăștiate prin lume. Fiica Olga mă ajută
să vând pe internet. Ea găsește
clienți, pune prețurile. Eu doar
urzesc și țes, restul se lămurește
ea”, adaugă femeia.

Arhiva mătușii Parascovia /FOTO: Ana Sârbu

„Unele covorașe
tradiționale necesită
săptămâni de lucru”
Cea mai mare lucrare a meșteriței din Ermoclia a avut peste
cinci metri lungime. „Doamna
care l-a comandat a vrut ceva mai
modern, culori liniștite. Când l-a
văzut, i-a plăcut strașnic de mult.
La această lucrare am muncit mai
mult de o săptămână, a fost mult
de lucru”, spune Parascovia Cotoman.
Materia primă o cumpără din
diverse locuri. „Ața o cumpăr din
capitală. Îi destul de scumpă. Dar
sunt covorașe tradiționale pe care

Casa mătușii Parascovia /FOTO: Ana Sârbu

„Încerc să fac o capică, de
rău, de bine, măcar ceva”
Un covoraș costă de la câteva
sute de lei și poată ajunge la câteva
mii, în funcție de mărime. „Cele
mici încep de la 100-200 de lei,
care-s pentru baie. Cele mai mari
sunt mai scumpe, dar depinde și
ce ață vor să folosesc, culorile.
Prețuri foarte mari nu le pot pune,
dar materia primă este scumpă.
Încerc să fac o capică, de rău, de
bine, măcar ceva”, zice femeia.
Mătușa din Ermoclia mai spune că tinerii nu sunt interesați să
învețe a țese sau a urzi. „Nu prea
sunt tineri pe care să-i intereseze
ceea ce fac. Am noroc de nepoata
Anastasia căreia îi place. Mai vine
pe la mine și îi arăt, o interesează.
Chiar îi place. Îi țin locul, dacă
o să vrea să țese în locul meu”,
râde femeia.
Meșterița a recunoscut că își
dorește un muzeu al satului, unde
să poată lăsa drept moștenire mai
multe lucrări. „I-am propus primarului să facă un muzeu în sat
și să le dau niște țoluri, să rămână
ca amintire. Sper să facă un muzeu. De-amu o să vedem ce o să
facă. Pot doar să trag nădejde”,
conchide femeia.
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Sfârşitul hranei
O

mul, spre deosebire de înger, trebuie să
mănânce şi să doarmă. Formula lui –
trup şi suflet – spune clar că are nevoie
de două feluri de hrană. Doar puţini sfinţi s-au
lipsit de alimente un timp, fiind hrăniţi cu hrană
din cer. În Vechiul Testament, poporul istoric al
lui Israel, după eliberarea din Egipt, nu a mâncat
decât alimentul spiritual: mana şi apa din stânca
miraculoasă.

Nina NEGRU
Foamea este cel mai bun stimul
când vrei să dresezi masele. Cea
organizată de Stalin a degradat
omul până la starea de canibal,
ca să-l închidă mai uşor în colhoz.
Acolo unde nu se mai confruntă
cu foametea, populaţiile luptă
cu efectele pandemiilor globale,
cauzate de transmiterea patogenilor toxiinfecţiilor alimentare prin
sistemele de aprovizionare care
susţin piaţa alimentară globală.
Sfârşitul hranei vine din scăderea
încrederii publice în siguranţa
sistemului alimentar. În 2008, un
miliard de oameni se considerau
afectaţi de nesiguranţa alimentară. Lumea numără un miliard de
obezi şi un miliard de înfometaţi.
În vremea de pe urmă, ne spun
Sfinţii Părinţi, se va lua Sfânta
Liturghie, rămânând omul şi fără
hrană pentru suflet.
Euharistia face Biserica
„Euharistie”, „împărtăşanie”
şi „cuminecătură” desemnează în
limba română aceeaşi realitate.
Euharistie în greacă desemnează
recunoştinţă: jertfa euharistică
este o jertfă de mulţumire. Împărtăşania este taina prin care credincioşii au parte de Iisus Hristos,
care se dăruieşte. Cuminecătura,
din latinescul communio, înseamnă unire, legătură.
Creştinii din primele secole
refuzau să jertfească zeilor şi
să participe la mesele de cult în
compania păgânilor. Sf. Apostol
Pavel, fiind pus în situaţia de a
răspunde la întrebarea privitor
la cele două feluri de cine de cult
şi incompatibilitatea lor, explică
astfel: Actul de a bea din potirul
Domnului şi de a mânca pâinea
euharistică are ca efect unirea cu

Iisus Hristos real. Idolii de lut şi
carnea jertfită lor sunt nimic. Însă
în spatele neantului idolilor se află
demonii, care sunt reali. „Nu puteţi bea din cupa Domnului şi din
cupa demonilor”.
Ieromonahul Savatie Baştovoi
observă în contextul „covid-19” că
de fapt e vorba de lupta pentru
Sfânta Liturghie, şi nu de linguriţă. „Ei au înţeles că Hristos este în
potir şi ne impun profanarea lui”.
Hrana pentru sufletul creştinului este exclusiv cina euharistică.
Hristos a vrut să facă din această
Sfântă Taină simbolul unităţii trupului unic, Biserica, al cărui cap
este El însuşi, pentru a face din
toţi una, o comunitate de iubire.
Aşadar, „ei” au înţeles că
Euharistia este Biserica şi încearcă
să o surpe altfel decât distrugând
zidul ei: prin lipsirea creştinilor de
împărtăşanie şi de celelalte Sfinte
Taine. Pe de o parte – hrană trupească într-o formă fără fond, pe
de alta – o biserică fără hrană pentru suflet. Ei ştiu că rugăciunea
comunităţii îi poate opri, de aceea
îl lipsesc pe om de vlagă pentru
niveluri superioare de conştiinţă.
Pe timpul comuniştilor, care
închiseseră vreo mie de biserici
în RSSM, în cele vreo 200 care
mai funcţionau era interzisă predica mai mult de 5 minute. Atunci
preotul alegea să spună esenţialul: fraţi creştini, spovediţi-vă şi
împărtăşiţi-vă! Erau conştienţi
că numai asta îi poate salva de la
apostazia şi îndrăcirea programată de bolşevici.
Întrucât acum cei care ascultau
de comunişti o fac pe euroconformiştii, este bine să cunoaştem
opinia unui expert în libertăţile
religioase în cadrul OSCE, Cătălin Raiu: „Conform standardelor
internaţionale (ONU, UE, OSCE),
statele nu pot suspenda libertatea
religioasă nici în stare de război,
nici în stare de urgenţă”. Au ajuns
procurorii clujeni, după o anchetă,
să decidă că împărtăşirea cu aceeaşi linguriţă este legală...
Noua paradigmă totalitară
Despre aceasta scrie filozoful
italian Giorgio Agamben în studiul

Peste 100 de ţări
cer investigarea
originilor
Covid-19
Deşi a încercat să amâne şi să evite pe
cât posibil o investigaţie internaţională
în ceea ce priveşte apariţia şi răspândirea

recent „Medicina ca religie”, pe
care vă îndemn să-l citiţi. Terorismul de stat este acum un soi de
teroare sanitară, ca instrument
pentru a guverna, beneficiind de
şansa încheierii unor contracte
profitabile, necontrolate, invocându-se necesitatea. Epidemiile
devin noul teren de luptă în realizarea războiului civil mondial.
„Ticăloşii încearcă să profite de
nenorocirile pe care ei înşişi le-au
provocat”. Cercetând strategiile
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
G. Agamben, profesor la Paris şi
Veneţia, rezumă dispoziţiile sugerate de OMS încă din 2013 în
trei puncte:
Construirea, pe baza unui risc
posibil, a unui scenariu fictiv, în
care datele sunt prezentate astfel,
încât să favorizeze comportamente care să permită a fi gestionată
o situaţie extremă.
Adoptarea unei logici a situaţiei
celei mai rele ca regim al raţionalităţii politice.
Organizarea integrală a corpusului cetăţenesc pentru a fi
întărită la maxim adeziunea la
instituţiile de guvernare. Producerea unui civism superlativ,
în care obligaţiile impuse sunt

coronavirusului, China nu mai poate împiedica acest demers – 100 de ţări ale lumii
au aprobat o investigaţie, relatează CNN.
Rezoluţia, redactată în Uniunea Europeană, vine în urma unei propuneri făcute de Australia pentru o cercetare asupra
felului în care a gestionat China criza la
începutul ei. Această propunere s-a lovit
de un răspuns furios al Beijing-ului care i-a
acuzat pe australieni de „iresponsabilitate”
şi de „perturbarea cooperării internaţionale
în lupta împotriva pandemiei”.

