20021

STAI ACASĂ!

VERZI
SUNTEM,
VERZI...
Vasile
Vasilache

www.gazetadechisinau.md

POLITICĂ

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

ECONOMIE

CULTURĂ

SĂNĂTATE

Nașul Platon și costul
justiției moldovenești

Urmează o catastrofă
umanitară?

Depresia, tot mai
frecventă

7

6

16

21

VINERI
19 IUNIE / 2020
PREȚ: 7,50 LEI

SPORT

Turneul Adria Tour,
cu tribunele pline

Interviu cu Ana
Tkacenko
12

17

Casa lui
Mihai Siriteanu

Foto: Vadim VASILIU

5

A-politice

Ce mai face
guvernul?
Mircea V. CIOBANU
Situaţia în medicină e catastrofală, aici nu avem ce să comentăm. Până când sistemul va
fi administrat de politruci, nu se
va schimba nimic. Nu m-a mai
amuzat ultima informaţie pe care
o citisem pe site-ul guvernului
despre „şedinţa tradiţională a
conducerii Republicii Moldova”:
„Premierul Chicu a participat la
ședința comună cu Președintele
țării Igor Dodon şi Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi.
În cadrul ședinței a fost discutată
evoluția situației epidemiologice
și a economiei naționale”. Adică:
evoluţia pandemiei şi evoluţia economiei naţionale, în bloc!

8

Realitatea

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon,
împreună cu 75 de militari din Garda de
Onoare, subdiviziune de elită a Armatei
Naționale, va participa miercurea viitoare
la parada militară de la Moscova, dedicată
împlinirii a 75 de ani de la încheierea celui deal Doilea Război Mondial.

Parada din
Piața Roșie –
vasalitate
și umilință
Vova, Igor a venit și-ți
aduce un Covid!
4
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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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„Ori câștigă împreună, ori mor împreună”
Despre starea relației PAS-PPDA și atitudinea lor față de Guvernul Chicu

Victoria POPA
GAZETA de Chișinău i-a cerut să comenteze lui Igor Munteanu, deputat PPDA, informația
că PAS ar fi împotriva demiterii
actualului Guvern.
„Poziția Platformei DA este
foarte clar elaborată și nu aș vrea
să comentez ce face PAS. Vreau
să reiterez faptul că Platforma DA

consideră că afilierea comună la
Partidul Popular European (PPE)
și faptul că încă mai există blocul
politic ACUM înseamnă că relațiile noastre politice trebuie să se
bazeze pe respect, considerarea
intereselor și împărtășirea unor
valori fundamentale comune. Fără
aceste principii, orice partid va
pierde direcția și măsura.
Pandemia a scos la iveală incapacitatea guvernului Chicu de a
guverna. L-au criticat toți, numai
cui nu-i lene nu l-a criticat, iar noi
l-am numit „guvern catastrofă”.
Dacă este atât de rău, el trebuie
schimbat cu un guvern mai bun,
mai capabil. Platforma DA a avut
inițiativa și crede că poate să-l formeze în interes public ca guvern

anticriză, de salvare națională,
european și concentrat pe rezolvarea de probleme.”
Igor Grosu, deputat PAS, susține că „ discuțiile în asemenea
manieră nu face bine opoziției de
dreapta”.
„Maia nu este împotriva
demiterii guvernului
Chicu”
„Este interpretarea lui Andrei
Năstase faptul că Maia Sandu s-ar
opune demiterii guvernului Chicu.
Faptul că cei de la PAS nu sunt de
acord cu soluțiile propuse de PPDA
și liderul acestuia, dar care propune: eu fac guvern, eu sunt premier,
eu dau miniștrii, nu înseamnă că
PAS se opune demiterii actualului
guvern”, a spus pentru GAZETA
de Chișinău, Iulian Chifu, analist
de politică externă, din România.
Chifu susține că Maia Sandu
este pentru ca actualul guvern să
plece, pentru că gestionează prost
criza pandemică. „S-au certat cu
europenii, cu România, cu Ucraina, nu are niciun fel de interfață.
Guvernul trebuie să plece în momentul în care vine un executiv
care poate să rămână și să fie
sustenabil.

Racursi

Foto deschide.md

V

icepreședintele Platformei DA, Igor
Munteanu, susține că PAS ar bloca
formarea unui guvern nou, propus
de Platforma DA. De altă părere este
analistul de politică externă din România, Iulian
Chifu: „Faptul că membrii PAS nu sunt de acord
cu soluțiile propuse de PPDA nu înseamnă că
PAS se opune demiterii actualului guvern”.
Deputatul PAS, Igor Grosu, susține că „discuțiile
în asemenea manieră nu fac bine opoziției de
dreapta”.

Asta e condiția de responsabilitate și de bun-simț.
Mai ales că, la nivelul credibilității publice, Maia Sandu este
imediat după Dodon și are toate
șansele să candideze cu succes,
inclusiv să câștige cursa cu actualul președinte, mai ales în
contextul în care gestionează el
afacerile.
E o chestiune de responsabilitate. Ideea lui Andrei Năstase,
care vrea să fie premier și să-și
salveze partidul, o fi foarte bună
și acceptabilă, eu nu cunosc discuțiile de culise dintre cei doi, dar
nu este sustenabilă.
Una este să dai jos un guvern
în plină criză, ceea ce creează probleme, în al doilea rând, în cazul
R.Moldova, în mod normal, mâi-

ne, oricine ar veni, inclusiv acest
guvern, ar trebui să declare iarăși
stare de urgență și să închidă timp
de 30 de zile toată activitatea din
cauza infectărilor și a deceselor
care au loc zilnic.
Aici ar trebui luate măsurile,
presați, decis la nivel parlamentar
ca acel guvern să-și îndeplinească
misiunea.
Deci, este vorba de soluții diferite, și nu de respingerea căderii
guvernului și, evident, în momentul când cade un guvern, trebuie
să te gândești serios și la posibilitatea ca această criză să ducă
spre alegeri anticipate care pot fi
o resetare a sistemului. Și, la acest
capitol, ori câștigă împreună, ori
mor împreună”, opinează Iulian
Chifu.

Denunțat la poliție
pentru 14 lei!
Un bătrân a fost denunțat la
poliție de către administratoarea
unui magazin din Chișinău, care
s-a plâns că i-ar fi provocat o
daună materială de 14,29 de
lei. Bărbatul cumpăra mâncare
pentru câini, dar o cântărea ca
hrană pentru pisici, pentru a face
economii.
Potrivit poliției, bărbatul lua
mâncare pentru câini pentru a
hrăni maidanezii de pe stradă.
Diferența de preț era achitată de
angajații magazinului, care l-ar fi
preîntâmpinat să nu o mai facă,
însă acesta nu s-a conformat,
scrie deschide.md.
Bătrânul, în vârstă de 80 de
ani, nu va fi sancționat de poliție.
Oamenii legii au mers acasă la
bărbat pentru a-l anunța că nu
va fi pedepsit și i-au sugerat ca
atunci când are nevoie de ajutor

să anunțe pe cineva, informează
Poliția Republicii Moldova.
Nenea Vasile le-a spus
polițiștilor că nu a făcut-o
intenționat și data viitoare va
fi mai atent. Bătrânul are la
întreținere cinci pisici și un
câine, iar cel care a rămas în
stradă este un câine vagabond
care nu-i aparține.

Peisaje basarabene. Foto: Igor Sârbu
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GAZETA de Chişinău apare vineri.
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în orice oficiu poştal
din Republica Moldova.

GAZETA de Chișinău

OBSERVATOR

Vox populi

3
Vineri / 19 iunie / 2020

Comentariul economistului
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Al cui
președinte
ești, Dodon?

Bărbatul din poză ne-a cerut să fie fotografiat

„Dodon umblă fără
mască şi lumea
se ia după el”

Î

ntr-o continuă promovare a ziarului în
cadrul campaniei de abonare, echipa
GAZETEI de Chişinău a vizitat duminica
trecută, 14 iunie, centrul raional Cimişlia.
Cu gândul de a realiza un vox populi într-o
problemă ce preocupă în mod constant
pe toată lumea, am abordat, la piaţă şi în afara
ei, mai multe persoane cărora le-am adresat
întrebări legate de coronavirus, de această
pandemie ce nu ne mai slăbeşte, ba dimpotrivă,
continuă să facă victime şi să ia amploare.

Intrările în piaţa din Cimişlia
sunt bine păzite de angajaţii din
pază şi de forţele de ordine. Condiţia de a purta mască este obligatorie pentru toţi, chiar şi pentru un
cetăţean care se revoltă şi strigă
că e o prostie ce se întâmplă şi că
mai degrabă putem muri purtând
aceste măşti. Pe cel nemulţumit
îl ia în primire poliţia şi, după
o discuţie serioasă, cetăţeanul
scoate zece lei pentru masca ce
îi asigură trecerea nestingherită
pe teritoriul pieţei. Înăuntru însă
o dă jos, ca şi multă altă lume care
se sufocă sub arşiţa dogoritoare
a verii.
Un bărbat de vârsta a treia îşi
duce de mână nepoţica; el – cu
mască, ea – fără. Îl întreb de ce
nu-i cumpără şi copilei o mască şimi răspunde că masca e la mama
fetiței, fiica dumnealui, de care
s-au rătăcit prin piaţă…
Întrebarea despre cât va mai
putea dura coronavirusul, despre
efectele sale negative şi măsurile
ce se impun pentru depăşirea situaţiei complicate de pandemie,
cu care ne confruntăm de câteva
luni bune, o adresez mai multor
persoane.
Petru Bâtcă, 85 de ani,
fost zootehnician: „Cred că
există coronavirus. La Cimişlia
nu avem persoane decedate de
această boală, deşi sunt contaminări. Odată şi odată vom scăpa

noi şi de asta, dar până atunci
trebuie să ascultăm de conducerea pe care o avem. Guvernu-i
guvern şi trebuie să-i dăm crezare, căci e foarte greu să faci
acum faţă situaţiei. Este clar că
se cheltuiesc mulţi bani pentru
tratamente, dar nu avem încotro. Să nu ne adunăm grămadă
mulţi oameni, să avem grijă unii
de alţii, pentru că, dacă n-o să
respectăm regulile, s-ar putea
să fie şi mai rău”.
Lidia, 67 de ani, fostă funcţionară: „Numai Dumnezeu ştie
când o să scăpăm de această urgie.
Uneori ni se pare că e o farsă, o
glumă proastă a cuiva, alteori,
după ce aflăm că au mai murit
atâţia şi atâţia oameni – că este un
lucru adevărat. Cu cât mai mulţi
bani se vor da din Occident pentru
combaterea coronavirusului, cu
atât mai mulţi bolnavi vor apărea.
Cred că până la alegerile noastre
prezidenţiale scăpăm de molimă şi
vom răsufla uşuraţi (râde şi pleacă
mai departe).
Mihail, 60 de ani, tehnician-sudor, Satul Nou, Cimișlia: „Nu ştiu învăţaţii când vom
scăpa de coronavirus, dar noi,
oamenii mai simpli, de unde să
ştim?!... Ş-apoi ne mai întrebăm
dacă cifrele cu cei bolnavi sunt
adevărate şi nu cumva sunt, intenţionat, umflate. Nu ştiu de ce,
dar îmi pare că unora le convine

s-o întindă cât mai mult cu această
situaţie”.
Vladimir, 35 de ani, şofer de
curse lungi: „Sondajele, după
părerea mea, sunt într-adevăr
trucate. Guvernul nostru este responsabil de ceea ce se întâmplă.
Lucrurile merg din rău în mai rău.
La noi la Cimişlia, bunăoară, sunt
aduşi pacienţi din trei raioane învecinate – Comrat, Basarabeasca
şi Ceadâr Lunga, dar lipseşte personalul medical calificat. Există
medici care nu au nici în clin, nici
în mânecă cu acest domeniu al
medicinei, dar sunt obligaţi să se
implice, pentru că nu ai de unde
lua acum alţi specialişti. E trist,
dom’le, ce să mai vorbim”.
Andrei, 67 de ani, fost
agronom: „Coronavirusul o să
dispară când procesul lui de lichidare n-o să fie dirijat dintr-un sigur centru. Nu vreau să comentez
prea mult, dar vă pot spune că se
spală mulţi bani şi se umblă şi la
banii bugetari, prevăzuţi pentru
alte necesităţi. Sărmanii medici
care luptă acum cu pandemia, nici
ei nu-şi iau banii după munca pe
care o depun”.
Nicolai, 61 de ani, şofer de
autobuz: „Dodon, care ar trebui
să ne servească drept exemplu,
umblă fără mască şi lumea se ia
după el. În aşa mod, nu scăpăm
noi degrabă de covid. În afară de
aceasta, au întrerupt măsurile antiepidemice când pandemia abia
era pornită şi le reiau când aceasta
înfloreşte”.
Vasile, 55 de ani, conducător de gospodărie ţărănească:
„Pentru combaterea covidului,
îi ţin pe lucrătorii mei, mai ales
pe tineri şi tinere, la distanţa de
minim o sută de metri. Am să le
dau voie să se mai apropie, dar
după ce trece molima. Glumesc,
desigur, dar măsurile de precauţie
nu strică”.
Gheorghe BÂLICI

între oameni din diferite state și
domenii de activitate.
Igor Dodon a primit mandatul de președinte al R. Moldova
ca urmare a unor aranjamente
zămislite de bunul său prieten
și partener de mulți ani Plahotniuc. El îi datorează înscăunarea
sa acestui personaj mai puțin mioritic care a întors pe dos viața
Veaceslav NEGRUȚA
politică, economică, socială.
De Plahotniuc au depins multe
din „inițiativele” și „proiectele” lui
Președintele Dodon a deveDodon. Inclusiv Partidul condus
nit campion absolut la invenții,
de Dodon. Finanțări obscure, funinepții, minciuni și manipulări.
dații fără fund în care veneau și
Este un mandat care se îndreaptă
din care plecau milioane, distracrușinos spre un sfârșit logic: eliții, călătorii și chiar suspendările
minarea din palatul prezidențial,
președintelui în exercițiu – toate
cu responsabilizarea ulterioară,
erau coordonate, monitorizate și
datorită justiției reforma(ta)te
îndosariate de făcătorul său. Evi(lucru inevitabil) și demascarea
dent, cu acceptul și binecuvântaadevăratelor misiuni ale ex-prerea Kremlinului.
ședintelui Dodon în Republica
Ultimul an
Moldova.
președintele
Patru ani de
Dodon a vrut
mandat au scos
să convingă
la iveală cele
societatea că
mai urâte cadânsul nu e
racteristici ale
chiar așa cum
politicianului
crede lumea că
Dodon: loialicare este o făcătură
este. A făcut de
tate deplină și
directă și o
nevoie anumite
necondiționată
reflectare a esenței
mișcări, fiind
față de persolui Dodon nu avea
ghidat iarăși
naje dubioase,
din exterior,
cum să-l salveze.
fiind extrem
precum reiese
de vulnerabil
Iar pandemia de
și din mărtuși șantajabil în
Covid-19 doar a
riile sale. A
fața acestora,
scos în evidență și
vrut, dar nu i-a
angajamenmai bine rea voința
ieșit. S-a rătăte ascunse și
președintelui
cit și mai mult
ilegale față de
Dodon față de
în minciuni și
anumite cenmanipulări.
cetățenii R.
tre de decizii
Și-a tras și un
geopolitice și
Moldova.
guvern de conpoclon în fața
silieri care să-l
propriilor idoli
ajute să distraîn detrimentul
gă săgețile crisocietății din
ticilor, dar a eșuat și aici.
R. Moldova și, contrar jurămânUn guvern care este o făcătură
tului prezidențial, abilitate nedirectă și o reflectare a esenței lui
maivăzută de adaptare la „tema
Dodon nu avea cum să-l salveze.
zilei” și contrazicere pe aceleași
Iar pandemia de Covid-19 doar
teme într-o perioadă scurtă de
a scos în evidență și mai bine
timp, chiar și într-un interval de
rea voința președintelui Dodon
câteva ore. Toate fiind motivate
față de cetățenii R. Moldova. A
și ghidate de o rătăcire profundă
încercat să învrăjbească oameni
în propriile minciuni.
de diferite viziuni sau credințe,
Multă lume din preajmă a avut
din diverse domenii și chiar din
o reticență absolut argumentată
interiorul unor domenii. A băgat
de a intra în contact cu un perzâzanie între diverși lideri polisonaj politic care e parte a unor
tici și de opinie, doar pentru a
agende străine de funcția ocupasupraviețui. Și de astă dată ceva
tă oficial. Nici România și nici
chiar i-a reușit. Pentru că e un
Ucraina nu au dorit un dialog cu
maestru recunoscut al intrigilor,
un președinte al R. Moldova care
minciunilor și zvonurilor. Doar că
este montat ostil față de aceste
e pentru o foarte scurtă durată.
două state. Din felul său de fi,
Pentru că vin alegerile. Iar socidacă se poate spune așa, sau
etatea noastră ține bine minte (nu e
din încăpățânarea de a insista
deloc uitucă!) ce s-a promis și unde
pe agende străine, cetățenii R.
am ajuns. Toți cei care se cred mai
Moldova, oamenii de afaceri,
deștepți decât oamenii care le-au dat
activitățile economice, de covotul și care pretind că sunt mari
merț, culturale, umanitare etc.
combinatori și șahiști – în cele din
au avut de suferit. Dodon a fost
urmă au aceeași soartă și aceeași
privit mereu ca un factor destacale. Iar Dodon nu este o excepție.
bilizator care impune restricții,
Mai degrabă este cel mai previzibil
favorizează anumite grupuri sau
dintre toți potentații în ce privește
interese în detrimentul bunelor
viitorul său post-președinție.
relații între R. Moldova și vecini,

Un
guvern
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Parada din Piața Roșie –
vasalitate și umilință
Vova, Igor a venit și-ți aduce un Covid!

P

reședintele Republicii Moldova, Igor
Dodon, împreună cu 75 de militari din
Garda de Onoare, subdiviziune de elită
a Armatei Naționale, va participa miercurea
viitoare la parada militară de la Moscova,
dedicată împlinirii a 75 de ani de la încheierea
celui de-al Doilea Război Mondial.

Ostașii „sunt sănătoși”
Ministerul Apărării susține că
militarii sunt sănătoși. Aceștia au
fost testați la coronavirus atât în
R. Moldova, cât și în Rusia. Militarii au început antrenamentele
pentru parada militară, iar după
fiecare repetiție, ei sunt testați
obligatoriu la Covid-19, pentru
a preveni eventuale infectări sau
răspândirea virusului printre

participanți, comunică Ministerul Apărării.
În Rusia, militarii au fost
plasați în condiții de carantină
drastică și nu intră în contact cu
alte persoane din afara locului de
cazare. Reprezentanții instituțiilor
medicale de la Moscova efectuează
termometria militarilor de trei ori
pe zi. Contingentul militar este
însoțit de un medic, care monitorizează starea sănătății fiecărui
militar.

Foto: facebook/igor dodon

Parada militară din Piața Roșie,
planificată inițial pentru 9 mai, a
fost amânată pentru 24 iunie, din
cauza pandemiei de Covid-19. Dar,
și după o lună și jumătate, Rusia
rămâne pe locul trei, după SUA și
Brazilia, în lista celor mai afectate
țări de coronavirus.
Deputații l-au chemat pe ministrul Apărării, Alexandru Pânzari, la audieri în Parlament, însă
acesta a pretextat că se află într-o
deplasare la nordul R. Moldova.
Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco,
a declarat că, „dacă a plecat până
a exista acest vot, este o chestiune,
iar dacă ministrul a plecat după ce
am votat chemarea sa, va fi o chestiune gravă. Lipsă de respect față
de Parlament. Urmează să analizăm când a plecat”. În replică, șefa
Legislativului, Zinaida Greceanâi,
a spus: „Voia boierului”.
La rândul său, Alexandru Pânzari a declarat că nu a putut veni în
Parlament deoarece era pe drum
spre unitatea militară din Bălți,
unde s-au înregistrat peste 20 de
cazuri de Covid-19.
„Nu știu de ce această chemare
a fost atât de repede. Am venit aici
să inspectez care sunt măsurile
anticovid, cauza că sunt atâția
militari infectați”, spune ministrul într-un video pe pagina sa de
facebook.

Opoziția critică defilarea
ostașilor la Moscova
Trimiterea militarilor moldoveni la Moscova este o acțiune „bezmetică a unui șef de stat
care nu are niciun respect pentru
medici”, afirmă Igor Munteanu,
deputat Platforma DA. „Să trimiți 75 de militari la Moscova de
dragul paradei înseamnă să nu
ai nicio milă față de sănătatea și
viața lor pentru că Moscova este
un focar uriaș de infecții; să nu-ți
pese absolut deloc de sentimentele celor care consideră Rusia un
stat agresor, care a ocupat 11%
din teritoriul R. Moldova și care-și menține militarii în ciuda
prevederilor constituționale care
afișează un statut neutru”, argumentează Munteanu.
„Trebuie să fii complet orb să
defilezi pe Piața Roșie din Moscova în condițiile în care Rusia a
agresat și capturat teritorii extinse din statul vecin și prieten,
Ucraina, în particular peninsula
Crimeea și Donbas. Această escapadă extravagantă a celor 75
de militari ne va costa scump, ca
infecții și ca daune de prestigiu
în ochii vecinilor noștri ucraineni
și georgieni. Este rușinos”, ne-a
declarat deputatul Igor Munteanu.

Ostașii se supun
voinței politice
De aceeași părere este și ex-ministrul Apărării, Vitalie Marinuța,
care a catalogat participarea la
paradă drept o lipsă de bun-simț
în perioada când Republica Moldova are un număr record de îmbolnăviri de Covid-19. „Când s-ar
cere unele restricții pentru a scăpa
de acest virus, noi mai facem un
semn de ineficiență sau trimitem
ostașii noștri la Moscova. Dacă

Ce se mai aude?

Rușii despre venirea lui Dodon
la parada de la Moscova din
9 mai (24 iunie post-Covidus)
„Exact peste o săptămână, Dodon are de gând
să sosească la Moscova, la Parada Victoriei. În ce
mă privește, l-aș verifica mai întâi binișor dacă nu-i
infectat cu acest virus, fiindcă, odată venit, el va
contacta la noi cu prima persoană din stat, iar asta
e o treabă foarte serioasă. La ei, epidemia acum a
reizbucnit, au bolnavi și în aparat, și în partid, și
în alte structuri, și nu se știe ce boală câinească ne
mai poate aduce. De aceea Dodon urmează să fie
testat foarte minuțios și, înainte de a contacta cu
președintele Rusiei, trebuie ținut undeva sub supraveghere medicală. Logic ar fi ca el să pornească

deja la Moscova, să stea în carantină până la Parada
Victoriei.”
Aleksei Martînov, directorul Institutului
internațional pentru statele nou-formate.
Radio Vesti FM, 13 iunie 2020

nu uităm istoria, nu ar trebui să
mergem să defilăm în Piața Roșie. Este o defilare pe osemintele
strămoșilor noștri”, spune Vitalie
Marinuța.
Generalul Ion Costaș, ex-ministru al Apărării, ne-a declarat că
și-a exprimat de mii de ori atitudinea în această privință, dar cuvintele sale nu sunt auzite. „Sunt
vorbe-n vânt. Nimeni nu mă aude
și nu ia aminte. De 30 de ani tot
vorbesc despre asta, dar văd că
lumii nu-i pasă”, ne-a spus cu
amărăciune generalul Ion Costaș.
În opinia analistului politic
Oazu Nantoi, participarea lui Dodon la paradă, însoțit de ostași
moldoveni, nu are nimic comun
cu acea tragedie umană care se
numește cel de-al Doilea Război
Mondial. „Este vorba de un moft
de-a lui Putin care, în condițiile
pandemiei, vrea să organizeze o
paradă militară și, respectiv, este
un gest de demonstrare a fidelității din partea lui Igor Dodon”,
notează Oazu Nantoi.
Cetățenii l-ar putea
sancționa pe Dodon
„Este o tradiție în conduita politică a lui Dodon. Să vedem dacă
în Republica Moldova electoratul va fi capabil să înțeleagă acest

lucru și să-l sancționeze pentru
abordarea iresponsabilă. Poate
fi sancționat, dacă nu va fi reales
în funcția de președinte. Nu mai
vorbim de situația delicată a participării soldaților noștri la paradă
în țara implicată în războiul de pe
Nistru”, susține Țăranu.
Totodată, Anatol Țăranu a
menționat pentru GAZETA de
Chișinău că „forțele politice din
R. Moldova nu sunt capabile să
explice electoratului toată gravitatea situației sau nu găsesc argumente pentru a face ca oamenii
să se dumerească privind politica
pe care o promovează Dodon în
raport cu identitatea națională,
interesele naționale”.
Eveniment propagandistic
Ex-ministrul Apărării, Viorel
Cibotaru, relevă că pandemia de
Covid-19 este un temei serios de
a nu participa la parada militară de la Moscova. „Evenimentul
este pur propagandistic, făcut în
exclusivitate în baza viziunii asupra rezultatelor celui de-al Doilea
Război Mondial, promovată de
Federația Rusă. Altă viziune au
ceilalți membri ai coaliției antihitleriste”, explică Viorel Cibotaru.
„Noi participăm la paradă pe
lângă unitățile armatei Federației
Ruse, subunitățile căreia joacă un
rol de ocupanți în R. Moldova. Nu
este corect din punct de vedere al
eticii. E un gest de neprietenie față
de Ucraina. Nici România nu va
privi cu ochi buni această solidarizare a militarilor moldoveni cu cei
ruși. În noua strategie de apărare
a României, expansiunea militară
rusă în bazinul Mării Negre este
considerată drept un risc major
pentru securitatea regiunii”, conchide fostul ministru al Apărării.
Natalia MUNTEANU
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Casa lui Mihai Siriteanu,
„afganul” din Văsieni

C

asa lui Mihai Siriteanu din satul Văsieni e o
bijuterie și o relicvă istorică. Așa zice chiar
stăpânul ei – a fost clădită acum 200 de ani.
Nu poate certifica acest fapt, dar îl credem
pe cuvânt. Arhitectural, păstrează canoanele vechi,
simple, minimaliste. Casa a fost construită din
nuiele și lut, după o tehnologie strămoșească.

Vadim VASILIU
Intrarea e o tindă mică ce are
deschidere spre două odăi – casa
mare și odaia cu sobă și lejancă.
Plita sobei are două ochiuri astupate cu cercuri de fier, care se
scot pentru a potrivi la foc ceaunul de fontă. Lejanca e imensă,
ca pentru o familie numeroasă.
Despre ea gazda spune că e periculoasă: „Te culci în doi și te
trezești în trei”.
Soții Siriteanu sunt a patra generație care locuiește în această
casă bătrânească. Mama lui Mihai Siriteanu s-a născut chiar în
această casă și a trăit 86 de ani în
această gospodărie. Bunica, mâca
Nica, e și ea născută aici, a avut
zile mai multe – 96 de ani.
Generațiile care s-au perindat
între acești pereți au cunoscut
evenimentele istorice ce s-au întipărit în conștientul colectiv al
basarabenilor: revoluția bolșe-

vică, Marea Unire, „jandarmul și
învățătorul” român – atât de mult
mitizați în conștientul colectiv, al
Doilea Război Mondial (în casă a
fost încartiruit un grup de soldați
germani, care s-au dovedit a fi niște oameni cumsecade), apoi a urmat ocupația sovietică, foametea,
deportările, colectivizarea forțată,
războiul din Afganistan și tot ce
a urmat apoi, căderea imperiului
sovietic și veșnica tranziție spre
nicăieri.
Casa a rezistat în pofida tuturor intemperiilor istorice.
Poate, zice Mihai, se datorează
sfinților care o ocrotesc – arhanghelii Mihail și Gavriil. De altfel,
credința nu a lipsit niciodată în
familia Siriteanu, și chiar dacă
comuniștii au închis biserica din
sat, transformând-o în muzeu,
maturii și copiii casei mergeau
la biserica din Ulmu, pe jos, pe
poteci ascunse, ca să nu-i oprească învățătorii din sat.
„Mergeam cu părinții pe jos,
iarna, la Ulmu ca să ne împărtășim. Ne ascundeam de învățători,
că ei ne însemnau pe toți care mergeau la biserică, apoi ne chemau
la careu: Siriteanu, Stratu, Solonari. Dar noi, mai ales de Paște,
ne luam săndăluțele și călcam pe
cărărușa care s-a ivit după topirea
zăpezii, prin pădure, să ascultăm

slujba”, spune Mihai. Acum, în
Văsieni sunt două biserici – mai
multe lăcașe sfinte decât credință.
Cu cât e mai mare credința, cu
atât e mai intensă ura față de comuniști. Asta a învățat de la tatăl
său, care a ajuns prizonier la ruși
în cel de al Doilea Război Mondial, a fost dus în marfare spre
Celeabinsk, regiunea Sverdlovsk,
hrănindu-se cu castraveți murați
și cartofi, fierți într-o căldare la
soba mașinistului. Apoi, în 1979,
când a fost înrolat în armata sovietică, în drum spre Termez, Afganistan, Mihai și-a adus aminte
de istorisirile tatălui său, despre
drumul lung spre lagăr.
Sovieticii nu i-au informat pe
tinerii moldoveni unde sunt duși.
„O să slujiți în regiunea turkmenă”, li s-a spus când au intrat în
tren, la Tiraspol. A urmat un drum
lung de o lună, cu mâncare scundă
și un viitor neclar. Ajuns în Termez, a trecut un curs de două săptămâni de mânuire a obuzierului
de 152 mm. A văzut moartea cu
propriii ochi, tineri căzuți „pentru interesele patriei sovietice”.
„Gheorghiță de la Ruseștii Noi,
Mișa Balu de la Ulmu, Fedea din
Căpriana, Valeriu a rămas fără
picioare, Nicolae Budneac, Tolic
Perciun de la Cimișlia”. Acești tineri și-au pierdut viețile pe
drumurile dintre Termez, Ghazni,
Kabul – axa morții.
S-a întors acasă la Văsieni în
1981, tânăr, având în spate doi ani
de război și o dorință aprigă de a
trăi, de a-și întemeia o familie în
casa părinților. Casa va rămâne
mult după el, crede și speră Mihai
Siriteanu, poate va deveni odată
muzeu.         