prezentate drept probe de altruism.
Un inamic invizibil, care lucrează conform noii paradigme
este, nu de ieri-alaltăieri, bioterorismul. Dr. Len Horowitz din
SUA, autorul unui best-seller
despre SIDA, îl învinuia demult
pe dr. Robert C. Gallo că a creat,
prin manipulări ştiinţifice, hibrizi
mutanţi, cultivând virusul animal
pe celule sangvine umane. Prin
intermediul Laboratorului Litton
Bionetics, care ocupa locul şase
în rândul furnizorilor de arme
biologice pentru armata americană, vaccinul experimental împotriva hepatitei B, preparat de
Gallo prin cultivarea unui virus
de hepatită B la cimpanzei contaminaţi cu HIV, a fost administrat în anii 80 unor populaţii din
Africa Centrală şi homosexualilor
din New York.
Imunitatea slăbită de HIV sau
din alte motive este un teren potrivit pentru Covid-19. Profesorul
Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină
în 2008 pentru cercetări legate
de HIV, demonstra în aceste luni
că noul tip de coronavirus nu are
origine naturală şi este făcut de

Deşi rezoluţia nu se referă la China sau
la altă ţară, ea cere o evaluarea „comprehensivă, imparţială şi independentă” a „gestionării crizei şi răspunsului la pandemie
coordonat de OMS”.
Rolul şi responsabilitatea Chinei în
răspândirea şi scăparea de sub control a
virusului nu sunt puse în discuţie în cadrul
rezoluţiei, aşa cum au fost ele în propunerea iniţială a Australiei, tocmai pentru ca
această rezoluţie să poate fi aprobată de ţări
prietenoase Beijing-ului. (După digi.24.ro)

profesionişti în laborator. În genomul lui se pot observa elementele HIV. Deci omul de ştiinţă,
idolul epocii noastre, rămas nepedepsit pentru crime împotriva
omenirii, valorifică experimentul lui Gallo din secolul trecut.
Televiziunea italiană anunţa din
2015 că în China se creează acest
virus şi se programează un nou
val de morţi.
Care-i miza reală a acestei crize, dacă s-a ajuns la ameninţarea
cu închisoarea a contravenienţilor
şi la etichetarea oricărei încercări de aflare a adevărului drept
fake news, prejudecăţi conspiraţioniste etc.? Cine hotărăşte că
ştirile sunt false? Este oare o ştire
falsă scrisoarea deschisă a celor
118 medici români din Asociaţia
„Medici pentru Consimţământul
Informat”, care cer deputaţilor să
respingă proiectul de lege privind
vaccinarea obligatorie a persoanelor din România?
În Occident, Arhiepiscopul
Carlo Maria Vigaro a semnat un
apel legat de pandemie, susţinut
de cardinalul german Gerhard
Muller şi de 43.000 de persoane
care arată pericolul vaccinării
forţate. Lumea nu acceptă rolul
de cobai pentru vaccinurile „filantropilor” implicaţi în stârpirea
populaţiei planetei. Este clar că se
urmăreşte crearea prin vaccin a
unui mutant, care să expire imediat după pensionare.
Recapitulând istoria pandemiilor din ultima sută de ani, nu
găseşti nicio „conspiraţie”. Doar
o încrâncenată continuitate în
efortul de a distruge omul: fie
prin diseminarea cinică a experimentului pe fronturile Primului
Război Mondial, sub falsul nume
de „gripă spaniolă”, fie sub masca ce ascunde ceva încă neclar
în acest spectacol mondial. Cât
de concentrată şi bine mobilată
mintea doctorilor care fabrică virusul şi cât de zăpăcită şi aparent
surprinsă a celor care trebuie să
contracareze.
Citeşti şi nu-ţi vine să crezi:
modus operandi recomandat
de OMS – aparatele respiratorii
mecanice – este contraproductiv,
grăbind moartea oamenilor. Spitale cu 300 de paturi pentru un
singur infectat. Autopsiile decedaţilor interzise, privând experţii de
elementele cognitive fundamentale. Pandemia utilizată ca justificare a limitării drepturilor civile.
Morţii îngropaţi dezbrăcaţi, în sac
de plastic, peste care se toarnă var
nestins, amintesc de victimele
batjocorite în lagărele comuniste.
Ca şi pe timpuri, comisarii nu vor
fi traşi la răspundere.

13 IUNIE 1941
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Bărbații Basarabiei, smulși de lângă familiile lor și trimiși în lagărul morții

Morți în Ivdel-lag
S

ganul „Dobro pojalovati!” (Bine
ați venit!). Iar intrați în zonă,
aceștia erau forțați să interpreteze zilnic, în cor, imnul sovietic
”Ya drugoi takoi strany ne znaiu,
gde tak volno dyshit celovek”…

istemul sovietic de lagăre și penitenciare
era mult mai extins și mai fioros decât
cel al Germaniei naziste. Vorbind despre
ororile sovietice, trebuie s-o începem totuși de la
Germania. Regimul nazist al acestei țări a picat
tocmai bine bolșevicilor. Pentru a-și ascunde
propriile crime, mai mari și în forme mult mai
barbare, aceștia au încercat să dea vina pe naziști
pentru toate grozăviile lor mai vechi și mai noi.
Gheorghe MĂRZENCU
Ulterior aflăm însă că întreținerea deținuților în lagărele și penitenciarele sovietice s-a dovedit
a fi mult mai crudă decât cea din
regimul nazist. Deținuții gulagului
erau privați de toate drepturile
cetățenești, li se neglijau orice calități umane. Sufereau sistematic
de malnutriție, în timp ce prestau
munci dintre cele mai grele, până
la epuizare fizică totală, fără o îngrijire medicală adecvată.
Soțiile și copiii
i-au acoperit
cu propriile corpuri
pe oamenii lor dragi
O soartă zguduitoare de robi în
secolul 20 au avut-o și circa cinci
mii de bărbați basarabeni, arestați
cu tot cu familii în noaptea de 13
iunie 1941, apoi despărțiți brutal

călcând cu ferocitate peste femeile
ce-și ieșeau din minți și peste copiii îngroziți. Baionetele roșii și-au
făcut treaba, bărbații basarabeni
s-au despărțit astfel de familiile
lor pentru totdeauna.
Tătărășteanul Mihail Țârdea,
luat de acasă la vârsta de numai
14 ani, a rămas cu două coaste
frânte și ochiul zdrobit în urma
loviturilor de ciubotă ostășească. Fratele său mai mic, Vasile,
însângerat de baioneta soldatului
„eliberator”, continua să strige
printre lacrimi: „Nu-l dau pe
tata!”.
Liuba Mărzencu, o rusoaică din
Odesa ce-și găsise ursitul vieții
sale în acest sat, a înnebunit de
durerea despărțirii de soțul iubit
și de casa ce abia și-o zidise, acum
rămasă în urmă. Maria Cucereanu,
gravidă în luna a noua și cu doi
copii de mână, unul de șase ani
și altul de trei ani, a leșinat că-

Aruncarea morților
la o margine,
o procedură de rutină

Intrarea într-un lagăr sovietic, pe porțile căruia e afișată lozinca „Munca este faptă de
onoare, de virtute, curaj și eroism”

bații au fost închiși în vagoane de
marfă cu acoperiș de metal. Sub
cerul fierbinte de vară, interiorul
acestor vagoane s-a transformat
într-un adevărat cuptor. Întemnițaților nu li se dădea îndeajuns
apă de băut, chit că erau hrăniți
mai mult cu pește sărat. Nici un
vagon nu avea toaletă, iar deținuții
nu încăpeau în spațiul destinat
călătoriei decât lipiți unii de alții.
În asemenea condiții, cei mai slabi
cedau, se înădușeau, mureau. Zi
de zi, pe la puținele, dar lungile
staționări, gardienii aveau de lucru, tot aruncând cadavre de prin
vagoane.
Scoteau aurul
din gurile celor morți

Condițiile de întreținere a deținuților în gulagul sovietic nu se deosebeau cu nimic de
cele din lagărele naziste

de cei dragi și închiși în lagărul
de exterminare Ivdel-lag din nordul munților Ural. Printre aceștia,
s-au aflat și patru gospodari din
satul Tătărești, Strășeni: Tenuță
Cucereanu, Petrea Țârdea, Ion
Mărzencu și Tudorache Focșa.
Avem în față dosarele „penale”
instrumentate de securitatea sovietică împotriva lor.
În acea noapte nefastă, din
Basarabia au fost ridicați peste
22 de mii de oameni, inclusiv femei, copii, bătrâni, bolnavi etc. La
Mereni, Varnița, Tiraspol, Otaci,
Șoldănești etc. soldații sovietici
au ordonat ieșirea bărbaților din
familii. Soțiile și copiii acestora,
presimțind tragedia, i-au acoperit
cu propriile corpuri pe oamenii
lor dragi, spre a nu-i ceda.
Tot acolo, ostașii cu steluțe în
frunte au început a bate cu patul
armelor la stânga și la dreapta,

zând pe burta cu pruncul ce urma
să se nască, în scurt timp, chiar
în trenul pornit spre Siberia. „A
fost un tablou exact ca în filmele
sovietice cu hitleriști, pe care ni
le-au arătat apoi sovieticii, ani la
rând”, au afirmat ulterior supraviețuitorii acestui coșmar.
Ivdel-lag, un infern
al basarabenilor
Tenuță Cucereanu, Petrea
Țârdea, Ion Mărzencu și Tudorache Focșa, capi ai familiilor
acum despărțiți în modul descris,
au nimerit în vârtecușul sinistru
doar pentru că în anii interbelici
fuseseră succesiv primari ai localității, au făcut parte din diverse
partide politice românești și au
muncit mai cu osârdie, agonisind
mai mult decât alții din jur.
După separarea de familii, băr-