Măsuța la care mânca când era copil
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China invită
R. Moldova
să participe
la expoziția de
la Shanghai
Ambasadorul Republicii Populare Chineze la Chișinău, Zhang
Yinghong, a invitat R. Moldova
să participe în acest an la Expoziția „China International Import
Expo”. În cadrul unei întrevederi
online cu ministrul Economiei,
Sergiu Railean, Zhang Yinghong
a menționat că China va susține
în continuare Republica Moldova și mizează pe o colaborare
dinamică cu ea. Expoziția va avea
loc în perioada 5-10 noiembrie
2020, la Shanghai. De asemenea,
ambasadorul a reiterat interesul
companiilor chineze de a investi
în infrastructura din Republica
Moldova.

Traderi
internaționali
pot folosi
sistemul
moldovenesc
de transport
al gazelor
Traderii internaţionali au
obţinut accesul la sistemul
moldovenesc de transport al
gazelor naturale cu scopul
tranzitării acestora pe teritoriul ţării pentru cumpărătorii
lor din România, Ucraina şi
alte state europene. Potrivit
Moldovagaz, acest lucru a devenit posibil datorită contractelor-cadru respective, care au
fost aprobate de către Consiliul
de observatori al companiei.
Accesul traderilor internaţionali la sistemul de transport al
gazelor precum şi la separarea
întreprinderii „Moldovatransgaz” se implementează în
conformitate cu Pachetul trei
energetic al UE.

O mie
de miliarde
de dolari
pentru
relansarea
economiei
SUA
Administraţia Trump pregăteşte un pachet de infrastructură de până la o mie de miliarde
de dolari, axat pe proiecte de
transport, ca parte a efortului
de a stimula cea mai mare economie din lume, anunţă Reuters. Versiunea preliminară a
Departamentului Transporturilor rezervă cea mai mare parte a
fondurilor pentru proiecte precum drumuri şi poduri, dar va
aloca aproximativ un sfert din
bani pentru priorităţi privind
infrastructura wireless 5G şi
bradband în zona rurală. Casa
Albă va face public proiectul în
iulie, a spus o sursă anonimă.
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Economia e pe butuci,
urmează o catastrofă
umanitară?

S

tatisticile confirmă că economia este
pe butuci și Guvernul vrea să relanseze
activitatea economică deși nu a reușit
să ia sub control epidemia de COVID-19.
Într-un final, această atitudine irațională ar
putea conduce la o catastrofă umanitară.

Ion CHIȘLEA
Săptămâna trecută, Biroul
Naţional de Statistică a publicat
statisticile privind evoluția comerțului extern, care confirmă
că economia moldovenească, cel
puțin în luna aprilie, era pe butuci.
Cel mai prost rezultat
din ultimii 15 ani
În aprilie, exporturile de mărfuri moldovenești s-au cifrat la
149,8 milioane de dolari, fiind cu
30,5% mai mici față de aprilie
2019. La rândul lor, importurile au însumat 285,6 milioane de
dolari, fiind cu 44,6% mai mici
față de aprilie 2019. Un rezultat
mai slab decât cel din aprilie 2020
comerțul exterior al Moldovei îl
avea acum vreo 15 ani.
Ce se ascunde în spatele acestor cifre?
Potrivit unui comunicat BNS,
care prezintă statisticile comerțului extern pentru primele patru
luni ale anului, în ianuarie-aprilie
2020, exporturile de mărfuri au
totalizat 824,8 milioane de dolari
SUA, volum inferior celui realizat
în perioada corespunzătoare din
anul trecut cu 13%.
Totodată, statisticile arată că
exporturile clasice, care au reprezentat 78,2% din total, au scăzut
cu doar 3,8% influențând micșorarea generală a exporturilor cu
2,7%.
La rândul lor, reexporturile,
însumând doar 180 de milioane
de dolari (21,8% din total) s-au
redus cu 35,3%.
Industria de confecții
și cea automotive,
cele mai afectate
În această categorie intră în
special reexporturile de mărfuri
după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte, seturi de echipamente utilizate în mijloacele
de transport, cabluri coaxiale,
conductoare și transformatoare
electrice, volane, coloane și cutii
de direcție pentru autovehicule).
Exporturile de mașini și aparate
electrice și părți ale acestora s-au
redus cu 34,2%, iar cele de îmbrăcăminte și accesorii, cu 25,3%.
Este evident vorba despre in-

dustria de confecții și cea automotive, cele două industrii care
au oferit în ultimele decenii cele
mai multe locuri de muncă pentru moldoveni, temperând într-o
oarecare măsură exodul forței de
muncă peste hotare.
Deși funcționează în baza materiei prime a clientului, oferind
o valoare adăugată foarte mică
economiei moldovenești, aceste
industrii au fost de fapt singurele care au contribuit mulți ani la
o oarecare creștere a sectorului
moldovenesc de producere.
În martie, odată cu instituirea stării de urgență și pentru a
preveni răspândirea epidemiei de
COVID-19, aceste industrii au fost
oprite în mare parte, iar rezultatul
s-a văzut imediat în statisticile
pentru luna mai. De asemenea,
companiile ce activează în aces-

te industrii sunt printre cei mai
mari contribuabili la fondurile de
pensii, de medicină, dar achită și
impozite importante pe venitul
persoanelor fizice la buget.
ianuarie-aprilie 2020, importurile de mărfuri au constituit 1,65 miliarde dolari, volum
inferior celui înregistrat în ianuarie-aprilie 2019 cu 12,3%.
Analiza evoluției importurilor
pe țări relevă diminuări mari ale
importurilor din principalele țări
partenere: din Federația Rusă, cu
20,1%, din România, cu 19,7%,
și din Italia, cu 21,9%. Scăderea
importurilor rusești a fost cauzată
de reducerea importurilor de gaze
cu 30%, în special din cauza iernii
calde, dar și a opririi unor întreprinderi energofage în perioada
stării de urgență.
Consumul în scădere și
stoparea industriilor cheie
au redus importurile
În Importul de produse petroliere s-a răsfrânt asupra importului din România, de unde ne sunt
livrate circa 90% din carburanți.

În general, scăderea importului se
explică prin scăderea consumului
moldovenilor care, deși încă nu au
resimțit din plin criza economică,
au început să strângă „bani albi
pentru zile negre”. Totodată, au
scăzut livrările de componente și
materii prime pentru industriile
automotive și de confecții.
Mai întâi să fie stopată
pandemia, apoi relansată
economia
Evoluția comerțului exterior
reflectă fidel stagnarea economiei
moldovenești în perioada stării de
urgență, ultima fiind justificată
și acceptată de populație drept
măsură necesară pentru oprirea
pandemiei. Astfel a procedat majoritatea covârșitoare a țărilor.
Doar că cea mai mare parte din
ele a reușit, grație gestionării eficiente a crizei pandemice, să diminueze riscurile răspândirii acesteia. În ultimele zile, vedem cum
mai multe țări, inclusiv cele care
în luna martie prezentau principalele focare de COVID, cum ar fi
Italia sau Franța, relaxează acum

restricțiile și repornesc gradual
motoarele economiei. Altfel spus,
îndepărtând pericolul epidemiei,
țările încep procesul de reparație
a gravelor probleme economice
generate de aceste câteva luni de
oprire a economiei.
Nu și în Republica Moldova
La noi însă, deși evoluția infectărilor cu COVID-19 este încă în
ascensiune, autoritățile de asemenea relaxează restricțiile. Potrivit
unei postări a premierului Chicu
făcută la finele săptămânii trecute
pe pagina sa de Facebook, fără
reluarea treptată a activităților
economice, țara va intra în colaps
financiar și bugetar.
El a reafirmat același lucru
după întâlnirea de luni cu președintele Dodon și speakerul Zinaida Greceanîi, anunțând că țara nu
mai are resurse și dacă autoritățile
ar reintroduce restricțiile economice, am risca să ne confruntăm
cu o gravă criză.
În context, premierul care
acum trei luni se rățoia la toată
lumea ce propunea soluții pentru

lupta cu pandemia, îndeamnă azi
reprezentanții tuturor partidelor
politice să dea dovadă de unitate
și să vină cu apeluri către cetățeni
să respecte cu strictețe regulile și
recomandările epidemiologilor.
„Nu mai avem resurse și, dacă
blocăm economia, intrăm în altă
criză. De aceea atât noi, cât și alte
state, mai dezvoltate, nu mai pot
bloca activitățile economice. De
aceea trebuie să ne adaptăm, să
respectăm toate regulile impuse
de epidemiologi, altfel eforturile
Guvernului, ale autorităților nu
sunt suficiente. Nu mai putem
închide oamenii în casă, nu mai
putem închide economia. Dacă
facem acest lucru peste câteva
săptămâni, rămânem fără rezerve.
De aceea vă rugăm să ne ajutați
să trecem peste această situație”,
a chemat premierul.
Negruța: „Viața
are prioritate”
Declarațiile premierului au
fost criticate dur de ex-ministrul
Finanțelor, Veaceslav Negruță.
„Abordarea este una criminală

față de cetățeni și sănătatea lor.
Veniturile, evident, contează atât
pentru oameni, cât și pentru stat.
Dar care e costul celor trei luni de
blocaj care s-au dovedit inutile din
cauza lui Dodon? Oare riscurile de
îmbolnăvire în creștere și costurile spitalicești ulterioare, inclusiv
prețul vieților omenești, nu sunt
mai mari decât veniturile pe care
mizează guvernarea? Ceva nu e în
regulă cu prioritizarea lucrurilor,
viața are prioritate! Explicați-i lui
Dodon, chiar și agenda lui electorală nu contează”, a menționat
în context expertul.
Ex-ministrul condamnă astfel
lipsa de logică a acțiunilor guvernului. Măsurile de carantină și starea de urgență au fost instituite
la mijlocul lunii mai pentru a nu
admite supraîncărcarea sistemului
medical, care nu ar rezista unui
număr mare de îmbolnăviri. Acum,
problema nu a dispărut, din contră, ea este mult mai gravă decât
cu trei luni în urmă. Totuși, guvernul exclude restricțiile, expunând
sistemul sanitar riscului de a ceda,
ceea ce ar însemna începutul unei
catastrofe umanitare.
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Scenariile politice după eliberarea controversatului om de afaceri și naș al mai multor grupări
politice prorusești din Republica Moldova

Nașul Platon și costul
justiției moldovenești

E

liberarea controversatului om de
afaceri Veaceslav Platon, susțin
comentatorii politici, este asociată
cu începerea unei noi epoci în viața
politică din Republica Moldova. Pe de
o parte, unii consideră că interlopul
Platon nu urmărește altceva decât să folosească
instrumentele statului moldovenesc pentru a-l
lăsa fără avere pe rivalul său de moarte, Vladimir
Plahotniuc. Pe de altă parte, pentru eliberare
sa, bancherul va trebui să îi finanțeze campania
electorală lui Igor Dodon. Toată lumea este de
acord că rolul lui Platon în „Spălătoria Rusească”
îi acordă calitatea de interpus al serviciilor secrete
corupte din Rusia.

Ilie GULCA
Veaceslav Platon a fost eliberat,
pe 15 iunie, din închisoare. Procedura prin care a fost pus în libertate este „extrem de rară”, susține președintele Centrului pentru
Resurse Juridice din Moldova,
Veaceslav Gribincea, și, în plus,
cererea de revizuire a fost depusă
de o altă procuratură decât cea
care îi examinează cauza penală.
Eliberarea lui Platon este
„prima parte a unui episod mai
amplu în care principalul actor
este cu totul altcineva”, opinează
Ion Preașcă, unul dintre jurnaliștii care a investigat „Spălătoria
rusească” și furtul unui miliard
de dolari din sistemul bancar al
Republicii Moldova.
„Platon are de plătit niște polițe
cuiva, celor cărora le administra
banii. Aceste persoane au investit
în băncile moldovenești implicate
în «Spălătoria rusească»”, observă
Preașcă.
Rolul în cadrul
„Spălătoriei Rusești”
„Spălătoria rusească” este
o schemă amplă prin care, în
2010–2014, organizații criminale
și politicieni corupți au scos din
Rusia 20 de miliarde de dolari de
proveniență frauduloasă.
Această combinație implică zeci
de companii off-shore, bănci, credite false și interpuși. În cele din
urmă, procesul a fost legalizat de
către judecători din R. Moldova,
iar banii spălați au fost risipiți în
întreaga Europă. Banii din Rusia
au trecut prin Moldindconbank,
bancă asociată cu numele lui Veaceslav Platon. Autorii afacerii au
preferat judecătorii moldoveni,
potrivit „Novaya Gazeta”, pentru

că au fost cei mai ieftini la mită.
Gluma unui personaj implicat în această fraudă a devenit
proverbială: „Un judecător moldovean costă mai ieftin decât un
vameș rus” / «Молдавский судья
стоит дешевле российского
таможенника».
Este știut că toată această afacere nu putea să fie efectuată fără
dezlegarea serviciilor secrete rusești. Potrivit https://fsb.dossier.
center/, site finanțat de opozantul
rus Mihail Hodorkovski, sistemul
administrației de stat din Rusia
este construit astfel încât FSB, în
special Serviciul Securității Economice, să supravegheze instituțiile financiare de stat din Rusia.
„Sunteți cu toții
o grămadă de fraieri”
Din cauza prerogativelor umflate, Serviciul Securității Economice s-a transformat actualmente
într-o structură care acoperă, controlează și organizează activitatea
ilegală.
Trebuie spus că, în Rusia, dimensiunile operațiunilor financiare ilegale, spălarea și scoaterea
banilor în afara Rusiei au dobândit o amploare fără precedent. De
exemplu, legalizarea mijloacelor
financiare din Rusia și statele fostei URSS, doar prin Danske Bank
și Swedbank au depășit 230 și, respectiv, 130 de miliarde de dolari.
Trebuie subliniat, de asemenea,
că procurorii moldoveni au remis
în instanța de judecată peste zece
dosare împotriva judecătorilor
pentru implicarea în „Spălătoria
rusească” și magistrații moldoveni
tac chitic acum.
În 2016, înainte de a fi arestat
la Kiev, cu pașaport ucrainean,
în cadrul unui interviu acordat
pentru Rise Moldova, Veaceslav
Platon a calificat „Spălătoria rusească” drept „o investiție financiară”.
„Îmi pare rău să spun asta, dar
sunteți cu toții o grămadă de fraieri... Nu ați citit nimic, ați auzit
doar… Voi nu știți ce e aia spălare de bani. Dacă tot trebuie să

vă învăț, vă explic: Este o cale de
legalizare a veniturilor obținute
ilegal. Este o infracțiune permisă.
Adică trebuie să fie precedată de o
altă infracțiune, în urma căreia au
fost obținute proprietăți în mod
ilegal, dar cărora le-a fost atribuit
un aspect legal.”
Și sora lui Veaceslav Platon,
Elena, este condamnată în Rusia
pentru că în 2013–2014, folosind
documente false, a participat la
organizarea unui transfer din
conturile Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) în cele ale
Moldindconbank sub pretextul
vânzării monedei.
Conexiunile lui Veaceslav Platon denotă de asemenea implicarea acestuia în furtul miliardului.
„O serie de companii, drept
exemplu, Moldcarton SA, care
aveau credite față de Moldincombank, au contractat alte credite
de la Banca de Economii. Astfel,
Moldincombank s-a ales cu bani,
iar Banca de Economii cu datorii”,
relevă Ion Preașcă.
„Evident că el pretinde că nu a
luat el asemenea decizii, ci funcționari din Ministerul Finanțelor,
care dețineau funcții în Consiliul
de administrație al Băncii de Economii. Dar, având în vedere că
acțiunile au fost întreprinse la nivel de executiv, deciziile au fost
coordonate la nivel înalt.”
Platon versus Plahotniuc
Toate problemele lui Platon,
susține Ion Preașcă, au început
de la faptul că „a îndrăznit” să finanțeze partide și acțiuni politice
împotriva lui Vladimir Plahotniuc.
„Una dintre grupările politice a

Gluma
unui personaj
implicat în această
fraudă a devenit
proverbială:
„Un judecător
moldovean costă
mai ieftin decât
un vameș rus” /
«Молдавский
судья стоит
дешевле
российского
таможенника».
sistemul
administrației de
stat din Rusia este
construit astfel
încât FSB, în special
Serviciul Securității
Economice, să
supravegheze
instituțiile
financiare de stat
din Rusia.

fost condusă de Grigore Petrenco,
cu care s-a procedat foarte dur.
Platon o face acum pe justițiarul, dar mesajul său este adresat
expres lui Vladimir Plahotniuc.”
„Platon poate să contribuie la
investigarea acestei fraude și să îi
denunțe pe cei care au organizat
furtul. El deține multe informații,
din acest considerent, cred că ar
fi util pentru procuratura noastră
să profite de acest lucru.”

„Extrădarea lui Plahotniuc implică jocurile politice din Moldova, dar conține și alte elemente, și
anume recuperarea unui miliard
de dolari. Obiectivul lui Platon
este să folosească instrumentele
pe care le oferă autoritățile statului R. Moldova pentru a-l lăsa
fără bani pe Vladimir Plahotniuc”,
a mai spus Ion Preașcă.
„Totul se transformă
într-o farsă”
Comentatorul politic Nicolae
Negru susține că eliberarea lui
Platon nu face altceva decât să
sporească neîncrederea cetățenilor față de justiție. „Acțiunile
procurorului general Stoianoglo
sunt sincronizate cu cele ale președintelui Dodon. Mai exact, nevinovăția lui Veaceslav Platon a fost
anunțată după ședința Consiliului Superior de Securitate, unde
domnul Stoianoglo a prezentat
un raport”, a observat el.
Nicolae Negru a evocat de asemenea imaginile în care „procurorul general face un gest de prietenie față de Platon, fapt ce denotă
relații mai vechi între cei doi”.
„Mai mult, Platon, după eliberare, a devenit purtătorul de
cuvânt al Procuraturii. El spune
cine e vinovat, cine trebuie să plătească, ce dosare are el pregătite.
Totul se transformă într-o farsă,
care numai a justiție independentă nu seamănă.”
„Domnul Platon împarte laurii,
Dodon este foarte bun, opoziția
este rea. El ar putea să finanțeze
campania electorală a lui Dodon”,
punctează analistul Nicolae Negru.
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Harta lumii

Revizionismul
pietrei (II)
festă intelectualilor. A câta oară,
ideile la care țin au învins realitatea, iar consecvența doctrinară a
ignorat logica aristotelică.
Din primele zile ale protestelor
BLM, era evident că la originea lor
nu e lupta cu rasismul sistemic,
inexistent, ci cu sistemul în general
și cu principiile de civilizație pe
care le întruchipează acesta. De
Adrian CIUBOTARU
asemenea, e clar că martirizarea
unui recidivist nu a fost lucrarea
9Vandalismul iconoclast al
revelației, ci a duplicității morale și
gloatei, declanșat de impulsul disa interesului politic. Demonstrantrugerii, spontan și necruțător, e
ții albi nu vor admite că uciderea
ca o stihie a naturii. Nu poți face
lui Floyd a fost doar pretextul, nu și
mare lucru, orice formă de opoziție
motivul real al ieșirii lor în stradă
fiind improductivă. O avalanșă, un
și că, în alte împrejurări, omorul
cutremur, o erupție vulcanică etc.
le-ar fi trezit doar o compasiune
lasă în urma lor ruine și disperare,
formală pentru încă o victimă a
dar, aproape întodeauna, și o șansă
abuzului polițienesc. Iar politipentru renaștecienii nu vor
re. La fel, catarecunoaște că
clismele socimascarada cu
ale. Sporadic,
îngenuncheI-am văzut
oamenii își ies
rea și iertarea
din albie, revare pentru a castrâmbând din nas la
sându-se furinaliza enerReichul lui Hitler, dar
oși împrejur
giile negative
glorificând măcelăria
și provocând
ale
revoltei
lui Stalin. I-am văzut
stricăciuni. Ei
într-o foarte
alături de „revoluții“ și
inundă, ca un
bine delimi„primăveri“ islamice.
puhoi, ulițele
tată direcție
propriilor lor
electorală. În
orașe și fac una
cele din urmă,
cu pământul tot
e limpede că
ce au construit
revizuirea panalții până la ei. Energii ținute sub
teonului comunitar și național e o
capac răbufnesc, explodează, parchestiune care, în SUA mai ales, ar
ticule elementare se întâlnesc sub
trebui să se rezolve prin dezbatere
cerul liber și se coagulează instanși să se decidă printr-un cât mai
taneu, formând mulțimi supărate
larg consens.
și, mai ales, incontrolabile. Nimeni
În ciuda acestor evidențe, o
nu le poate sta în cale: ceilalți așseamă de intelectuali, inclusiv din
teaptă, de regulă, sfârșitul revolspațiul românesc, au acceptat fără
tei, încercând să limiteze pagubele
șovăire argumentul „rasismului
doar acolo unde se poate.
sistemic“, au trecut cu ușurință
Oricât de dreaptă ar fi cauza
peste acel cumplit spectacol al
care răscolește gloatele, formele
ipocriziei care a fost înmormâniraționale, umorale, adică sălbatarea lui George Floyd și chiar au
tice și deci potențial criminale
identificat argumente istorice și
ale protestului sunt repudiate
morale pentru suprimarea statude bunul-simț și de instinctul de
ilor „controversate“.
autoconservare al majorității cuI-am văzut de multe ori pe inminți și pragmatice. Există însă
telectuali sprijinind gesturi radiindivizi, aparent civilizați, care
cale, mișcări extremiste, chemări
salută violența și alte manifestări
la răsturnarea violentă a ordinii
radicale ale nemulțumirii. Mai
și la revizuirea intransigentă a
mult, încearcă să le justifice teotrecutului. I-am văzut pregătind
retic și practic, să le îndreptățească
și înfăptuind revoluții, alături de
moral, întrevăzând în ele semnalul
soldați și muncitori. I-am văzut
primenirii și condiția sine qua non
citind și propovăduind cărticica
a ameliorării. Cu alte cuvinte, un
lui Mao. I-am văzut strâmbând
prim pas, oricât de dureros (și de
din nas la Reichul lui Hitler, dar
sângeros), spre un viitor mai bun.
glorificând măcelăria lui Stalin.
Nu mă refer neapărat la pojghiI-am văzut alături de „revoluții“ și
ța de semidocți care învelește orice
„primăveri“ islamice, cu teroarea
tărăboi obștesc: „activiști“ fanatici,
lor cu tot. I-am văzut predând, în
dascăli sectari și guru spirituali,
mari universități ale lumii, că stapubliciști de duzină și alți păstori
tul liberal și democratic occidental
de conștiințe angajați politic, pree, de fapt, un stat „fascist“. Acum,
cum și întreaga liotă de băgători de
îi vedem înlocuindu-l pe Winston
seamă sau de făcători de bine de
Churchill cu George Floyd.
care mișună apele tulburi ale new
Din nefericire, o mare parte a
age-ului informațional. Mă gâncelor care trăiesc din idei par să
desc mai curând la oamenii școliți
fi învățat și mai puțin din lecțiiși erudiți care găsesc mereu scule istoriei decât vandalii din Rize sofisticate și frumos ambalate
chmond. Și se cred într-atât de
pentru tot soiul de excese, precum
neprihăniți și fără cusur, încât
cele la care s-au dedat, în ultimele
sunt gata mereu să arunce primii
săptămâni, protestatarii BLM în
cu piatra. Cine și-ar fi imaginat, în
SUA și alte țări occidentale. Solizorii modernității, că intelectualii
daritatea ideologică și unitatea în
vor deveni, cu timpul, și herostrați,
resentiment le-a jucat din nou o
și inchizitori?
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A-politice

Ce mai face
guvernul?

S
Mircea V. CIOBANU
În cadrul ședinței a fost discutată evoluția situației epidemiologice și a economiei naționale”.
Adică: evoluţia pandemiei şi evoluţia economiei naţionale, în bloc!
Gestionarii tuturor treburilor se
numesc „conducerea Republicii
Moldova”, tot ei marii specialişti
în epidemiologie. Să se mai mire
cineva că lumea evită să aibă de a
face cu sistemul nostru medical?
Acum o săptămână, o febră
crâncenă m-a ţinut la pat, dar nu
aveam nici cea mai mică dorinţă
să mă adresez medicinei noastre
(poate doar unor medici, dar asta
e altă poveste). Vă somez să nu-mi
repetaţi fapta, nu sunt eu tipul
exemplar, dar asta era percepţia
mea: neîncredere. Mai ales că
tocmai atunci virusologul Chicu
anunţase că avem paturi în spitale
doar pentru cinci zile. Mi-am zis
că nu-i frumos din partea mea să
ocup – tocmai eu! – ultimul pat.
Cam aşa, cred, s-or fi simţit moldovenii înstrăinaţi, când „conducerea Republicii Moldova” îi soma
să nu cumva să vină acasă.
Am remarcat un amănunt:
dincolo de spoturile OMS care
ne sfătuiesc cum să ne ferim de
virus, nu am auzit vreo explicaţie calificată (nu improvizaţii à la
Dodon, îndemnuri à la Chicu sau
avertizări dramatice à la Viorica
Dumbrăveanu) calmă, limpede,
profesionistă şi accesibilă a virusologului, a medicului practician.
Aceste explicaţii ar calma spiritele
şi ar permite tratamente fără internare atunci când nu e cazul să
chemăm urgenţa. Doar că aceste
sfaturi trebuie să vină de la specialişti competenţi şi responsabili,
nu de la politruci.
Medicina noastră, ziceam, e
tristă. Dar guvernul ce mai face?
Sau nu ar trebui să pun întrebări
de felul acesta, având un executiv
lipsit de personalitate, alcătuit
în cvasitotalitate din consilierii
unui funcţionar, o echipă de buzunar, pentru uz personal? Ar fi
fost frumos dacă cel puţin unul
dintre miniştri şi-ar fi impus personalitatea în răspăr cu mediocritatea şefului. Dar când ai ajuns
ministru pentru devotament, nu
pentru performanţe manageriale
sau profesionale, încercarea de
a-ţi impune personalitatea ar însemna moarte politică. Adevărat,
ar fi fost o moarte frumoasă, pe
eşafod.
Asta ni-i tradiţia: ca să avansezi, trebuie să fi fost docil, conformist, parte a nomenclaturii.
Numai rarisimele valuri ale opoziţiei, ridicate – de fiecare dată

ituaţia în medicină e catastrofală, aici nu
avem ce să comentăm. Până când sistemul
va fi administrat de politruci, nu se va
schimba nimic. Nu m-a mai amuzat ultima
informaţie pe care o citisem pe site-ul guvernului
despre „şedinţa tradiţională a conducerii
Republicii Moldova”: „Premierul Chicu a
participat la ședința comună cu Președintele țării
Igor Dodon şi Președintele Parlamentului Zinaida
Greceanîi.
pe scurt timp – la rang de putere
au schimbat, în câteva cazuri,
peisajul. Nu e cazul guvernului
actual, adunat, cu mici excepţii,
din uşierii lui Dodon. În scurta
guvernare a Maiei Sandu, lumea
radiografia şi monitoriza orice
fapt, orice declaraţie sau miş-

Ar fi fost
frumos dacă cel
puţin unul dintre
miniştri şi-ar fi
impus personalitatea
în răspăr cu
mediocritatea şefului.
Dar când ai ajuns
ministru pentru
devotament, nu
pentru performanţe
manageriale sau
profesionale,
încercarea de a-ţi
impune personalitatea
ar însemna moarte
politică.

care a fiecărui ministru. Uneori
lăudaţi, alteori blamaţi, aceştia
aveau personalitate.
Revenirea la măsurile carantinei drastice (una repetată, deoarece prima eşuase) pune din nou
în discuţie problema guvernării.
Se propune un fel de regim flexibil de lucru pentru „bugetari”, cu
ture „de gardă”. Întreprinderile
eficiente, care produc ceva real,
au cu totul alte soluţii pentru
Caricatura la gazetă

aceste situaţii, acolo e contraproductiv să chemi oamenii la
serviciu în ture egale, pe rând.
Nu are niciun haz. Soluţia e bună
însă pentru oamenii a căror „eficienţă” se măsoară prin simpla
prezenţă fizică.
Dar unde-i e-guvernarea & digitizarea sistemului (contabilitate, arhivă, acte curente)? Omul nu
trebuie fericit cu „ghişeul unic”, ci
cu lipsa ghişeului (înlocuit de serviciile online). Astfel încât, exact
aşa cum contribuabilul îşi achită
online datoriile faţă de stat sau
faţă de alţi furnizori de servicii,
el trebuie să fie deservit similar.
În lipsa necesităţii contactului
direct, oamenii pot să lucreze
„de acasă”. Acest mecanism va
scoate în evidenţă o mare armată
de funcţionari inutili, care pot fi
concediați în favoarea păstrării şi
salarizării onorabile a unor specialişti de calitate, în domeniile
cu adevărat necesare.
Am făcut vizite virtuale în toate
ministerele şi am rămas descumpănit. Cu mici excepţii, în ministere se toarnă zilnic, vorba rusului,
vidul neputinţei din vasele goale
în cele deșarte. Pe româneşte:
se bate apa-n piuă. Se mimează
activităţi. Fără eficienţă şi fără...
frică. Dacă vreo nouă configuraţie
pe scena politică va cere remanieri, miniştrii au locul rezervat în
caseta consilierilor prezidenţiali. Aşa s-a întâmplat şi cu ultima
partidă de uşieri, demişi pentru
a face loc celor din „coaliţia” socialist-democrată. Or deciziile nu
le iau profesioniştii în domeniu,
ci entitatea tricefală de sorginte
sovietică: „Conducerea Republicii
Moldova”.

MREAJA REȚELELOR
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PPDA sau PAS – care o fi „copilul
răsfățat” al popular-europenilor
de la Bruxelles?