Ivdel-lag fusese înființat în august 1937, prin ordinul NKVD, și
programat pentru 12 mii de condamnați din rândul oponenților
puterii bolșevice, printre care au
fost incluși și basarabenii arestați la 13 iunie 1941. În câțiva
ani, această instituție devenea
una dintre cele mai atroce în tot
sistemul gulagului, din cauza unei
clime deosebit de severe și atitudinii violente a stăpânilor păzitori
față de prizonierii lor.
La începutul anului 1942, Ivdel-lag număra peste 32 de mii
de oameni. Durata medie a vieții
deținuților în Ivdel-lag, la începutul anilor patruzeci ai secolului
trecut, nu atingea nici trei ani. Mai
notăm că majoritatea prizonierilor, iar în cazul basarabenilor
– toți ca unul, au fost întemnițați
fără sentință de judecată.
Dezbaterea dinților din gurile
răposaților, o practică dezonorantă pentru orice regim, a fost pusă
în aplicare de către bolșevici încă
în primii ani ai puterii sovietice.
Pe parcurs, conducerea URSS a
„optimizat” această experiență.
Iată ce spunea o directivă a gula-

gului din 17 noiembrie 1941.
„1. Protezele de aur ale deținuților răposați urmează a fi
extrase. 2. Extragerea protezelor
de aur se efectuează în prezența
unei comisii oficiale a lagărului,
formată din… (se indică formatul comisiei) și se înregistrează
într-un act pe care-l semnează
membrii comisiei.”
Atrocități fără comentarii! Rămâne doar să amintim că regimul
hitlerist al Germaniei a recurs la
extragerea aurului de la morți abia
din anul 1942, preluând practica
de mai mulți ani a sovieticilor.
În context, se mai cere o
paralelă importantă între cele
două regimuri de stat antiumane,
nazist și comunist, și anume. În
timp ce pe frontispiciul intrării la
Auschwitz atârna lozinca în germană ”Arbeit macht frei” (Munca
te face liber), la Ivdel-lag deținuții
noi sosiți erau întâmpinați cu slo-

Cei patru tătărășteni au ajuns
în Ivdel-lag pe la începutul lunii
august, același an. Niște bărbați
solizi și viguroși până a intra în
lagăr, până la sfârșitul lui martie,
anul următor, toți au decedat, pe
rând, în chinuri groaznice. Iar cine
a avut dinți de metal în gură a
rămas fără ei până a fi aruncat
în groapa comună.
Petrea Țârdea a fost trecut prin
cabinetul medicului la 5 august
1941. Citim în primele pagini ale
dosarului său: „Deținutul… a fost
supus examenului medical și se
declară apt pentru orice muncă
grea”. El a supraviețuit însă cel
mai mult dintre cei patru tătărășteni – până la 28 martie 1942, cu
o zi mai mult decât Ion Mărzencu.
Tenuță Cucereanu a încercat
să pună întrebări în fața temnicerilor: de ce este alimentat insuficient și necalitativ, de ce ziua de
muncă durează din noapte până
în noapte etc. Drept răspuns, torționarii l-au dat pe mâna gloatei
de criminali de drept comun, iar
asta însemna grăbirea sfârșitului.
Gospodarul din Tătărești avea o
coroană dentară de aur. Doar
după ce i-au smuls-o din gură, l-au
zvârlit la o margine de lagăr, la 25
octombrie 1941, cu un diagnostic
inventat, alături de alți nenorociți
decedați la fel.
În scurt timp, a plecat în lumea
celor drepți și Tudorache Focșa.
Despărțit de casă pe când cântărea
peste 80 de kilograme și era plin
de sănătate. Un certificat medical
din 2 decembrie al aceluiași an
atestă că gospodarul, „într-o extenuare fizică totală, este invalid
de gradul doi”. Nu s-a mai mișcat
până și-a dat și el suflarea peste
câteva zile, la 12 decembrie 1941.

O copie a directivei secrete a
conducerii gulagului sovietic care
atestă obligativitatea extragerii
dinților de aur din gura deținuților decedați, cu indicarea procedurii de extragere.
Este semnată de directorul
adjunct al rețelei GULAG, Zavgorodnyi, la 17 noiembrie 1941.
În directivă, printre altele, se
afirmă următoarele: „Pe marginea
permisiunii de extragere a protezelor dentare de aur de la deținuții
răposați, explicăm următoarele:
1. Protezele dentare de aur ale răposaților urmează a fi extrase.
2. Extragerea protezelor dentare de aur ale deținuților răposați
se efectuează în prezența comisiei, din care fac parte reprezentanții
serviciului sanitar, administrației lagărului și secției finanțe.
3. Extragerea protezelor dentare de aur de la deținuții răposați
se confirmă în actul în care se indică precis numărul obiectelor de
aur extrase…
Aurul extras se depune în cea mai apropiată sucursală a băncii de
stat, iar chitanța de predare a aurului se anexează la actul inițial.”
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Cum a contribuit la diminuarea îmbolnăvirii cu noul coronavirus. Exemple de succes

Masca salvatoare

N

oul coronavirus, denumit și SARSCoV-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%.
protecție, totuși, o reconsiderare
a acestei relații este obligatorie,
spun cercetătorii.

Sursa foto: theatlantic.com

Deși Organizația Mondială
a Sănătății (OMS) recomanda
până de curând să purtăm mască
de protecție individuală doar în
cazul prezenței simptomelor sau
a îngrijirii bolnavilor infectați,
ulterior specialiștii au venit cu recomandarea că masca reprezintă,
totuși, un element important de
protecție împotriva COVID19.
Un studiu publicat în International Journal of Infectious Diseases a demonstrat o reducere
cu 80% a infectării cu maladiile
respiratorii în cazul pacienților
care au purtat măștile de protecție individuală. Astfel, o serie de
țări, care au obligat populația să
le poarte, au reușit să reducă mult
îmbolnăvirea cu noul coronavirus.
De exemplu, China, Japonia,
Hong-Kong și Coreea de Sud au
manifestat un grad divers de severitate în promovarea ideii de
purtare a măștilor pe scară largă,
în special printre oamenii care
intră des în contact cu alți oameni.
Alături de strategiile adiționale
implementate cu succes, precum
testarea, urmărirea eficientă a
contactelor, distanțarea socială,
toate aceste țări au gestionat eficient riscurile.
Zonele care nu au făcut față eficient riscurilor, asemeni orașelor
New York și Milano, nu au impus
purtarea obligatorie a măștilor
de protecție individuală. Deși în
mod curent aceste rezultate nu
pot fi atribuite direct purtării
sau renunțării la acest articol de

Austria și Marea Britanie
Numărul infectărilor cu noul
coronavirus în Austria a scăzut
mult – de la 90 la 10 cazuri per
un milion de persoane peste două
săptămâni după ce Guvernul a cerut cetățenilor să poarte obligatoriu mască de protecție.
Pe de altă parte, Guvernul
Marii Britanii a urmat o strate-

Zonele
care nu au făcut față
eficient riscurilor,
asemeni orașelor New
York și Milano, nu
au impus purtarea
obligatorie a
măștilor de protecție
individuală.

gie diametral opusă, enunțând că
măștile nu sunt deloc utile atunci
când sunt purtate de membrii sănătoși ai societății. În plus, Serviciul de Sănătate Publică Englez a
mai adăugat că purtarea măștilor
poate contribui la răspândirea virusului. Argumentul de bază a fost

Prețul pandemiei
Numai depistarea infecției
SARS-CoV-2 ne costă zilnic
2.400.000 de lei
Cu o întârziere de patru luni, autoritățile au stabilit cât ne
costă un test Real Time PCR pentru diagnosticul de COVID-19
și care este sursa banilor. Astfel, Programul Unic urmează să
fie completat cu mai multe servicii, legate direct de noul tip
de coronavirus, printre care testul de detectare a virusului, dar
și a anticorpilor. Zilnic, numai pentru efectuarea testelor se
cheltuiesc peste 2 milioane de lei.
Abia după patru luni de la depistarea primului caz de Covid-19, vom avea o codificare oficială a maladiei Covid-19, iar
prețul pe care îl plătim zilnic pentru această pandemie devine
mai clar. Costul unui test prin metoda Real Time PCR este
de 1.862 de lei și va fi inclus în Programul Unic al asigurării
obligatorii de asistență medicală, ceea ce înseamnă că toate
costurile pentru depistarea SARS-CoV-2 sunt acoperite de banii
din asigurări, indiferent dacă persoana este asigurată sau nu.
De asemenea, un test pentru detectarea anticorpilor antiSARS-CoV-2 IgM și IgG prin metoda Elisa costă 1.841 lei.
Deocamdată, cifrele sunt incluse într-un proiect de hotărâre de
Guvern și urmează să fie aprobate de Executiv.
Același proiect prevede completarea volumului de servicii