Aurelia PERU
Ne-am obișnuit deja cu faptul
că atunci când politicienii moldoveni sunt incapabili de a-și determina de sine stătător algoritmul
coalițiilor de guvernare, sar în ajutor comisarii și emisarii. Cel mai
recent caz – „construcția” majorității parlamentare PSRM-ACUM.
Iată că, acum, actorii politici de la Chișinău din nou au
picat în dilema shakespeariană – “to be or not to be” Guvernului tehnocrat anti-criză?
După cum aflăm chiar de la protagoniștii negocierilor, timp de
o lună Platforma DA solicită
voturile PAS-ului din legislativ
pentru demitere guvernului actual și legitimarea unui guvern
anti-criză, capabil să scoată țara
din labirintul social, sanitar, economic și psihologic în care am
ajuns. Doi eurodeputați români
solicită – printr-un demers –
Comisiei Europene să identifice
oportunități de susținere a RM în
lupta cu noul coronavirus, inclusiv cu personal medical. Moldova
a devenit „o istorie de insucces”
în Europa și doar noi, cei de

acasă, nu vedem că nu putem…
În contextul negocierilor sterile
dintre foștii parteneri ai blocului electoral ACUM, cred că, mai
devreme-mai târziu, vom auzi și
vocea popular-europenilor de la
Bruxelles. Or, ambele formațiuni
– și PPDA, și PAS – au devenit
din decembrie 2017 membre cu
drepturi depline ale Partidului
Popular European, unul din cele
mai mari partide transnaționale
și cel mai influent partid de centru-dreapta în Parlamentul UE.
Și Maia, și Andrei au fost oaspeți deși ai familiei de la Bruxelles.
Ne este bine cunoscută și abilitatea politică a președintelui PPE,
ex-președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk.
Cu româna sa impecabilă, de care
a dat dovadă citindu-și discursul
excelent la București, la 10 ianuarie 2019, când România prelua
președinția Consiliului UE, cred
ar putea „împăca” junimea popular-europeană de la Chișinău. Poate Tusk le sugerează, eventual, cine
din lista potențialilor premieri ar
fi mai potrivit în actuala conjunctură social-politică. Dar poate ar
cugeta și despre faptul că funcția
de premier într-un guvern anti-criză este una de sacrificiu și acest
fapt nu poate fi neglijat din perspectiva alegerilor prezidențiale.
Liderii popular-europeni au avut
totdeauna de spus un cuvânt în
politica moldovenească. A făcut-o
și predecesorul lui Tusk, Joseph
Daul, la timpul său, care participa la acțiunile PLDM-ului. A dat

suficiente semnale de încurajare și
cancelarul german Angela Merkel.
De altfel, nu l-am auzit demult pe
popular-europeanul, politicianul
cu o preocupare constantă pentru
R. Moldova, fostul Președinte al
României, Traian Băsescu. După
căderea cabinetului Sandu, urmare asumării de răspundere pentru
modificarea Legii Procuraturii,
acesta avea să comenteze prompt
la un post de radio: „Maia Sandu
și-a făcut datoria, când a intrat
în alianță cu socialiștii și a greșit
fundamental acum. Atunci când
s-a format Guvernul a realizat un
mare obiectiv, acela de a-l scoate
pe Plahotniuc de la putere, de la
butoanele Republicii Moldova. A
intrat în guvernare cu socialiștii,
trebuia să-l elimine și pe Dodon
[…]” Ce ar spune astăzi „președintele jucător”?
Așadar, pentru armonizarea
pozițiilor și pentru identificarea
unui compromis valabil, celor
două partide popular-europene
moldovenești, ar fi timpul să răsune și vocile fraților mai mari
din familia popular-europenilor.
Poate ei găsesc leacul pentru „ambiția autentică” și pentru acceptarea unui „pachet de nume” notorii
într-o garnitură guvernamentală.
ACUM, în acest context, devine
interesant cine dintre cei doi actori politici de la Chișinău o fi
„copilul răsfățat” al popular-europenilor de la Bruxelles? Pe cine
ar alege Tusk – pe Maia Sandu, pe
Andrei Năstase sau pe al treilea?

Turismul e acasă, de-ar avea
cine îl promova!

Alexandru CAZACU DOR
Întâi, mi-am amintit de Arcul
geodezic Struve. Apoi, de triunghiul de la Rudi. Apoi, mi-am
amintit că un asemenea punct
era pe dealul de după pădurea
din Ciutulești. Văd, ca azi, cum
veneam de la cramă cu tăticul și
el mi-a arătat acel cub de piatră.
Și mi-a zis că e semnul Ciutuleștiului pe hartă.
Azi, am zis... Dacă este Rudi,

trebuie să fie și Ciutuleștiul, doar
că nimeni nu știe. Și l-am găsit!
În lucrarea „ THE STRUVE
ANALITIC GEODETIC ARC.
Submission in the World Heritage Committee for Inscription on
the World Heritage List”, 2004.
Registrul UNESCO!
Iată, așa! Tschutuleschti! Ciutulești!
Turismul e acasă, de-ar avea
cine îl promova!
NB. Arcul geodezic Struve este
o rețea formată din 265 de puncte de observație, reprezentate
prin cuburi de piatră cu latura
de doi metri, dispuși pe o traiectorie relativă între Hammerfest
(Norvegia) și Necrasovca-Veche
(Ucraina). Această rețea a fost
concepută cu scopul evaluării
parametrilor tereștri, formei,
dimensiunii. Arcul geodezic
Struve, în decursul a 40 de ani,

Anda VAHNOVAN
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De la lume adunate

Salariul unui medic
din prima linie în lupta
cu epidemia este
de 8.000 de lei
Într-o discuție telefonică cu un
medic, căruia îi păstrez anonimatul
din varii motive, care lucrează într-o
secție Covid-19, dintr-un spital raional, am aflat despre graficul de lucru
al lui și al asistentelor medicale și
despre salariul dublat al acestora.
Menționez că la 9 martie a intrat
în vigoare un ordin semnat de miVictoria POPA
nistra Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale, Viorica Dumbrăveanu, conform căruia, pentru indicatorul de
performanță profesională „acordarea asistenței medicale cu COVID-19,
în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat”, conducătorii
instituțiilor-medicale oferă un supliment de 100% la salariul de funcție
pentru personalul medical implicat direct în realizarea acestui indicator.
Deși ordinul a fost aplicat, medicul este indignat pentru salariul
primit în comparație cu munca depusă și graficul nenormat de lucru.
„Salariul meu a fost practic dublat. Leafa mea era de 4.500 de lei.
Acum, după impozitare, am ridicat 8.000 de lei. Mi-au achitat niște
bănuți pentru indicatori de performanță, pe care nu-i văd indicați
în fluturaș. Indicele pentru nocivitate calculat reiese că este de 6 lei
pe oră. Dar eu lucrez practic non-stop. Trăiesc la spital din data de
16 aprilie, de când a fost testat pozitiv cu Covid-19 primul pacient.
Salariul respectiv este calculat pentru 140 de ore pe lună, dar eu,
în realitate, fac 280 de ore. Aceste ore nimeni nu mi le fixează. Eu nu
am nici sâmbătă și nici duminică. Mă aflu la spital non-stop. Acesta
este graficul de lucrul al unui medic dintr-o secție Covid-19. Când
bolnavul de Covid- 19 se spitalizează are nevoie de un medic alături.
Pe16 iunie am spitalizat trei pacienți cu Covid-19. La ora 3.00 noaptea
am plecat din spital,”mi-a mărturisit doctorul.
De specialitate medicul este pediatru. Și până la deschiderea secției Covid-19 a activat în calitate de pediatru la spital. Avea salariul de 4.500 de lei
lunar, plus un procent pentru indicatorii de performanță și un procent mic
pentru funcția de șef de secție. Lucra și prin cumul. Făcea servicii de gardă
în secția de internare. Lucra din greu pentru un salariu de 13 mii de lei.
„Și acum, când muncesc mult și îmi pun zilnic viața în pericol
primesc 8.000 de lei. În situația mea se află și asistentele medicale,
care muncesc alături de mine. Sunt unicul medic în secția respectivă.
Nu are cine să mă înlocuiască. Din 16 aprilie până acum prin secția
Covid-19 au trecut 20 de bolnavi testați pozitivi. Pe lângă pacienții
testați pozitiv ei, au fost și alți 60 de pacienți, care au trecut prin
secție. Zilnic sunt internați bolnavi cu suspiciune la infecția Covid-19.
Asistentele medicale la fel nu sunt mulțumite de remunerare pentru
luna mai. Anterior salariul lor era de 3000 de lei pentru munca făcută
pe ture, acum au ridicat 6-7 mii de lei”.
Din spuselor medicului, din lipsa drastică a cadrelor medicale, același medic, aceeași asistentă medicală și aceeași infirmieră lucrează cu
bolnavii testați pozitiv cu Covid-19, testați negativ cu Covid-19, și cu
cei care sunt cu suspiciune de Covid-19. Când ar trebui să fie echipe
de medici separate.

După 95 de zile,
au ajuns să accepte propunerea
înaintată pe 10 martie

între 1816–1855, a suferit modificări. Acum acest arc măsoară
2.820 de kilometri, numără 34
de puncte de observație, incluse în patrimoniul UNESCO din
anul 2004.

O dedicație celor care nu poartă mască
Tailandezul mic de statură,
mereu zâmbitor, vine în fiecare
joi să facă curățenie în bloc. În
fiecare joi miroase a detergent cu
aromă de flori și aud aspiratorul
când lovește ritmic în ușa de la
intrare. Joia trecută, a mirosit
altfel în tot blocul. Miros înțepător, care a persistat câteva zile. A
murit vecina de la apartamentul
2. Avea COVID. A fost dezinfectat
totul. Tailandezul mic de statură
și-a făcut datoria impecabil, ca

9

de fiecare dată. Doar că nu mai
zâmbea. Și-a adunat ustensilele,
și-a șters fruntea cu mănușile și
a plecat spre casa unde nu îl mai
așteaptă nimeni. Soția lui a murit
și ea de COVID. Avea 50 de ani și
suferea de astm. Tailandezul mic
de statură a devenit și mai mic.
Astăzi, așa o dedicație celor cărora
le e greu să își pună o amărâtă
de mască. Nu vreau polemici și
dezbateri. Vreau, doar, să vedeți
ochii acestui om.

Nu fac niciodată distribuirea
propriilor postări. E pentru prima
dată când o fac. Pentru că am aflat
că autoritățile lucrează la deschiderea unui spital COVID pe baza
spitalului nou TBC din Vorniceni.
Pe 10 martie într-o postare am
propus urgent pentru utilizare spitalul nou TBC din Vorniceni cu 240
de paturi, despre a cărui existență
Ala NEMERENCO
am anunțat toamna.
Spitalul dispune de paturi de reanimare, sistem de ventilare specială pentru infecții, condiții bune,
saloane separate, totul e nou. Nu este dat în exploatare, dar se poate
de emis o decizie de Guvern care ar face excepție. E necesar doar în
mod urgent de schimbat conducta de apă care vine spre clădire – are
un debit foarte mic și ajunge greu la etajul trei din cauza diametrului
mic al țevilor. Se poate schimba în câteva zile. Personalul va face
naveta cu autocare care vor circula din Chișinău.
La o distanță de 95 de zile, au ajuns, în sfârșit, să accepte propunerea înaintată pe 10 martie 2020.
Treceam cu ochii peste acel Plan propus și, la o distanță de
trei luni, în care am citit și învățat atâtea despre coronavirus și
cum lupți cu el, să constat că au fost toate foarte raționale. Mă
întrebam, dacă l-ar fi acceptat, câte vieți ar fi fost salvate, nemaiajungând să facă boala. Dacă...
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În dialog cu Gheorghe Răileanu, ex-primar de Cimișlia

„Mă protejez pentru
a nu răspândi infecția”

M

edic de profesie, specializat în
epidemiologie, timp de 12 ani a
fost primarul orașului Cimișlia, iar
acum este consilier orășenesc și
președintele Comisiei de urbanism și agricultură
din cadrul Consiliului Raional Cimișlia. Gheorghe
Răileanu a participat, la începutul anilor 1990, la
procesul de negocieri dintre găgăuzi și autoritățile
de la Chișinău și a fost voluntar în Războiul de pe
Nistru.

Natalia MUNTEANU
Echipa GAZETEI de Chișinău a
ajuns duminică la Cimișlia, unde
a vorbit cu Răileanu despre Covid-19, reforma administrației
publice locale și buget.
Epidemiolog de profesie, Gheorghe Răileanu consideră că pandemia de coronavirus nu poate fi
oprită, dar „trebuie eșalonată ca să
nu se pună presiune pe medici”.
Răileanu crede că toată lumea se
va îmbolnăvi de Covid-19.
Potrivit lui Răileanu, efectul
principal al coronavirusului de
tip nou constă în coagularea sângelui, în consecință fiind atacați
rinichii, vasele sangvine etc. „Un
remediu ar fi banala aspirină. Se
poate bea vin roșu, care are efect
hemolitic. Eu nu folosesc antibiotice. Medicamentele biseptocid
sau biseptol opresc dezvoltarea
microbilor. Noi le folosim și au
avut efect întotdeauna pentru
tratarea problemelor de tract digestiv, ale căilor respiratorii etc.”,
recomandă Gheorghe Răileanu.
Educație sanitară
cu exemple concrete
Pandemia de Covid-19 trebuie
lovită în țintă, comentează doctorul. „Izolarea totală este eficientă,
infecția se oprește într-adevăr.
Rezultate sunt chiar dacă nu se

respectă întocmai autoizolarea.
Dar sunt metode de a lucra la țintă, adică se urmăresc contactele.
Am cercetat infecțiile intraspitalicești. Am luat o lăuză și am dus-o
la toaletă. Am vrut să văd toate
mișcările pe care le face: de ce
se ține când se așază, pe ce pune
mâna, cum se spală etc. Acesta-i
lucru concret și educație”, explică
Răileanu.
Acesta îndeamnă oamenii să
se protejeze pentru a nu răspândi
infecția de Covid-19. Afirmația
unora că nu „se tem de moarte”
este greșită. „Nici eu nu mă tem
de moarte, dar mă protejez pentru a nu răspândi infecția și a nu
prejudicia economia”, precizează
Gheorghe Răileanu.
Despre revenirea
la județe în R. Moldova
De altfel, Cimișlia este unul
dintre raioanele foarte puțin
afectate de pandemie. Potrivit
Ministerului Sănătății, raionul
Cimișlia are în total 47 de cazuri
de Covid-19, dintre care 18 persoane s-au vindecat. Niciun deces.
Întrebat de ce nu se îmbolnăvesc
oamenii la Cimișlia, Gheorghe Răileanu crede că moldovenii din
diasporă ar avea un rol important
în informarea oamenilor. „Cimișlia este campioană la migrația care
a pornit din satul Gura Galbenei.
I-au sensibilizat pe ăștia de aici.
Oamenii sunt conștienți. De ce
nu porți mască? De ce ai veni la
piață fără mască?, sunt luat la rost
de cetățeni.”
Guvernul intenționează să
schimbe până în anul 2023 organizarea teritorial-administrativă a
statului. Conceptul unei reforme,
similare celei de până în 2003,