că în timpul purtării măștii persoanele sunt tentate să își atingă
mai des fața cu mâinile.
Totodată, aceștia au declarat
că „Persoanele poartă măștile
mai mult timp decât sunt acestea destinate, făcându-le prea
umede, nesanitare și un mediu
ideal pentru dezvoltarea infecției
în interiorul lor”.
De menționat că la momentul
actual, Marea Britanie se află pe
locul 4 în lume după numărul de
cazuri de infectare și decese din
cauza noului coronavirus, pe când
Austria se situează pe locul 47.
Acțiunile rapide
salvează vieți
Republica Cehă și Slovacia sunt
două țări europene care au implementat foarte rapid purtarea
obligatorie a măștilor de protecție
individuală, iar acum se bucură de
o rată mică a infecților pe teritoriile sale, aflându-se în ratingul
mondial pe locul 60 și respectiv
105.
Potrivit Daily Mail, „la 100 de

mii populație în Cehia au revenit
63 de infectați. Și mai puțini au
revenit la capitolul decese. La 100
de mii au revenit doar 2 pacienți
decedați din cauza virusului. Numărul este mai mic în Slovacia,
unde 21 per 100 000 de persoane
au „prins” virusul și doar 0,2 per
100 000 au decedat din cauza lui.”
În contrast, peste 182 de britanici per 100 000 de persoane au
fost infectați cu noul coronavirus,
iar 25 per 100 000 au decedat din
cauza acestuia.
Cum funcționează masca
de protecție individuală
Masca, de una singură, nu
poate opri răspândirea virusului.
Potrivit OMS, masca chirurgicală
nu împiedică infectarea persoanelor cu noul coronavirus. Christine
Francis, consultantă în departamentul Prevenției și Controlului
Infecțiilor din cadrul OMS a enunțat că „purtarea măștii trebuie
combinată cu igiena mâinilor și
alte măsuri de prevenție și trebuie
purtată mereu, dacă o persoană

prestate la nivel de asistență medicală primară. Astfel, vor fi
acoperite serviciile de supraveghere în condiții de autoizolare,
tratament la domiciliu, prelevarea probelor biologice la domiciliu, solicitarea ambulanţei pentru cazurile care depășesc
competența medicului de familie.
În Republica Moldova se procesează zilnic între 1.300 și
1.600 de teste de laborator prin metoda Real Time PCR, ceea
ce înseamnă că numai testarea, fără cheltuieli de tratament
per caz tratat, plata salariilor și alte cheltuieli, ne costă zilnic
între 2.000.000 și 2.400.000 de lei. Ultimele date arată că în
Republica Moldova erau confirmate peste 9.800 de cazuri de
infectare cu Covid-19.
Potrivit site-urilor internaționale de tracking, Republica
Moldova a realizat până acum peste 63.000 de teste, ceea ce
înseamnă aproximativ cheltuieli de aproape 120.000.000 de lei.
De altfel, autoritățile au fost criticate de nenumărate ori pentru
lipsa lor de viziune, în ceea ce privește testarea populației,
Republica Moldova având un număr mult mai mic de teste pe
cap de locuitor comparativ cu alte state.
Pentru comparație, 120 de milioane de lei reprezintă de 12
ori mai mult decât fondul de rezervă pentru 2020 și de trei ori
mai mult decât întregul fond pentru profilaxie pentru întregul an.
Cu acești bani se puteau cumpăra 13 aparate de radiografie
ultraperformante sau opt aparate RMN.
La această etapă, autoritățile nu au explicat clar cât costă
cazul tratat de SARS-CoV-2 și, în general, cum sunt finanțate
spitalele în această perioadă. Proiectul de completare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală
este în dezbateri publice.

are tuse, febră sau dificultăți de
respirație”.
După 40 de zile de la al 100lea caz COVID-19, SUA, Italia și
Spania au avut peste 100.000 de
cazuri pozitive COVID-19. Numărul cazurilor în zilele următoare
nu a scăzut și nici nu a atins platoul de sus, deoarece populația nu
a purtat măști pentru a diminua
răspândirea virusului.
De cealaltă parte, țările asiatice
care au impus purtarea măștilor
au raportat mai puține cazuri de
infectare. Hong Kong, spre exemplu, are astăzi puțin peste o mie
de cazuri de infectare. Coreea de
Sud are doar puțin peste 11 000
de cazuri de infectare, dar acestea
s-au menținut în platou începând
cu ziua a 15-a de la apariția infecției și până în a 40-a.
Deși China este în prezent pe
locul 18 cu puțin peste 83 de mii
de cazuri de infectare, țara a reușit
să mențină un platou din ziua a
20-a de răspândire a virusului,
deoarece locuitorii acesteia au
fost obligați să poarte măști de
protecție individuală.

Pagină îngrijită de Elena Cioina
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Angajamentul nobil
al lui Petru Caduc

C

ondiția primordială a unui succes
veritabil în sport este disciplina
interioară. De aici vine și cultivarea
simțului responsabilității, și capacitatea
de a te concentra și mobiliza în momentele de
maximă încordare, omniprezente în activitatea
unui performer.
ce i-a fost conferită pentru merite
deosebite în dezvoltarea culturii
fizice și sportului, contribuție la
pregătirea unor sportivi de performanță și succese obținute în cadrul competițiilor internaționale.
Chemarea
Iulian BOGATU
Iar munca antrenorului este
aidoma îndeletnicirii pline de
creativitate a artistului care-și
modelează opera pentru a o dărui
pe final lumii întregi în vederea
înnobilării celui ce o contemplă,
făcându-l părtaș la actul demiurgic al creației.
Numai că produsul unui antrenor-profesor nu este o anumită
lucrare realizată pe suport material – asemenea acelor elaborări
plăsmuite de un sculptor, pictor
sau de un scriitor –, ci omul însuși, o ființă în perpetuă devenire.

Petru Caduc s-a născut la 6 august 1954 în satul Grimăncăuți,
Briceni. Chemarea irezistibilă a
lumii sportului l-a fascinat dintotdeauna. Așa că după școala
generală a intrat la Facultatea de
Educație Fizică și Sport a Insti-

ul Olimpic European”, „Ordinul
Olimpic”, „Gloria Muncii” ș.a.
În calitate de antrenor principal al lotului național, Petru
Caduc obține cele mai notabile
rezultate pentru boxul moldovenesc: discipolii săi Vitalie Grușac
și Veaceslav Gojan se învrednicesc
de bronz la Jocurile Olimpice de

din Grimăncăuți, să le cultive la
copilași, la aceste caractere în formare, atașamentul pentru valorile
general-umane. De asemenea, se
efectuează o muncă de selecție în
teritoriu, se constituie filiale în
diferite sate ale republicii, inclusiv
în vreo zece localități din raionul
Briceni.
Procedura este următoare: Învățătorul de educație fizică de la o
instituție oarecare urmează niște
cursuri la școala din Grimăncăuți,
apoi deschide în teritoriu un cerc
de box, în cadrul căruia exersează
cu copiii procedee elementare.
Ulterior, o dată sau de două ori
pe săptămână, cei mai buni vin la
Grimăncăuți pentru antrenamente și selecție. Astfel, s-au deschis
filiale în Beleavinţi, Colicăuţi,
Coteala, Lipcani şi Briceni.
După cum am menționat, activitatea emeritului antrenor nu
se limitează doar la obținerea de

Katie Boulter, o tenismenă de
23 de ani din Marea Britanie, a
făcut muncă de voluntariat în timpul pandemiei COVID-19. Ea a
activat în cadrul programului „Age
UK”, livrând alimente persoanelor în vârstă. „Am ales această
meserie temporară, deoarece pe
moment există lucruri mai importante decât cariera mea în tenis”, a
mărturisit Katie Boulter. Reamintim că în 2019 ea a jucat pentru
echipa țării sale în confruntarea
cu Kazahstanul din cadrul Cupei
Federaţiei, câștigând un meci și
în altul suferind înfrângere.

Hao Haidong,
golgheterul
naţionalei
Chinei,
anticomunist
Fostul fotbalist Hao Haidong,
golgheterul all-time al selecționatei chineze (41 de goluri), într-o declarație făcută recent pe
YouTube s-a exprimat pentru răsturnarea de la putere a partidului
comunist aflat la guvernare în țara
sa. De asemenea, el a acuzat sistemul existent în China pentru
faptul că acesta nu i-a permis să
se împlinească. „Cred că acest partid trebuie alungat de pe scena
istoriei. Spectrul comunismului
nu trebuie să mai planeze asupra
lumii”, a declarat bărbatul de 50
de ani, fiind asistat de soţia sa, Ye
Zhaoying, ex-campioană mondială
de badminton.

În căutarea vocației
Munca unui antrenor conține
un sâmbure de taină, după cum
conține acel sâmbure orice suflet
uman în veșnică devenire. Dacă
nu vom ignora acea esență, acel
potențial, numit și talent, plin de
conținut pe care îl are fiecare încă
de la naștere, putem spera că ne
vom împlini destinul, că ne vom
realiza vocația.
Adevărul este că în spatele unui
mare atlet stă și un antrenor de
excepție. Mai ales acest lucru este
valabil în box, probă sportivă în
care rolul tehnicianului este esențial.
Dacă în unele discipline atletul
poate să-și concentreze în propriile mâini întregul proces de
pregătire, o asemenea opțiune în
domeniul pugilistic este exclusă cu
desăvârșire. Suntem îndreptățiți
să afirmăm că dimensiunea sportivă a unui boxer, oricât ar fi ea de
grandioasă, nu se poate desfășura într-o plinătate completă fără
îndrumarea unui antrenor. Nu-și
poate atinge ținta fără pregătirea
fizică, tehnico-tactică și psihologică pusă de manager cu generozitate la dispoziția sportivului.
Un astfel de specialist, al cărui talent cred că abia urmează
să fie pe deplin conștientizat de
conaționalii și contemporanii săi,
este Petru CADUC, Antrenor Emerit, colonel al Departamentului
Trupelor Speciale Carabinieri în
cadrul MAI, deținător a trei stele de antrenor (numărul maxim
posibil pe plan internațional),
decorat recent cu Ordinul Republicii, distincția supremă a țării,

Tenismena
Katie Boulter,
voluntară
în timpul
pandemiei

tutului Pedagogic „Ion Creangă”
din Chișinău, pe care a absolvit-o
în 1975. De atunci nutrea un vis,
ce-i marca tărâmul de activitate:
de a fonda o școală specializată în
cadrul căreia să aibă posibilitatea
să se realizeze copiii din regiunea
de unde era și el de baștină și care
nu aveau aceleași oportunități cu
cei din capitală.
Datorită în mare parte neobositelor sale eforturi, în baza secției de box pe care o conducea la
Grimăncăuţi a fost fondată Şcoala
Sportivă Specializată Republicană
de Box (2000) și Centrul de Box
din aceeași localitate (2004), instituții în cadrul cărora activează
faimosul antrenor-profesor.
Astfel, Grimăncăuțiul devine
platforma principală a pregătirii
pugilistice în republică, începând
de la categoria cadeți și încheind
cu asigurarea de către reprezentativa țării a celor mai înalte performanțe în domeniu. Performanțe
dobândite de selecționerul Petru
Caduc și recunoscute prin conferirea distincțiilor „Ordinul de
Onoare”, „Om Emerit”, „Trofe-

la Sydney 2000 și, respectiv, de
la Beijing 2008.
De asemenea, la Școala de box
din localitate au fost educați mai
mulți premianți la Campionate
Mondiale și Europene, cum ar fi
Victor Cotiujanschi, medaliat cu
bronz la Europenele din 2008 și la
Cupa Europeană (2010), precum
și cu argint la Cupa Intercontinentală (2009); Mihail Muntean
(bronz european în 2008, vicecampion mondial printre studenţi
în 2006); Vasile Belous (bronz
la Mondialele printre studenţi,
2010); Dumitru Galagoţ (argint la
Europenele de la Minsk şi bronz la
Universiada Mondială din Kazan,
2013)...
Sportul pentru copii
Preocupările redutabilului
specialist în arta pugilistică nu
se limitează la obținerea de performanțe sportive înalte și antrenamente epuizante în categoria
de vârstă seniori. Își propune,
împreună cu soția Svetlana, directorul Școlii Specializate de box

performanțe, lucru care îi reușește
de minune, ci este axată în mod
deosebit pe descoperirea de talente, crearea de caractere și destine.
Este de-a dreptul uimitor cum
a făurit și destinul unui sat întreg, care s-a constituit într-un
adevărat punct de atracție pentru
lumea sportului din regiune, dar și
pentru copiii proveniți din familii
defavorizate, tot mai numeroși la
noi în republică. Iar cei care au
trecut prin Școala de la Grimăncăuți, chiar dacă nu au devenit
toți sportivi de performanță, s-au
format ca personalități respectuoase și pregătite de viață, cu un
caracter puternic și bine conturat,
așa cum îi șade bine unui boxer.
Personalități marcante și cu suflet
mare, aidoma sufletului mărinimos al maestrului Petru Caduc,
grație căruia pe orbita sportului
de performanţă au fost lansați numeroşi fii ai acestei localităţi ce
au adus glorie sportivă Republicii
Moldova pe arena internațională și s-au constituit în veritabile
modele de urmat pentru generația
în formare.

S-a desfășurat
prima cursă
IndyCar

Prima cursă a sezonului 2020
de IndyCar – Genesys 300 de Fort
Worth (Texas) a fost câștigată de
pilotul neozeelandez Scott Dixon
(Chip Ganassi Racing-Honda), el
pornind al doilea în calificări. Pilotul de 39 de ani a arătat pe ovalul
Texas Motor Speedway un timp
de 1h 38 min. 37 sec. 764/1000,
fiind urmat de francezul Simon
Pagenaud şi de americanul Josef
Newgarden (ambii de la Penske).
Aceasta este a 47-a victorie din
cariera neozeelandezului, el devenind pilotul cu cele mai multe
succese în activitate din IndyCar.
Următoarea cursă se va desfășura pe 4 iulie a.c. la Indianapolis,
SUA.
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Sângele pacienților cu COVID-19 ar putea
prezice cât de gravă va fi forma bolii
În timp ce pacienții mai în vârstă și cei cu afecțiuni preexistente
sunt, de obicei, mai susceptibili
la cele mai severe forme de COVID-19, pandemia a arătat că și
persoanele tinere, sănătoase, pot
dezvolta simptome grave din cauza coronavirusului.
Există persoane de 90 și chiar
100 de ani care s-au vindecat de
COVID-19, în timp ce tineri de
20-30 de ani au murit din această
cauză.
Un studiu comun făcut de
cercetători germani și britanici
a descoperit că 27 de biomarkeri
din sângele pacienților infectați
ne-ar putea ajuta să înțelegem de
ce simptomele variază atât de mult

de la o persoană la alta.
Specialiștii susțin în această
lucrare că sângele persoanelor
infectate poate arată cât de tare
se va îmbolnăvi persoana respectivă – dacă va prezenta simpto-

me grave sau dacă nu va
prezenta deloc semne ale
bolii. Practic, sângele infectat poate „prezice” cât
de bolnavă ar putea deveni
o persoană, relatează Euronews.
Această descoperire îi
poate ajuta pe medici în
stabilirea tratamentului
pentru fiecare pacient în
parte, conform sursei citate.
Cercetătorii speră că
descoperirile echipei vor ajuta medicii „să dea tratamentul
adecvat pacientului și să facă o
terapie perfectă pentru fiecare
individ care necesită internare”.

Sudoku
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

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

Carul cu bancuri
Doi bătrâni, soț și soție, mor și ajung în Rai.
Acolo, îngerul de serviciu îi duce pe o plajă plină de palmieri și
cu o casă de lemn și le spune:
- Acum tot ce aveți de făcut în Rai este să stați aici și să vă bucurați de tot.
Moșul se întoarce nervos către babă și îi zice:
− Vezi ce fraieră ai fost? Puteam să fim aici de 10 ani, dar nu...
tu voiai să mâncăm sănătos!
Doi indivizi dormeau pe o bancă în parc. Se apropie polițistul
comunitar:
- Ce faceți aici?
- Păi eu nu am casă, nu am serviciu, așa că dorm aici!
- Și tu?
- La el, în vizită!
La un proces legat de evaziunea fiscală într-o companie, judecătorul întreabă:
- Inculpat, recunoașteți că dumneavoastră ați încercat să scăpați
de plata impozitelor și taxelor prin metoda descrisă mai devreme
de comisarul Gărzii Financiare?
- Sincer, nu, dar și metoda descrisă de dumnealui merită atenție...

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

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

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs pentru poștașii din toate localitățile Republicii Moldova.
Condiţiile participării la concurs sunt următoarele:
Poştaşii care vor perfecta pentru 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
31 – 40 abonamente – 400 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei
101 plus – 1200 lei

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

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

Integrama
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Fustangiul (1)
niște bătăi soră cu moartea. Abia
de-l scotea mamă-sa din daravele.
Maică-sa îl scotea
din toate încurcăturile

Lidia BOBÂNĂ
Că zile bune ajunsese la bătrânețe acest Iordache! Se tot împiedicau de dânsul pe hudițele
satului, că, de beat ce era, putea
să cadă sub un gard și să sforăie
acolo până-și venea în fire.
Când l-am cunoscut eu, trăia
singur în casa lui de zeci de ani
lăsată în paragină. Nevasta i-a
murit pe la șaizeci de ani și l-a
lăsat singur cu patru copii. E adevărat că niciunul nu mai trăia în
sat. Care era plecat la Moscova,
care învăța pe undeva.
Un terchea-berchea
din tinerețe
Nu știa Iordache nimic despre
dânșii. Nici măcar cum îi chema
și câți ani au. Pentru că, de tânăr,
a fost un terchea-berchea. Lucra
ocazional pe ici, pe colo, iar banii agonisiți nu-i aducea în casă
nevestei și copiilor, ci-i cheltuia
prin crâșme și muieri.
Frumos bărbat a fost în tinerețe
Iordache, dar cam hăbăuc. L-au
însurat părinții mai mult cu de-a
sila. Trecuse de treizeci și nici de
gând să se ogoiască, vă spun din
muiere în muiere umbla.
Se anina și de fetișcane tinere,
și de la cele măritate nu se da în lături, încât, din astă pricină, mânca