Preşedintele
Emmanuel Macron
susține că Franţa va
fi inflexibilă în faţa
rasismului, dar
nu va dărâma statui
Preşedintele Emmanuel Macron a declarat că Franţa va fi „inflexibilă” în faţa
rasismului, dar „nu va şterge nicio urmă
sau nume din istoria sa” şi „nu va da jos
nicio statuie”, după o serie de manifestaţii inspirate de protestele din SUA, unde

este pregătit, a anunțat premierul
Ion Chicu. În perioada 1998-2003,
Republica Moldova a fost împărțită în nouă județe, un municipiu
și două unități teritoriale.
Am solicitat opinia ex-primarului de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, privind această reformă.
Consiliile raionale și-au pierdut
rolul odată cu descentralizarea
financiară a primăriilor. „Primăriile nu au acum nicio treabă cu
consiliile raionale. Lucrează direct
cu Ministerul Finanțelor”, afirmă
Răileanu.
Comasarea satelor mici este o
idee atractivă, dar trebuie studiate
procesele demografice și economice, susține el. Acesta precizează
că reunirea localităților ar putea
accelera plecarea oamenilor, dispariția satelor sau izbucnirea unor
conflicte interne între locuitori
etc. Potrivit lui Răileanu, comasarea satelor poate fi făcută doar
pe principii benevole.
Structură teritorială,
după modelul francez
În Franța, de exemplu, o primărie are de la 500 de locuitori.
Primarul francez primește indem-

protestatarii au distrus monumente considerate rasiste, transmite AFP.
„Vom fi inflexibili în faţa rasismului,
a antisemitismului şi a discriminării”, a
declarat şeful statului francez, „dar această luptă nobilă este greşită atunci când se
transformă în comunitarism, într-o rescriere odioasă sau falsă a trecutului” şi
„o luptă inacceptabilă când este acaparată
de separatisme”.
„Republica nu va da jos nicio statuie”, a insistat preşedintele Macron.
„Ar trebui mai degrabă să ne uităm la întreaga noastră istorie împreună”, a spus
preşedintele francez în timpul unui discurs
solemn consacrat iniţial luptei împotriva

nizație, nu salariu, iar secretarul
este administrator public, relevă
Gheorghe Răileanu în baza unei
vizite de lucru în Republica Franceză.
„În Franța secretarii au pregătire specială. Trebuie să aibă
cunoștințe de contabilitate, să
elaboreze bugete, să semneze
documente financiare. Primarul
este însă figură politică –vorbește
cu cetățenii, concepe politici, studiază opinia publică, urmărește să
fie dreptate etc. Secretarii francezi
au stabilitate în funcție. Și la noi
au stabilitate, conform legii. Dar
pentru ce? Ca să se dușmănească încontinuu cu primarul?”, se
întreabă Răileanu.
Găgăuzia,
favorizată de Guvern
Cunoscând veniturile localităților din Găgăuzia, Răileanu
propune ca impozitele colectate
de la agenții economici să nu fie
transferate la bugetul de stat, ci
să rămână în bugetul local, așa
cum se întâmplă în UTA Găgăuzia.
„Cei de la Comrat au finanțare
dublă în raport cu restul localităților din Republica Moldova,

epidemiei noului coronavirus. Şi „în niciun
caz să negăm ceea ce suntem”, a adăugat el.
De la începutul mişcărilor de protest în
SUA generate de moartea lui George Floyd,
un negru ucis de un poliţist alb în timpul
arestării sale pe 25 mai, manifestaţiile au
luat avânt şi în Franţa, unde poliţia este
acuzată de rasism şi violenţă şi unde este
denunţat rasismul din societate în general.
Deşi a recunoscut că există discriminare
rasială în societatea franceză, Emmanuel
Macron a avertizat împotriva unei contaminări provenind din SUA, unde demonstraţiile sunt însoţite de distrugerea statuilor
şi de punerea sub semnul întrebării a unor
opere artistice vechi, pe care protestatarii

în conformitate cu Legea privind
finanțele publice locale. Noi nu
avem nici un leu din taxa pe valoarea adăugată (TVA), dar ei au
100%. Noi nu avem nici un leu
din impozitul pe venit al agenților
economici, dar ei au 100%. Din
taxa rutieră aveau 50%. La noi
nu-i clar niciodată care-i procentul. Ei au un regim fiscal diferit
de-al nostru, ceea ce le permite
să acumuleze la buget mai multe
finanțe. Au libertate economică
mai mare”, susține ex-primarul
de Cimișlia.
La ședințele Congresului Autorităților Locale din Moldova,
Gheorghe Răileanu a pus această
problemă, inclusiv în fața Guvernului, dar niciodată nu a primit un
răspuns. „Nu cerem să fie scoase
de la găgăuzi, dar încet, încet să
fie ridicate și la noi. Să avem aceleași condiții fiscale. Ca să putem
asigura o dezvoltare echilibrată”,
zice el.
Orașul Cimișlia gestionează
anual un buget de circa 35 de milioane de lei. Potrivit lui Gheorghe Răileanu, majoritatea banilor
sunt cu destinație specială (învățământ, tutelă, recruți, aparatul
primăriei, cantina socială etc.).

le consideră ofensatoare şi rasiste.
„Suntem o naţiune în care fiecare, indiferent de originea sau religia sa, trebuie
să îşi găsească locul. Este aceasta adevărat peste tot şi pentru toată lumea? Nu”, a
recunoscut preşedintele francez. „Bătălia
noastră trebuie, prin urmare, să continue,
să se intensifice pentru a permite obţinerea
diplomelor şi a locurilor de muncă care
corespund meritelor şi talentelor fiecăruia
şi a lupta împotriva faptului că numele,
adresa, culoarea pielii încă reduc, prea des,
egalitatea de şanse de care fiecare ar trebui
să beneficieze”, a spus Macron.
AGERPRES
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Lipsa dreptului la moarte
în Republica Moldova

S

untem într-o perioadă destul de dificilă,
dar nu nouă în istoria umanității, în care
zilnic titlurile de știri ne anunță despre
numărul de oameni decedați fie în urma
virusului, fie din cauza unor accidente sau altor
motive de sănătate.

Sergiu BEJENARI
Conform statisticilor oficiale
internaționale (prezentate de
worldmeters.info), doar în prima jumătate a acestui an au fost
înregistrate peste 27 de milioane
de decese pe tot globul pământesc.
Zilnic, fiecare dintre noi posibil că
se află la câțiva pași de interacțiunea cu potențiali factori care ar
provoca sfârșitul vieții. Problema
morții este una fundamentală, ea
nu poate fi ignorată.
În acest articol mi-am propus
să abordez una din laturile morții, și anume: dreptul la alegerea
finalului vieții. Un subiect controversat, care trezește diverse
sentimente, dezbateri aprinse și
contradictorii atât pe criterii morale și religioase, cât și pe criterii
juridice și etice. Cu toate că eutanasia este legalizată în mai multe țări (Olanda, Belgia, Elveția,
Luxembourg, Columbia, Germania, Canada și altele) acest subiect
rămâne a fi unul foarte sensibil
și practic absent în discuțiile din
societatea moldovenească.
În discuțiile cu mai mulți cititori despre eutanasie, majoritatea și-au manifestat acordul de a
avea dreptul de alegere în cazul
în care starea de sănătate nu le va
mai permite să poată trăi demn,
fără îngrijiri specializate și fără
speranță de viață confirmată de
medici. Dar aceleași persoane

consideră că este prea devreme
pentru Republica Moldova să fie
legalizată eutanasia, și asta anume
din motivul nivelului crescut de
corupție în mai multe ramuri ale
statului, care respectiv ar crește riscul abuzurilor de putere și
chiar ar putea duce la omoruri
intenționate.
Avocata Nicoleta Hriplivîi
Caminschi, avocată Promo-LEX,
are păreri împărțite privind legalizarea eutanasiei și consideră că
Republica Moldova încă nu este
pregătită pentru reglementarea
prin legislație a eutanasiei. „Accept că într-un stat cu principii și
valori democratice reale astfel de
procedură este inevitabilă și extrem de necesară. Dar nu și pentru
R. Moldova, pentru că avem un
sistem de justiție foarte corupt și
inechitabil. Într-o societate cu un
model de comportament la fel ca
și în justiție, nu exclud că o astfel
de lege ar crea foarte mare abuzuri
și ar putea duce la crime.”
„Nu suntem suficient
de pregătiți”
Eutanasia se mai numește sinucidere asistată, iar persoana
trebuie să-și manifeste benevol
dorința de a muri. Practica țărilor
în care acest lucru este reglementat prin legislație, arată că pacienții care suferă de boli incurabile și
sunt în stadii terminale ale vieții,
au dreptul să solicite ajutor pentru a trece în moarte. Procedura
este efectuată prin injectarea unei
soluții chimice care provoacă o
moarte rapidă și fără dureri.
„Acest lucru ar putea exista într-o societate matură, dezvoltată,
într-un stat în care legea este pilonul și fundamentul său, o societate
în care nu se dau plicuri și pache-

te sau se apelează la cumetri. O
astfel de procedură ar trebui să
existe într-un stat dezvoltat, cu
o societate înțelegătoare.
O altă problemă este biserica.
Chiar dacă ar exista un asemenea
proiect, chiar dacă s-ar întruni
condițiile pentru un sistem de
justiție echitabilă, biserica se va
opune foarte mult și va influența anumiți exponenți ai politicii.
Consider că este necesar să se discute o astfel de lege, dar încă este
prematur, nu suntem suficient de
pregătiți ca să înțelegem cum se
aplică”, a comentat avocata Nicoleta Hriplivîi Caminschi.
„Acest drept
al pacientului
nu este respectat în
Republica Moldova”
Vadim Pogoneț, președinte al
Comisiei de specialitate îngrijiri
paliative, îngrijiri de lungă durată
și îngrijiri medicale la domiciliu a
Ministerului Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale, precizează că
„îngrijirile paliative nu au nimic
cu eutanasia. Îngrijirile paliative se referă la persoanele care au
probleme multiple legate de boli
care duc la deces cu probabilitate
foarte înaltă. Boli în care oamenii
suferă foarte mult. Aceste îngrijiri
nu prevăd în nici un mod apropierea morții, ci sunt menite să facă
suferința omului cât mai puțin
percepută și mai ușoară.”
În experiența sa a auzit de mai
multe ori expresii și doleanțe prin
care pacienții își doreau să li se
termine suferințele. „Au fost rugăminți din partea pacienților
foarte stresați care își doreau să
moară, iar întrebările pe care le
adresau erau directe și spuneau
că, dacă ar exista o posibilitate să
termine chinurile, ei ar alege-o.
Astfel de momente se întâlnesc
deseori.
Ceea ce trebuie să realizăm este
faptul că există o diferență între
a spune că vrei să mori și cea de
a-ți pune capăt zilelor. Faptul că

Dexametazona
– primul
medicament
care poate salva
viețile celor
grav bolnavi de
COVID-19
Experții din Marea Britanie spun că tratamentul cu doze mici de steroizi reprezintă
un progres major în lupta împotriva virusului. Nu dați fuga la farmacie! Medicamentul
nu pare să fie de folos celor cu simptome
mai ușoare de COVID-19, adică cei care nu
au nevoie de ajutor ca să respire.
Dexametazona face parte din cel mai
mare studiu clinic din lume care testează
medicamente existente pentru a vedea dacă

acestea funcționează și în cazul coronavirusului. Pentru că este ieftină, aceasta
ar putea fi în avantajul țărilor sărace care
se luptă cu un număr mare de pacienți cu
Covid-19, relatează BBC News.

Dexametazona a redus riscul de deces
cu o treime în cazul pacienților aflați la
terapie intensivă, ventilați mecanic. Pentru
cei care doar primeau oxigen, tratamentul
a redus mortalitatea cu o cincime.

dorința de moarte este exprimată,
iar dacă pacienților li s-ar oferi
așa ocazie nu înseamnă că toți
s-ar sinucide sau ar fi gata să accepte eutanasia. Încă o problemă
este identificarea dacă persoana
care se apropie de deces este în
deplinătatea facultăților mintale
pentru a lua o decizie. Tratamentul la sfârșit de viață este făcut
cu doze mari de medicamente și
combinații, care au efecte adverse
asupra stării psihice.
La noi nu există alternative,
bolnavii se luptă până la capăt,
chiar dacă pacientul spune că el
nu mai vrea să fie ținut în viață,
acest drept al pacientului nu este
respectat în Republica Moldova”,
a adăugat Vlad Pogoneț.
Nota autorului: Țin să menționez că redacția GAZETA de
Chișinău, prin publicarea acestui articol nu promovează argumentul pro sau contra, ci vine să
informeze și să pună în dezbatere
subiectul respectiv.

Medicamentul, folosit pentru a reduce
inflamația într-o serie de alte afecțiuni, pare
să stopeze o parte dintre efectele dăunătoare ale așa-numitei furtuni de citokine.
Aceasta poate fi mortală și este cauzată de
o reacție exagerată a sistemului imunitar
în încercarea de a combate virusul.
Cercetătorul șef, prof. Peter Horby, a
declarat că „până acum, acesta este singurul medicament în cazul căruia s-a dovedit că reduce mortalitatea și o reduce
semnificativ. Este un progres major”. El a
avertizat însă că oamenii nu ar trebui să
cumpere dexametazonă pentru a o avea
acasă. Medicamentul nu pare să fie de folos
persoanelor cu simptome mai ușoare de
COVID-19, adică cei care nu au nevoie de
ajutor ca să respire.
Jumătate dintre pacienții cu COVID-19
care necesită ventilație mecanică nu supraviețuiesc, astfel încât reducerea riscului cu
o treime ar avea un impact uriaș.
rfi.ro
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Interviu cu Ana Tkacenko, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”

„Nu am timp
de scamatoriile
politicienilor. Visez
să revenim în scenă”
– De când nu ai urcat pe
scenă, dragă Ana Tkacenko? Care a fost ultimul
spectacol înainte de carantină?
Nu am urcat în scenă de pe 8
martie. Atunci am jucat „Cântec de
leagăn pentru bunici” de Dumitru
Matcovschi, regie – Sandu Cozub.
Eu fac rolul Savetei în acest spectacol important din repertoriul
Teatrului Național „Mihai Eminescu”. Ne este dragă această piesă și nouă, actorilor, și publicului,
se joacă de zece ani la Național.
– Ce i se întâmplă unui actor când nu joacă?
Nu i se întâmplă nimic, tocmai
asta e tragedia.
– Uneori ai impresia că
scena e undeva departe-departe?
Eu o simt mereu sub tălpi, mă
arde. Iar acum, mă arde dorul de
ea…
– Când a început drumul
tău spre scenă?
Prima întâlnire cu scândura
scenei a fost în 1995, aveam 12
ani. Am făcut atunci figurație la
Teatrul Nottara, în spectacolul

„Arșiță și viscol”, regie – Dominic Dembinski. „Arșiță și viscol”
a câștigat Premiul pentru cel mai
bun spectacol al anului 1995. În
piesa aceea eram un copilaș, în
diferite costume, alergam încântată printre mari actori.
– Pe când erai mică, ai dat
flori actorilor? Ce actriță/
actor a fost idol pentru tine
în copilărie?
Da, am dat flori, au fost momente foarte emoționante. Idoli
nu am, dar mulți actori mă fascinează, sunt repere profesionale
pentru mine… de la Al Pacino,
Mihail Efremov, Meryl Streep,
Mariana Mihuț, Maia Morgenstern, până la Anatol Durbală,
Petru Hadârcă, Angela Ciobanu,
Victor Nofit, Grigore Grigoriu, Vitalie Rusu, Eugenia Toderașco. În

general, îmi place să observ oamenii, să-i descopăr pe cei care
mă inspiră. Astfel de oameni mă
ajută să răspund la întrebarea „a
fi sau a nu fi”.
– Cine au fost profesorii
tăi în actorie, la Academia
de Muzică, Teatru și Arte
Plastice din Chișinău (AMTAP)? Ce ai preluat de la
ei?
La AMTAP mi-au fost profesori
Anatol Durbală și Ilie Todorov,
mari artiști. Pentru un viitor actor, pedagogii sunt acele modele
de la care învață toată viața. Am
norocul să joc, la Teatrul Național, cu pedagogul meu Anatol
Durbală, este o onoare deosebită
pentru mine.
– Când, cum ai fost angajată în trupa Teatrului Național „Mihai Eminescu”?
Am fost angajată la Național în
2005. Eram în anul 4 la facultate și primisem oferte din partea
mai multor teatre. Dar invitația de
bază a fost făcută de domnul Iurie
Negoiță, pe atunci director general
al Teatrului Național „M. Eminescu”. Domnia sa mă văzuse în
Mița, într-un fragment din piesa

„D’ale carnavalului”, pregătisem
rolul cu pedagogii mei. Am acceptat din prima clipă. Anume această
invitație era cea mai așteptată de
mine. Primele mele roluri de la
Național au fost cele din spectacolele „Pasărea albastră”, „Flori
de măr”, „Take, Ianke și Cadâr”,
„Suflete Moarte”.
– Acum joci în 16 spectacole ale Teatrului Național
„Mihai Eminescu”, ai în
palmares Premiul pentru
debut, Premiul UNITEM
pentru cel mai bun rol feminin secundar, ai participat la diverse concursuri,
festivaluri, turnee. Ce s-a
schimbat în modul tău de a
înțelege teatrul? Care este
misiunea actorului?
Mi-e frică de cuvinte mari. Ce

înseamnă teatrul pentru mine?
Am s-o spun scurt, cumva utopic:
teatrul e o mare bucată din mine.
Nu știu… poate revenim la întrebare peste 20 de ani. Dar pot să
afirm și acum, cu toată hotărârea,
că în teatru trebuie să oferi, să
dăruiești. Cu cât dai mai mult,
cu atât ți se întoarce! Teatrul în
privința legilor este exact ca un
destin uman: nu acceptă greșeli.
Valorile de bază în teatru sunt
dăruirea, răbdarea și dragostea.
– Monospectacolul tău
„Scrisoarea unei necunoscute” de Stefan Zweig, în
regia lui Nugzar Lordkipanidze, este profund tragic. Ce i se întâmplă unui
actor când pătrunde, împreună cu personajul său,
în zona tragică a existenței?
Mi-e foarte dor de „Scrisoarea
unei necunoscute”… Spectacolul
a pornit de la venerația pe care
o port pentru opera lui Stefan
Zweig. M-am legat de nuvela
„Scrisoarea unei necunoscute” cu
vreo 18 ani în urmă. Atunci nu
știam că o voi dramatiza și o voi
juca, dar îmi plăcuse foarte mult
încă de atunci. E un miracol că a
apărut acest monospectacol. Trăiesc niște stări foarte ciudate când
se apropie ziua reprezentației.
Cu două zile înainte de spectacol
sunt urmărită de o melancolie,
de o sensibilitate excesivă. De
fapt, atât corpul, cât și rațiunea
acumulează energie pentru seara
când joc „Scrisoarea…”. Pentru
un asemenea spectacol nu sunt
suficiente doar două ore de concentrare, e nevoie de câteva zile.
Ceea ce se întâmplă în scenă, în
timpul spectacolului, nu are nicio
legătură cu Ana Tkacenko, ci doar
cu eroina mea. Eu apar abia după
ce monospectacolul s-a încheiat,
atunci revin pe lumea asta, pentru
a mă închina în fața spectatorilor.
Cred că multe din tristețile eroinei
mele își au, ca sursă, o profundă
singurătate. Prin acest spectacol
vreau să transmit un mesaj: priviți în jur, există oameni care au
nevoie de ajutorul vostru!
– Regizorii îți oferă adeseori și roluri de comedie.
Te simți mai degajată, mai
relaxată într-o comedie?
O, nu… E aceeași încordare,
tensiune, sunt aceleași emoții atât
în tragedie, cât și în comedie. De
fiecare dată, înainte de a ieși în
scenă, simți că leșini… Este o avalanșă de adrenalină amestecată cu
frică și neputință. E o nebunie, o
magie… of, e ceva ca o explozie.
– Cât de necesară e concurența într-o trupă de teatru?
O concurență sănătoasă este
una dintre căile spre succes… La
Teatrul Național avem o concu-

rență loială, corectă. Suntem o
echipă, dorim să obținem performanță profesională, eu cred
că facem un teatru viu, actual,
cu montări ce au impact asupra
publicului. Avem o trupă frumoasă, cu realizări notabile, datorită
spiritului de acțiune și calităților
umane ale lui Petru Hadârcă, directorul general al Naționalului.
Îi prețuim și pe directorul artistic, Sandu Cozub, și pe Ghenadie
Gâlcă, șeful trupei, suntem uniți,
avem în teatru o atmosferă prietenoasă și creativă.
– Ce faci pentru a te menține în formă, în perioada
când teatrul e închis din
cauza pandemiei provocate de coronavirus? Cum îți
antrenezi memoria? Cât
de importante sunt pentru
tine exercițiile vocale?
E mai complicat să-mi mențin
forma fizică… Eu gătesc, destul
de des, aproape în fiecare zi. Îmi
place să fac mâncăruri gustoase,
am și imaginație bună, mă simt inspirată în bucătărie. Dar încerc să
îmi controlez poftele. Fac și sport,
merg pe jos. Memoria mi-o antrenez prin amintiri, lecturi. Citesc,
ascult texte, rugăciuni, le repet.
Le repet cu voce tare, ca pe niște
incantații… astea sunt și un fel de
exerciții vocale.
– Cum îți completezi limbajul gesturilor? Urmărești gestica unor politicieni? Ce denotă aceasta?
Limbajul gesturilor, al gândirii și al simțirii trebuie să fie un
întreg. Toate împreună, pe scenă,
ne ajută să facem roluri convingătoare, expresive, încărcate de
emoție. Cât despre politicieni,
pot să vă spun că nu am timp
de scamatoriile lor. Prea multă
batjocură din partea lor la adre-

sa oamenilor care trăiesc în acest
stat. Cel mai mult mă enervează că
jurnaliștii spun: „actori politici”,
„scena politică”…
– Credința creștină e compatibilă cu arta teatrală?
Da. Nici un fir de păr nu cade
fără știrea și fără voia Domnului.
– Aștepți semne de la Dumnezeu când faci un rol?
Aceste semne îți vin?
Nu aștept semne de la Dumnezeu. Dar e interesant faptul că
ceea ce mi se întâmplă în viață,
peste o vreme mi se întâmplă în
scenă. Asta mă ajută foarte mult
la pregătirea rolurilor. Parcă vede
cineva durerea sau bucuria mea
și, după asta, o expune în scenă.
– Am observat că îți place
catifeaua. E o pasiune a ta
să porți rochii de catifea?
Îmi plac la nebunie rochiile și
fustele, tot ce e feminin. Adevărat,
dintre țesături, prefer catifeaua
și dantela.
– Când se va redeschide
teatrul? Ce vei face dacă
nu se redeschide degrabă?
Sperăm să începem repetițiile
din august… Nu pot să știu nimic, doar sper și mi-e dor, foarte
dor de tot ce înseamnă Teatrul
Național „Mihai Eminescu”. Nu
pot înțelege de ce restaurantele,
centrele comerciale, terasele se
deschid, și numai teatrele – nu.
Visez spectacole, mereu le visez,
cel mai mult îmi doresc să revenim
în scenă, pentru a dărui sentimente, senzații unice spectatorilor.
– Mulțumesc pentru interviu și să te bucuri în
curând de reîntâlnirea cu
scena.
Interviu de Irina Nechit
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Restaurant la poalele
munților Alpi
A

u deschis un restaurant la poalele munților
Alpi, într-o zonă cunoscută pentru bucătăria
și vinurile sofisticate. Este vorba de
moldoveanca Doina Ceochina și soțul său, Casella
Giuliano Valter. Cuplul a lansat localul cu doar
câteva zile înainte de pandemie, dar a reușit să
găzduiască zeci de turiști din Europa.
iar destinații turistice sunt foarte
multe”, enumeră moldoveanca.
Cuplul planifică
să introducă în meniu
și bucate tradiționale
moldovenești

Ana SÂRBU
Doina Ceochina este o moldoveancă originară din satul Cobani,
raionul Glodeni, care locuiește
împreună cu familia sa în zona
Piemont din Italia, unde gestionează o afacere. Până de curând,
au locuit în Moldova.
„Știam că mai devreme ori mai
târziu o să ne mutăm în Italia și
că o să avem un restaurant. S-a
întâmplat anul acesta, deoarece copiii au finalizat studiile în
Moldova. Unul dintre ei a absolvit
universitatea, iar cel de-al doilea liceul. Aveam o înțelegere cu
soțul meu să locuim în Moldova
cât copiii sunt mici, iar ulterior
să plecăm în Italia”, spune moldoveanca.
Condiții prielnice
pentru lansarea afacerii
Pregătirile pentru lansarea restaurantului în Piemont au durat
o lună. „Am început activitatea
restaurantului cu zece zile înainte
de pandemie. Pe parcursul a 70
de zile am fost nevoiți să sistăm
activitatea din cauza pandemiei.
Sufeream pentru că nu puteam
lucra, dar chirie nu am plătit, salarii – nu, pentru că este totul în
familie. Totodată, statul italian
ne-a dat 2500 de euro fără să fie
nevoie să-i întoarcem. În plus, am
primit 20 de mii de euro la 1%
pentru o perioadă de zece ani și
vom începe să-i rambursăm după
patru ani de activitate a restaurantului”, a precizat Doina.
După finalizarea stării de urgență în Italia, restaurantul a fost
redeschis pe 27 mai. „Suntem într-o zonă rurală, fluxul este mult
mai mic după pandemie, mai ales
că turiștii încă nu pot să vină. Oricum, oamenii vor să iasă din case.
În weekenduri suntem plini, mai
ales că s-a dus vorba prin zonă că
gătim gustos”, a adăugat proprietara localului din Italia.
Restaurantul se află în apropiere de un castel, dar are și alte
atracții turistice. „Aici este o zonă
turistică extrem de frumoasă, se
numește Alta Langa. În această
zonă avem și un castel. Aici se
produc cele mai valoroase vinuri,
cum ar fi Barolo sau Barbaresco,

Doina Ceochina spune că bucatele pregătite la restaurant sunt
tradiționale zonei, iar legumele și
fructele le procură de la micii producători italieni din zonă. Cuplul
planifică să introducă în meniul
restaurantului și bucate tradiționale moldovenești. „Este o osterie,
adică se prepară puține bucate,
dar gustoase. Bucătăria este tradițională italiană, preponderent
piemonteză, deoarece suntem în
Piemont. Avem și câteva bucate
tradiționale bresciene, pentru că
soțul meu este din Brescia și și-a
dorit să promoveze zona în care
a crescut”, a mai spus proprietara
restaurantului.
În gestionarea restaurantului sunt implicați toți membrii
familiei, care locuiesc la câteva
minute distanță de restaurant.
„Avem patru angajați. Muncesc
eu, soțul, fiul și avem un ajutor
în bucătărie. Soțul gătește, iar
mama mea îl ajută în bucătărie.
Eu sunt administrator și mă ocup
de sală, iar băiatul nostru Grigore este chelner, doar până începe
universitatea. Câinele întâmpină
oaspeții”, glumește Doina Ceochina.
„Deocamdată, nu avem posibilitatea ca turiștii să se cazeze
la noi, dar intenționăm să oferim
astfel de servicii cât mai curând.
Însă avem doi parteneri în domeniu. Unul oferă vile în chirie și
altul – corturi amplasate în mijlocul naturii, pentru cei ce vor să
aibă un contact direct cu natura”,
a precizat moldoveanca.
Chiar dacă s-a deschis recent,
restaurantul a fost vizitat de turiști din mai multe țări. „De la
deschidere am fost vizitați doar
de o singură moldoveancă. Cei mai
mulți vizitatori sunt din Germania. Am fost foarte bucuroși că au
venit în vizită și italieni care au
activități în Moldova”, zice femeia.
„Pe timp de pandemie
am închis restaurantul
din Chișinău”
Pe lângă restaurantul din Italia,
familia deține și o afacere în Moldova. „La Chișinău am deschis restaurantul în 2014. De când ne-am
mutat în Italia, restaurantul este
gestionat de fiica Carolina. Deși
discutăm permanent la telefon,
la ai săi 24 de ani s-a pomenit să

facă un lucru foarte dificil, care
la prima vedere nu pare a fi – să
gestioneze un restaurant. Ambii
copii s-au implicat întotdeauna în activitatea restaurantului
din Moldova. Au lucrat chelneri,
seara, după studii. Cunosc bine
lucrul și sunt legați emoțional de
restaurant”, a spus mândră Doina
Ceochina.
„În restaurantul din Chișinău,
inițial a fost foarte greu. Preparam bucate exclusiv italienești, cu
ingrediente și tehnologie italiană.
Pe timp de pandemie restaurantul
a fost închis, nu am făcut livrări.
Pandemia ne-a afectat restaurantul din Chișinău”, rezumă moldoveanca.
„În Italia toți vor să te ajute
dacă ai dorință să lucrezi”
Doina Ceochina spune că în
Italia este mai simplu să lansezi
și să gestionezi un restaurant.
„Din punct de vedere birocratic,
în Italia este puțin mai simplu,
cu toate că și aici sunt niște termene pentru perfectarea actelor.
Am avut o problemă cu un local
pe care trebuia să-l luăm, dar în
final a trebuit să renunțăm la el.
Împreună cu prietenii soțului am
găsit un alt local, cel pe care îl
avem acum, de care suntem foarte
mulțumiți. Dacă în Moldova la
orice pas găseam o piedică, aici
toți vor să te ajute dacă ai dorință
de a lucra și a face ceva”, a conchis
femeia din Moldova.
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Aviatorul Karmanov,
un erou gonflat de
propaganda sovietică
Î

n volumul „Minciuna mai mare decât
războiul…”, apărut recent la Chișinău, în
expunerea subsemnatului, a fost demascată
o pretinsă faptă eroică a unui grup de 11 ostași
sovietici, care cică, în primăvara anului 1944, ar
fi schimbat cursul războiului în zona RăscăiețiCioburciu. În baza unor documente de arhivă
ireproșabile, cartea dovedește că ei nici măcar
n-au purtat lupta pe care le-a atribuit-o timp de
75 de ani propaganda sovietică și postsovietică,
înălțându-le și un impunător memorial, la fața
locului.
Gheorghe MĂRZENCU
Un caz de trucaj asemănător al
faptelor modeste din război identificăm și în istoria cu aviatorul
roșu Afanasi Karmanov. Sursele
de informare incompetente, presa
scrisă și electronică, paginile de
internet și discursurile publice ale
unora, până în prezent, îl elogiază
pe Karmanov, ca pe un zburător de
poveste, care cică ar fi demonstrat
mare eroism în cerul Chișinăului,
în primele zile ale războiului din
iunie 1941.
De regulă, povestitorii își
susțin narațiunile cu detalii inventate, imprimându-i „eroului”
calități cât mai gogonate. Câteva
zeci de ani postbelici, numele lui
Karmanov l-a purtat și o stradă

Documentul afirmă doar că
regimentul a avut misiunea să
apere spațiul aerian al Chișinăului și Tiraspolului și să efectueze
zboruri de recunoaștere în zonele
Iași, Bacău, Botoșani etc., în care
au fost pierdute trei avioane. Doar
maiorul Orlov, comandantul regimentului, a reușit să doboare
un bombardier inamic, în zona
aerodromului Chișinău, pe la ora
7 dimineața. Avionul a căzut în
flăcări la vreo 6 kilometri nord
de oraș.
Escadrila a patra a regimentului (cea în care era încorporat
Karmanov) se disloca pe aerodromul din Chișinău, situat în zona
satului Răvaca, mai spun documentele de atunci. De fapt, acestea
sunt toate detaliile cu privire la

Fila din jurnalul de luptă al Diviziei 20 Aviație, în care este descrisă
lupta și moartea lui Karmanov

sovietici. De altfel, documentul
informează și despre detaliile de
după aterizarea avioanelor avariate de Karmanov, scriind că un
aviator a aterizat rănit, iar altul
a ajuns la pământ nevătămat.