Poți spune că din casa lor nu
ieșea Baba Dunea, vrăjitoarea satului. Vrăji nu făcea femeia, dar
lecuia cu ierburi și-și cunoștea
bine meseria, încât deseori, în
cazuri mai dificile, se sfătuia cu
dânsa și medicul de la spital.
Uite că, după o asemenea bătaie, l-au și însurat pe Iordache.
„Va avea nevastă, copii și se va
astâmpăra”, îi lămurea pe toți
mama lui Iordache.
Mireasa era din satul vecin, fiica unor prieteni de-ai lor. O botezaseră chiar părinții lui Iordache,
așa că și finuță le era. Cuminte și
cumsecade fata, rușinoasă, harnică și mai ales frumușică.
Era înalt și frumos
Iordache
I-a plăcut lui Iordache și fetei îi
căzuse bărbatul cu tronc la inimă.
Pentru că tare arătos era – înalt,
cu păr roșcat și ochi verzi, ba mai
era și glumeț de fire. La un an, s-a
născut Isaie, care purta numele
bunelului, apoi, la diferențe mari,
au apărut și ceilalți.
În primul an, se mai ținea el
de casă și gospodărie, dar pornise să-l cam plictisească nevasta
și ochii lui imediat au început a
căuta altele. Nu mai dormea pe
acasă, umbla pe aiurea, sărea din
pat în pat, că i se dusese vestea
în tot raionul.
De multe ori, Larisa se trezea
în prag cu părinții vreunei fete,
sedusă de bărbatul ei. De aceea

și vă spun că ceilalți copii s-au
născut la mari diferențe unul de
altul. Iordache trăgea acasă doar
când se ascundea de cineva sau
venea ca să-și vină în fire după
vreun scandal cu bătăi.
Părinții se bucurau că hăbăucul de Iordache avea cel
puțin urmași
Și atunci îi făcea Larisei un
copil, să aibă și ea ocupație, să
uite de dânsul. Dacă nu ar fi fost
părinții lui Iordache, cu greu s-ar
fi descurcat nevasta. Dar aceștia,
simțindu-se vinovați, ar fi făcut
orice ca s-o ajute.
Pensiile lor se duceau la Larisa,
ce mai vindeau din gospodărie tot
acolo mergea. Nu mai zic că aveau
grijă de nepoți și se bucurau în-

tr-un fel că hăbăucul de Iordache
avea cel puțin urmași.
Multe și de toate a avut Larisa în căsnicia ei cu Iordache. Bunăoară, s-a trezit într-o dimineață
cu un copilaș, un nou-născut, lăsat
pe pragul casei. L-a luat de acolo
femeia și a început a îngriji de
dânsul.
Avea și ea un pruncușor de
vreo două luni, așa că-i alăpta pe
amândoi și se gândea doar când
va trage bărbatu-său pe acasă să-i
spună a cui este și ce planuri are
cu pruncul acesta.
A ieșit până la magazin
și s-a întors peste
jumătate de an
Iordache a venit când copiii se
târau deja prin casă. Unul avea

nume, celălalt, străinul, încă nu
purta niciunul. Când se adresa
Larisa feciorului ei, amândoi
pruncii întorceau capul și se îndreptau spre dânsa.
Îl îndrăgise nevasta și pe cel
străin. „Dacă nu vine maică-sa
până să împlinească anul, îl înfiez,
cu acte în regulă să fie!” Dar n-a
apucat să se întâmple și aceasta,
că au venit părinții fetei și și-au
luat nepotul acasă.
Altă dată a ieșit din casă Iordache până la magazin să cumpere pâine. Îmbrăcat într-un maiou
și pantaloni sport, în picioare cu
niște șlapi vechi și borteliți la
degete, zic, a ieșit până la magazin și s-a întors peste jumătate
de an.
(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

În perioada următoare
vei avea parte de suport necondiționat din partea unor
persoane din viața ta. Acest
fapt îți oferă șansa să faci
lucrurile exact așa cum îți
dorești. Vei avea timp pentru sine, timp pentru familie, timp pentru carieră și
totul ți se va părea mult mai
„ușor de cuprins”.

Starea de calm îți oferă
oportunitatea de a medita
și a analiza modul în care
ai ales să faci lucrurile de-a
lungul vieții. Totul în jurul
tău este relativ. După o perioadă în care ai încercat să
disimulezi anumite emoții,
te vei lăsa condus de ceea
ce simți. Este cu totul eliberator!

Rezoluțiile profesionale pe care le ai în minte de
ceva timp încep să prindă
contur. Chiar dacă modul
tău de acțiune este haotic pe
alocuri, toți pașii pe care îi
faci te apropie și mai mult
de reușită. Viața ta socială
începe să fie mult mai activă
în zilele următoare. Aveai
nevoie de socializare.

Cariera ta trece printr-o
schimbare pozitivă pentru
tine, mai ales având în vedere implicarea de care ai
dat dovadă în ultima perioadă. Avansarea într-o nouă
funcție te scoate din rutina cu
care erai obișnuit. Ești conștient că va trebui să te adaptezi repede schimbării pentru
a putea da randament.

Chiar dacă majoritatea
ideilor pe care le ai te ajută
să te remarci în plan profesional, și conduita pe care
o adopți este importantă.
În perioada care urmează
așteaptă-te la câteva experiențe radicale. N-ar fi rău să
încerci să faci niște lucruri
pe care nu le-ai mai experimentat niciodată.

Vei reuși să te „vinzi”
foarte bine în cadrul întâlnirilor de business la care
vei participa. Acestea se vor
finaliza cu noi colaborări.
Dacă ești dat la o parte din
viața anumitor persoane, nu
te vei opune. Respecți dorințele altora deoarece și tu
îți dorești să ți se răspundă
conform așteptărilor.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Începând cu ziua de joi,
vei fi capabil să analizezi
într-un mod fidel toate lucrurile din jurul tău. Chiar
dacă firea ta emoțională pare
puțin rigidă spre sfârșit de
săptămână, vei fi capabil să
înțelegi prin ce trec persoanele care-ți sunt apropiate.
Oferă-le susținerea și sprijinul de care au nevoie!

Marte și Uranus fac o
echipă perfectă atunci când
vine vorba de romantism.
Pentru zodia ta, Saturn reprezintă planeta structurii și
a responsabilității. Având în
vedere acest aspect, vei reuși
să aduci în viața ta acea doză
de organizare de care aveai
nevoie. Nu mai simți că pierzi
controlul.

Obiectivul tău e să finalizezi la timp tot ceea ce
ți-ai propus să faci în plan
profesional. Chiar dacă drumul pare a fi unul anevoios,
niciodată nu ai ajuns să îți
desconsideri capacitatea de
adaptare. Acesta este principalul tău atu. Un context
favorabil te va ajuta să-ți
„redescoperi” partenerul.

Evenimentele personale
din ultima perioadă ți-au
acaparat concentrarea.
Asta s-a resimțit la nivelul relațiilor cu cei din jur.
Cariera nu îți oferă satisfacția pe care ți-o dorești,
dar asta nu înseamnă că îți
vei pierde motivația de a
face totul cât mai aproape
de perfecțiune.

Nu întotdeauna mersul
lucrurilor îți poate fi atribuit. Știi că porți o mare parte din responsabilitate, dar
asta nu înseamnă că trebuie
să te învinovățești pentru
orice eșec care are loc. Lasă
loc de interpretări celor din
jur atunci când simți că orice explicație vei oferi este
în van!

Sentimentul de împlinire
care parcă îți construiește
aura în această perioadă este
autentic. Niciodată „fericirea”
nu ți s-a părut mai palpabilă.
Din cauza tumultului pe care
îl trăiești în plan profesional,
nu mai ai încredere în propria
intuiție. Indiferent de ceea ce
simți acum, nu îți „anulezi”
calitățile și abilitățile.
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Luni, 15 iunie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Plimbati şi mancati
15.30 Drumuri aproape
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 Plimbati şi mancati
01.30 Drumuri aproape
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 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 49
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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 suspinelor, ep. 50
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 28
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 Serial: Aripile Nordului, ep. 28
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine - bucătar în Italia
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 #Creativ
04.25 Replay
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Muşatinii
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 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: Lautrec
02.00 Paşaport de România
02.50 Discover România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 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 Vector european
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 Solitary man
00.55 Magia naiului
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Vector european
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 Ozzy - Marea Evadare
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adventures
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 şi uşa secretă
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 Represalii
23.15 Ştirile
23.45 Film The Avengers
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
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 La Bloc

PROGRAME TV
00.15 Teleshopping
00.45 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

10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Serial Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Serial Запретная Любовь
21.10 Serial Серебряный бор
22.10 Serial 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

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.05 Ждем в гости
08.00 Talk-show - optmart SRL
09.00 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Свадебный переполох
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Элитное общество
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Помни меня
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Помни меня
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Матрица времени
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Сити-Айленд
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 Serial: Dragoste şi ură, ep. 687
09.30 Film: Veer războinicul
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. 275
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 2
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 278
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 688
21.00 Film: FIICA VRĂJITOAREI
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 Serial Фатмагюль

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, 16 iunie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Plimbati şi mancati
15.30 Drumuri aproape
16.00 Profesionistii…
16.55 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 Plimbati şi mancati
01.30 Drumuri aproape
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 50
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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 suspinelor, ep. 51
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 29
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 Serial: Aripile Nordului, ep. 29

Vineri / 12 iunie / 2020
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine - bucătar în Italia
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Adevăruri despre trecut
04.25 Ora regelui
05.15 Nadine
06.00 România 9

17.05 Micul meu ponei: Prietenia este
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul

TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Muşatinii
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Olimpiade de aur JO Beijing
01.50 Discover România
02.00 Paşaport de România
02.50 Discover România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 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 Abraziv
09.45 Vector european
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!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Poezii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.10 Fii tânăr!
00.40 F/d
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 Micul meu ponei: Fetele Equestriei - Prietenia uitată
09.20 Talking Tom şi prietenii lui
09.30 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adventures
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 II: Aventurile unui lup
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

19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie şi delfinul magic
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 Profa rea, dar buuună
23.15 Ştirile
23.45 Film Kingdom of Heaven
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
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 La Bloc
00.15 Teleshopping
00.45 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 Сити-Айленд
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Матрица времени
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Страховщик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Страховщик
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Американец

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
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
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. 688
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. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 276
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 3
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 279
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 689
21.00 Film: OPERAŢIUNEA DELTA
FORCE: PLOAIA DE FOC
23.00 Film: FIICA VRĂJITOAREI
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 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Serial Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Serial Запретная Любовь

21.10 Serial Серебряный бор
22.10 Serial 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
20.30 Т/с Дылды
21.30 Т/с Лондонград
22.30 Уральские пельмени.

21

Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 17 iunie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Plimbati şi mancati
15.30 Drumuri aproape
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 ŞtiriTema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Plimbati şi mancati
01.30 Drumuri aproape
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Bucătăria lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Medalion muzical
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Valentin Golomoz şi orchestra
Mugurel
20.40 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 Valentin Golomoz şi orchestra
Mugurel

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 51
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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 suspinelor, ep. 52
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 30
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 Serial: Aripile Nordului, ep. 30
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine - bucătar în Italia
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Levintza
04.25 Tezaur folcloric
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Muşatinii
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Legea străzii
97’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Telecinemateca: Legea străzii
97’
01.45 România… în bucate
02.15 Paşaport de România
03.05 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.10 Câştigă România!
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile

03.35 Chişinău: ieri şi azi
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 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 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adventures
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 şi uşa secretă
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 Ozzy - Marea Evadare
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 Medalionul
23.00 Ştirile
23.30 Film Fără şansă
01.15 Film The Medallion

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 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Американец
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Игра без правил
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Игра без правил
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В стране женщин
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Дом гнева
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. 689
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
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13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 277
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 4
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 280
20.00 Film: CRANK
21.45 Film: ULTIMUL COMANDO
23.45 Film: OPERAŢIUNEA DELTA
FORCE: PLOAIA DE FOC
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Serial Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Serial Запретная Любовь
21.10 Serial Серебряный бор
22.10 Serial 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 Дылды
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, 18 iunie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Plimbati şi mancati
15.30 Drumuri aproape
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 Plimbati şi mancati
01.30 Drumuri aproape
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show

11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 52
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine-bucătar la Roma 8 ep
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 53
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 31
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 Serial: Aripile Nordului, ep. 31
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine-bucătar la Roma
02.50 Sport
03.00 Meteo
03.05 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
03.55 Şah-mat
04.20 Profesioniştii…
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Muşatinii
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cenuşăreasă la New York
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Film: Cenuşăreasă la New York
01.40 România… în bucate
02.10 Paşaport de România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Filler calatorie
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
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 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 Fii tânăr!
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Prin muzică în Europa
00.25 Musafirul
00.55 Cântec, dor şi omenie
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 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
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GAZETA de Chișinău
08.30 Pettson şi Findus
09.45 Talking Tom şi prietenii lui
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adventures
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 şi delfinul magic
14.40 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 Micul meu ponei: Fetele Equestriei - Prietenia uitată
21.20 Talking Tom şi prietenii lui
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 Transport blindat
23.00 Ştirile
23.30 Film Spune-mi ce-ai făcut
azi-noapte!
01.15 Film Armored
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 Дом гнева
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф В стране женщин
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Пеле: рождение легенды
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Пеле: рождение легенды
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Любовный менеджмент
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Хотел бы я быть здесь
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. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 278
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 5
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 281
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 690
21.00 Film: SUB PLOAIA DE
GLOANŢE PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.00 Film: CRANK
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Serial Фатмагюль
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Serial Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Serial Запретная Любовь
21.10 Serial Серебряный бор
22.10 Serial 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

PROGRAME TV
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 Дылды
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, 19 iunie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Plimbati şi mancati
15.30 Drumuri aproape
16.00 Aventura urbană/Reteaua de
idoli
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!

03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Petalo romano
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Art - club (rus.)
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Serial Iubire de argint
12.45 Chişinău: ieri şi azi
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
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
21.20 Zona ARS
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
00.25 Art - club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.45 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.25 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax

23.25 Gala umorului. Partea I
00.15 Gala umorului
01.05 Plimbati şi mancati
01.30 Drumuri aproape
02.00 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 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 53
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine-bucătar la Roma 8 ep
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 54
18.00 Nadine
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 32
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 Serial: Aripile Nordului, ep. 32
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Film: Regii blestemaţi
02.45 Catherine-bucătar la Roma
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Pro Patria
04.25 Garantat 100%
05.15 Nadine
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Muşatinii
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Paşaport de România
02.55 Discover România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport

06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Balto III: Aripile schimbării
09.55 Aventurile sirenelor H2O
10.25 Barbie Dreamtopia
10.55 Barbie: Dreamhouse Adventures
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 Ozzy - Marea Evadare
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 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
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 Fantastic 4
23.15 Film Anaconda 2 - Goana dupa
Orhideea Blestemata
01.00 Las Fierbinţi
02.00 Film Fantastic 4
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
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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 Хотел бы я быть здесь
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Любовный менеджмент
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Иностранец
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Иностранец
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Муз/ф Брюс Ли: рождение
дракона
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Наемный убийца
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. 690

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 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 5
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 279
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 6
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 282
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 691
21.00 Film: CHINO METISUL
23.00 Film: ULTIMUL COMANDO
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 Serial Запретная Любовь
10.00 Serial Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Serial Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Serial Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Serial Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.15 Поле Чудес
21.10 Serial Запретная Любовь
22.10 Serial 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 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, 20 iunie
TVR Moldova
07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 # Creativ
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Destine ca-n filme/România
construita
11.50 ‚ Discover România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Cianura… şi picătura de
ploaie
16.50 Discover România
17.00 Exclusiv în România/Lumea
azi/Cooltura
17.45 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei, ep. 2
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
22.50 Miracolul EU
23.00 Apocalipsa: primul război
mondial
00.00 Film: Cianura şi picatura de
ploaie
01.40 Discover România
01.50 Miracolul EU
03.00 Drag de România mea!
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Tezaur folcloric
TVR 1
07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 2:
Devenirea
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

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
14.30 Ora regelui
15.30 Serial: Il luce
16.30 Cooltura
17.00 Lumea azi
17.30 Banii tăi
18.00 Izolaţi în România
18.30 Teleenciclopedia: Vasiliy Kandinsky - viaţa plină de culoare
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: B. D. la munte şi la mare
23.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 5
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Banii tăi
02.00 Film: B. D. la munte şi la mare
03.40 Miracolul: EU
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

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
21.45 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

TVR 2

ProTV

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 aurJO Londra
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
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Săgeata neagră
21.55 Poate nu ştiai
22.10 Serial: În apărarea fiului
23.45 MotorVlog
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: Săgeata neagră
03.45 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
04.35 Telejurnal
05.10 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.00 Film Bingo
13.00 Fort Boyard
14.45 Film Operatiunea Dumbo
17.00 Film Yes Man - Un cuvânt
poate schimba totul
19.00 Ştirile
20.00 Film Thor: Intunericul
22.00 Film Rambo
23.45 Film Transport blindat
01.15 Fort Boyard
03.00 Film Rambo
04.30 Film Bingo

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 Extraordinarele aventuri ale lui Jules Vernes
11.00 Fii tânăr!
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film 9
22.50 Ştirile (rus.)
23.05 Zapovednik
23.20 Ştiri Externe
23.45 Concert în Europa
00.30 Moldova de Patrimoniu
01.00 Serial Poftă bună
01.30 Bună dimineaţa
03.15 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
21.15 Bună dimineaţa
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Curiosul George
08.30 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
09.55 Barbie şi Castelul de Diamant
11.15 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
11.25 Eu şi cei 7 pitici
11.55 Eu şi Mia
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 Micul meu ponei: Fetele Equestriei - Prietenia uitată
14.30 Talking Tom şi prietenii lui
14.40 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego-Prietenele din Heartlake
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în

23

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

17.30 Х/ф Все ради нее
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Любовь случается
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.00 Internetu grăieşte
00.30 Х/ф Давай поцелуемся
02.00 Cutia neagră
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое
путешествие
05.30 Река без границ

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. 280
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 342
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: ÎNGHIŢITORUL DE
SĂBII
16.30 Film: CHINO METISUL
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 283
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: SUB PLOAIA DE
GLOANŢE
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 Serial Черная любовь
09.30 Teleshopping
10.00 Serial Черная любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Serial Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Serial Черная любовь
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Serial Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Serial И все-таки я люблю
02.30 Vorbe bune cu Lilu

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
08.40 Teleshopping
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Муз/ф Брюс Ли: рождение
дракона
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Земля обетованная
16.00 Internetu grăieşte

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, 21 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 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Mitică Popescu
16.30 Regatul salbatic
17.00 Ora Regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni

03.20 Musafirul
03.50 Chişinău: ieri şi azi
04.05 Concert în Europa
04.50 Magia naiului
05.00 Mesager
Minimax

Pro 2

STS Mega

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

20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Cantec şi poveste
22.55 Miracolul EU
00.00 Film: Mitică Popescu

Vineri / 12 iunie / 2020

01.25 La un pas de România
01.50 Miracolul EU
02.00 Dăruieşte, Românie!
03.30 Lumea şi noi
04.00 Documentar: Apocalipsa:
Primul Razboi Mondial
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 Breaking Fake News
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 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 5
03.00 Breaking fake news
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Olimpiade de aurJO Londra
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Cianura… şi picătura de
ploaie
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Omul care ne trebuie
21.50 Discover România
22.10 Film: Omul şefului 90’
00.00 Natură şi aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Cianura… şi picătura de
ploaie
02.50 Film: Omul care ne trebuie
04.25 Telejurnal
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 La datorie
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 F/d
16.00 C. Moscovici. Alături de
prieteni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Program muzical
21.00 Ştirile
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Prin muzică în Europa
23.15 Zapovednik
23.30 Spectacol N. Caranfil
00.20 Purtătorii de cultură
00.55 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
02.40 Evantai folcloric

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 Castelul de Diamant
09.45 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
11.15 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
11.25 Eu şi cei 7 pitici
11.55 Eu şi Mia
12.25 Curiosul George
13.15 Talking Tom şi prietenii lui
13.40 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
15.05 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego-Prietenele din Heartlake
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.10 Vafă, câinele minune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Balto III: Aripile schimbării
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
ProTV
06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.00 Film Operatiunea Dumbo
12.30 Apropo TV
13.30 Film Yes Man - Un cuvânt
poate schimba totul
15.30 Film Medalionul
17.15 Film Cangurul Jack
19.00 Ştirile
20.00 Film Animale fantastice şi unde
le poti gasi
22.15 Film Partenere pentru Mike
şi Dave
00.00 Film Cangurul Jack

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 Тарзан
07.40 Teleshopping
08.00 Internetu grăieşte
09.30 Check in
10.00 Х/ф Все ради нее
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Джуди
16.00 Teleshopping
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Муз/ф На глубине 6 футов
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф В доме
22.00 Zâmbărele
22.30 Х/ф В краю крови и меда
00.30 Punct şi de la capăt
01.15 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Internetu grăieşte
04.30 Пятое время года
05.00 Punct şi de la capăt
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

01.30 Apropo TV
02.30 Film Partenere pentru Mike
şi Dave
04.00 Lecţii de viaţa
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 înţelegere cu anii o să fac
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 De bine, de rau
15.45 Teleshopping

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 281
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: ÎNGHIŢITORUL DE
SĂBII
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. 284
20.00 Film: MAMA VITREGĂ PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.30 Opriţi timpul
02.15 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
06.30 Поле Чудес
07.30 Serial Запретная Любовь
09.30 Teleshopping
09.45 Serial Запретная Любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Serial Запретная Любовь
13.50 Teleshopping
14.25 Serial Запретная Любовь
16.15 Telemagazin. Oferta zilei
17.15 Serial Запретная Любовь
20.00 Serial 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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Tom Jones nu intenționează
să se retragă din
activitatea muzicală
Cântăreţul Tom Jones, care a
împlinit duminică vârsta de 80
de ani, a declarat într-un interviu
radiofonic că refuză ideea de a se
retrage din activitatea muzicală şi
este convins că va lansa în curând
o nouă piesă de mare succes, informează contactmusic.com.
„Oamenii mă cunosc pentru
că am lansat piese precum ‚Sex
Bomb’, ‚Delilah’ şi altele. Nu că
n-aş face-o din nou, as putea lansa o nouă piesă de mare succes
precum ‚Sex Bomb’, nu se ştie
niciodată, nu exclud această posibilitate”, a declarat Tom Jones
pentru BBC Radio 2, care a difuzat
documentarul „Sir Tom’s Medical
Journey”.
„Vreau să continui să cânt pentru încă mulţi ani de acum înainte.
Ştiu că timpul care-mi rămâne la
dispoziţie e tot mai scurt, din cauza vârstei mele, dar nu pot să ştiu
cât este de scurt. Dumnezeu a fost
foarte bun cu mine», a adăugat
artistul galez.
„Acum am mai multă grijă de
vocea mea decât aveam atunci
când eram mai tânăr. Trebuie să
beau multă apă şi să nu fumez
prea multe trabucuri», a mai
spus el.
Admiratoarele cântăreţului ga-
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Lupta oamenilor politici
Dorind în scaune să stea,
Când intră, iar, în vreun bucluc,
Îşi rup şi capu-n lupta grea…
Şi, după asta, ne conduc.

Gheorghe BÂLICI

Gunoaiele
plutitoare
au devenit o
ameninţare pentru
ecosistemele
din oceane

lez au devenit cunoscute şi pentru
faptul că îşi aruncă lenjeria intimă
spre cântăreţ atunci când acesta
se află pe scenă, iar Tom Jones a
dezvăluit că acest fenomen a apărut în urma unui incident absolut
întâmplător.
„Nu ridicam niciodată ce aruncau ele pe scenă. Totul a început
la New York, într-un club. Nu
mă deranja că eram considerat
‚o bombă sexuală’. Apoi cămașa

mea a devenit parte a acestui obicei. Purtam un costum în debutul
spectacolului, pe care am început
să îl scot pentru că era prea cald,
apoi, văzând reacţia spectatoarelor, mi-am spus: ‚Ia te uite, asta
chiar funcţionează’. La început nu
am făcut-o intenţionat. A fost un
gest pur şi simplu, pentru că îmi
era prea cald pe scenă”, a dezvăluit artistul.
AGERPRES

Cartea „Adam și Eva”
Descriere
Un cuplu se caută și se regăsește în șapte perioade istorice diferite. Toma Novac, trece prin mai
multe vieți, este pe rând păstor în
India, guvernator în Egipt, scrib
în Babilon, cavaler în Imperiul
Roman, călugăr în Germania medievală, medic în Franța revoluției
franceze și profesor universitar la
București. El se îndrăgostește pe
rând de șapte personaje feminine diferite: de Navamalika, Isit,
Hamma, Servilla, Maria, Yvonne
și de Ileana.
Șapte vieți, povestite în șapte
capitole, secționate, fiecare în
parte, în șapte părți.
„Din tot ce-am scris până acum,

„Adam și Eva” mi-e cartea cea mai
dragă. Poate pentru că într-însa e
mai multă speranță, dacă nu chiar
mângâiere, pentru că într-însa viața
omului e deasupra începutului și
sfârșitului pământesc, în sfârșit,
pentru că „Adam și Eva” e cartea
iluziilor eterne...” — Liviu Rebreanu
Despre autor
Liviu Rebreanu este un nume
de rezonanţă în istoria literaturii
române și universale. Cu apariţia romanului „Ion”, şi-a câştigat
titlul de primul mare romancier
modern român.
A acoperit prin creaţia sa un
vast teritoriu literar: nuvele, romane sociale, romane psihologice,
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romane poliţiste, note de călătorie
şi jurnale.
P
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Potrivit unui studiu realizat de
cercetătorii Universităţii din California, masele de gunoi plutitor
au produs schimbări în ierarhia
lanţului trofic din ocean, iar deşeurile din oceane vor depăşi numărul total al populaţiei pământului
până în 2045.
Un studiu condus de cercetătorii de la Universitatea din California a evidenţiat faptul că masa de
gunoi plutitor din Oceanul Pacific
a devenit inamicul numărul unu
al ecosistemelor marine. Ierarhia
din lanţul trofic a fost dislocată

de cantităţile enorme de deşeu
plutitor.
Animalele marine şi-au schimbat locurile în care vânau şi se
înmulţeau, constrânse de poluarea
în expansiune, scrie Mediafax.
Gunoiul plutitor afectează flora şi fauna marină, iar în drumul
său distruge tot ce găseşte în cale.
Cercetătorii sunt de părere că actualul ritm de creştere a nivelului
de poluare al oceanelor va face ca
până în 2045 masa flotantă de gunoi să depăşească populaţia totală
a pământului.