Avion de luptă He-111 de producție germană cu însemne românești.
În cerul Basarabiei, aviatorii români erau motivați să lupte, apărând
hotarul țării, la vechiul hotar al lui Ștefan cel Mare. Ei se manifestau ca
luptători dintre cei mai iscusiți în acea parte a războiului

MIG-uri și un I-153, care au
căzut cuprinse de flăcări, cu tot
cu aviatori. Alte două avioane
sovietice I-153 au fost avariate,
reușind totuși să aterizeze, unul
la Grigoriopol, fără a putea scoate șasiul însă, iar altul n-a mai
ajuns la aerodrom, aterizând pe
un câmp, lângă Dubăsari. Nici un
avion româno-german n-a suferit
în această luptă.
Jurnalul de luptă al Diviziei 20
spune că, în unul dintre cele două
avioane MIG-3 doborâte mortal
de către nemți, se afla căpitanul
Karmanov, care n-a mai reușit
de data asta să doboare și el pe
cineva. Însă e straniu că anume
pentru această luptă pierdută
decisiv comandanții au cerut de
la Kremlin titlul de erou pentru
aviator.
Fișa de erou a lui
Karmanov abundă de inexactități și mistificare
a luptei

importantă din Chișinău. Rapoartele de luptă cronologice ale unităților militare, care activau în acel
moment pe frontul Basarabiei,
redau însă evenimentele acelui
război cu totul altfel.
În prima zi de război,
aviatorul Karmanov
nu s-a evidențiat deloc
Jurnalul de luptă al Diviziei
20 Aviație, implicit Regimentul
4 Aviație de Vânătoare, în care își
făcea serviciul Karmanov și care
înregistra toate evenimentele de
la linia de foc, în notele sale din
prima zi a războiului, nu-l pomenește în nici un fel pe aviator.

prima zi de război, fixate în jurnalul de luptă al diviziei respective.
Aviatorul Karmanov
a fost doborât imediat
ce s-a înălțat a doua
oară în aer
În cea de a doua zi de război, la
ora 11 și jumătate, deasupra Chișinăului au apărut cinci avioane de
vânătoare germane Messerschmitt
109. Jurnalul de luptă al diviziei
spune că două dintre acestea au
fost avariate de către căpitanul
Karmanov, care conducea un
aparat MIG-3. Aviatorii inamici
au reușit să aterizeze undeva în
zona Hâncești, încă ocupată de

Tot acolo, scribii militari sovietici menționează că, la ora 21.30,
locotenentul Morozov a distrus un
bombardier inamic.
În aceeași zi de 23 iunie 1941,
la ora patru și jumătate după-amiază, alte patru avioane
Messerschmitt au apărut în cerul
Chișinăului. În întâmpinarea lor
s-au ridicat 4 MIG-uri din escadrila de la Răvaca, printre care
unul condus de Karmanov, și 9
avioane I-153, venite în ajutor de
pe aerodromul din Grigoriopol. A
pornit o luptă inegală, 13 avioane
de vânătoare sovietice împotriva
a patru avioane germane.
În scurt timp, nemții au doborât trei aparate sovietice, două

Stalin își iubea soldații, ce-i
drept, mai mult în rol de carne
de tun. De aceea, odată cu marile înfrângeri ale sale pe frontul
războiului din 1941, a pornit un
proces de eroizare a celor care își
dădeau viața pentru el, dăruindu-le ordine și medalii. Printre
cele mai valoroase distincții militare se evidenția titlul suprem de
Erou al URSS. La 27 martie 1942,
în lista celor cărora li s-a conferit
această distincție îl găsim și pe căpitanul aviator Afanasi Karmanov.
Demersul pentru conferirea titlului de erou lui Karmanov a fost
înaintat la 17 iulie 1941, semnat
de maiorul Orlov, comandant al
Regimentului 4 Aviație de Vână-

toare din Divizia 20 de specialitate, și contrasemnat de generalul
de aviație Osipenko, comandant
al diviziei, el însuși erou al URSS.
De altfel, orice comandant tindea
să-și laude subalternii, spre a fi
lăudat și el, evident. Numai că
aceștia au denaturat după bunul
lor plac adevărul despre luptele purtate, atribuindu-i lui Karmanov calități și merite pe care
acela nu le-a manifestat în singura
sa zi „de glorie”.
Am văzut mai sus ce au scris
documentele cronologice ale zilei
de 23 iunie, în care Karmanov a
murit doborât imediat ce a urcat
în aer. Osipenko și Orlov însă, în
demersul pentru titlul de erou al
căpitanului, afirmă fals precum că
(cităm din demers): „La 23 iunie,
în luptele pentru spațiul aerian al
Chișinăului, aviatorul, de unul
singur, a doborât trei avioane
inamice marca „Messerschmitt”.
Comandanții mai scriu, la fel de
fraudulos, precum că, în aceeași
zi, la orele 20, Karmanov a aterizat pe aerodromul Răvaca pentru
alimentarea cu combustibil și muniții. Dar au apărut patru avioane
de vânătoare inamice, astfel căpitanul a întrerupt alimentarea
mașinii sale și s-a înălțat în aer,
la luptă inegală cu aparatele de
zbor ale inamicului. „În această
luptă aviatorul a murit cu moarte
de erou în Războiul de Apărare a
Patriei”, mai declară cu falsitate
comandanții dornici de propria
glorie.
Concluzii cu eroi gonflați
Evident, trei avioane doborâte, dar și acelea inventate, plus
o întrerupere a alimentării cu
combustibil pentru a decola în
mare grabă, nu sunt suficiente
pentru înaltul titlu de erou. De
aceea, comandanții lui Karmanov
au mai introdus în demers faptele anterioare ale aviatorului,
pentru care el primise deja ordinul „Krasnaya Zvezda”. Aceștia
amintesc că militarul a activat
pe frontul din Finlanda, unde a
salvat un camarad de la iminența
prizonieratului.
Însă, comparând descrierea
faptei de erou cu relatările cronologice de pe câmpul de luptă,
oricine poate concluziona că și
aviatorul Karmanov a fost un
erou inventat, asemenea mitului
cu 11 eroi de la Răscăieți, și întrun caz și în altul fiind produși
doar pentru propagandă. Putem
să mai adăugăm că atât aviatorul
Karmanov, cât și infanteriștii de
la Răscăieți n-au fost băștinași ai
pământului nostru și au luptat de
fapt împotriva moldovenilor care,
la acea vreme, își făceau datoria în
cadrul Armatei Române, luptând
pentru eliberarea Basarabiei de
sub ocupația sovietică.
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Martirii sunt
o strălucită excepţie
N

u există un martirologiu oficial al creştinilor
anticomunişti, astfel că Arhipelagul Gulag şi
în general literatura de detenţie reprezintă
hagiografiile moderne.

Nina NEGRU
Canonizat în 1996, viaţa Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul
Crimeii, a fost reconstituită pe
baza autobiografiei sale. Întregită
cu comentariile celor de la Editura
„Sf. Ignatie al Stavropolei” şi tradusă din rusă de Adrian şi Xenia
Tănăsescu-Vlas, cartea Sfântul
Luca, Am iubit pătimirea a apărut
la Bucureşti: Ed. Sophia, în 2006.
Să urmărim câteva episoade
din viaţa lui, atenţi la modul cum
a mărturisit credinţa acest om,
care s-a împotrivit făţiş regimului
comunist.
Idealuri narodniciste
Nu a primit educaţie religioasă
în familie, dar tatăl său mergea la
biserică şi se ruga îndelung acasă.
Atras de pictură, va renunţa pentru a se ocupa cu ceea ce este de
folos oamenilor care suferă. „În
anul trei, la facultatea de medicină, dintr-un artist ratat am devenit artist în anatomie şi chirurgie”.
După absolvire, în 1903, colegii au
rămas uluiţi că „savantul” lor vrea
să devină medic de ţară.
În 1904 era medic, apoi şef
de spital în satul Verhnii Liubaj,
gubernia Kursk. De tânăr s-a remarcat în chirurgia oftalmologică. Acum constată că anestezia
generală este „incomparabil mai
periculoasă decât operaţia în sine”
şi că înlocuirea ei pe o scară cât
mai largă cu anestezia locală era
o necesitate uriaşă.
Timp de aproape un an, 1909,
la Moscova, ca extern în clinica
de chirurgie a prof. Diakonov,
capătă abilitatea de a lucra ştiinţific, publică cele dintâi articole. Dar se întoarce iar în sat,
la Romanovka, gub. Saratov.
Răspundea însă de 12 sate şi 12
cătune. Avansând, devine medic
şef şi chirurg al spitalului din
Pereiaslav-Zalesski: fără curent
electric şi aparat Roentgen, cu
apă adusă cu butoiul.
Fiind timp de 13 ani medic de
ţară, ocupat în zile de sărbători,
nu a frecventat biserica şi recunoaşte că nu a postit. Cine să fi bănuit că va rămâne văduv, cu patru
copii minori? Au fost vizitaţi de
sora soţiei, care-şi îngropase fiica
moartă de tuberculoză galopantă.
În 1917, Valentin Felixovici
Voino-Iaseneţki se mută în Uzbekistan, cu soţia bolnavă de TBC.

Bolşevicii din Taşkent se răzbunau
pe contrarevoluţionari şi, odată cu
ei, este arestat în 1919 şi chirurgul,
de un oarecare Andrei, lucrător
la morgă, beţiv şi hoţ. Eliberat
ca prin minune de un membru
al acelui tribunal revoluţionar
care decidea soarta în trei minute, după ce a stat jumătate de zi în
groaznicul abator uman, doctorul
s-a întors calm să opereze pacientul programat pentru acea zi.
Soţia bolnavă, după o profundă
zguduire sufletească, şi-a dat ultima suflare.
Arhiereu împotriva
puterii sovietelor
Patriarhul Tihon aruncase
anatema asupra bolşevicilor şi
episcopul de Taşkent şi Turkmenia, Inochentie, credincios patriarhului, trebuia scos din scaun.
În timpul „judecăţii”, profesorul Universităţii din Taşkent şi
preşedinte al Uniunii Medicilor,
V.F. Voino-Iaseneţki, îl apăra
printr-un discurs, producând o
mare impresie.
Episcopul îi spune imediat
după „proces”: „Doctore, trebuie să deveniţi preot!” În 1921, îl
hirotonea, numindu-l preot la catedrală, responsabil de predică.
Umbla prin oraş, la universitate şi la spital în rasă, cu crucea
pe piept, binecuvânta bolnavii,
zugrăvea icoane. Intra iarăşi în
conflict cu cekiştii, apărându-l pe
un coleg profesor, condamnat la
16 ani de închisoare pentru că pacienţii-soldaţi bolşevizaţi beau şi

mătoarea şedinţă şi-a cerut scuze,
motivând că „asta s-a întâmplat
din cauza comisarului nostru pentru ocrotirea sănătăţii, în care s-a
sălăşluit dracul”.
În primăvara lui 1923 apare
Biserica vie, loială faţă de puterea sovietică; pe de altă parte,
şi ca reacţie, Biserica din catacombe, fidelă patriarhului Tihon.

în uşă. A urmat percheziţia şi
arestul. Aşa au început cei 11 ani
ai închisorilor şi exilurilor. Cei
patru copii ai săi sunt scoşi din
casă şi înghesuiţi într-o cămăruţă.
Anchetatorilor le răspundea aşa:
„Calcă dreptatea lui Hristos cel
ce acoperă cu autoritatea Bisericii Lui faptele puterii sovietice”.
Toate bisericile din Taşkent au
trecut sub administrarea Bisericii
vii, dar au rămas pustii. Atunci
au decis să-l scoată pe episcopul
Luca din Uzbekistan.
A suferit în exil până
la moarte

aduceau femei în spital. „Cetăţene acuzator public, cer ca pentru
aceiaşi pacienţi turbulenţi să fiu
arestat şi eu!” Toată lumea ştia că
fusese bătut aşa de crunt de soldaţii beţi din spital, încât a zăcut
la pat câteva zile.
Ca să se răzbune, i-au scos –
a câta oară – icoana din sala de
operaţie şi doctorul iar a declarat
grevă. Nu a venit la Societatea ştiinţifică medicală, unde avea de
prezentat o comunicare, iar la ur-

Inochentie este înlăturat. Patriarhul Tihon trimite arhierei spre
a hirotoni în taină episcopi noi.
Astfel doctorul preot a fost tuns în
taină întru monahism în dormitorul său, primind numele evanghelistului, doctorului şi iconarului
Luca. Fără sunet de clopote şi cu
uşile închise, la 18 mai 1923 este
hirotonit episcop în oraşul tadjic
Pendjikent, de doi episcopi exilaţi
acolo.
Peste două săptămâni, bătăi

În spitalul închisorii Butîrka
din Moscova face cunoştinţă cu
mitropolitul Arsenie Stadniţchi
al Novgorodului, de origine basarabean, trimis în exil la Taşkent.
Urmează partea cea mai interesantă a cărţii, unde găseşti informaţii despre oamenii şi locurile
pe unde a fost purtat în cei 11 ani
de exil şi detenţie. L-au silit să se
deplaseze mereu, ca pe Sf. Ierarh
Ioan Gură de Aur, până la istovire
să schimbe locul de exilare, iar el,
pe drumul crucii sale, mai era şi
doctor fără de arginţi.
Odată a operat un ţăran cu un
cosor şi l-a cusut cu păr de femeie. La Turuhansk cineva l-a pârât
că începea operaţia prin a face o
cruce cu tinctură de iod pe trupul
bolnavului. Împuternicitul GPU îi
pune la dispoziţie o sanie trasă de
doi cai şi un miliţian, şi-i dă jumătate de ceas pentru a se pregăti
de o nouă deportare – la Oceanul

Îngheţat. Lucru echivalent cu un
asasinat: era o iarnă deosebit de
aspră, iar sania deschisă. Calea
pe Eniseiul îngheţat în condiţii
de ger cumplit a fost un prilej
să simtă foarte limpede (ca şi E.
Chersnovscaia) că însuşi Domnul
Iisus Hristos îl întărea.
Profesor lipsit de auditoriu
studenţesc, ierarh pensionat, savant ale cărui cărţi nu se publicau,
bolnav, episcopul Luca, pare-se,
nu trebuia să mai îngrijoreze pe
autorităţi. Totuşi, în 1929, GPU
căuta pretexte ca să-l exileze a
doua oară. S-a găsit de urgenţă
un ajutor de autopsier, activist de
partid, ca să dea mărturie cum că
ar fi scris o adeverinţă medicală
cu scopul ascunderii unei crime.
La 6 iulie 1930, episcopul, ca inculpat, zăcea în spitalul închisorii cu diagnosticul „insuficienţă
cardiacă”. Peste un an ancheta
a fost închisă, dar celebra troică
de anonimi ai poliţiei secrete a
hotărât să fie exilat pe trei ani
la Arhanghelsk, unde îi apare o
formaţiune tumorală.
După eliberare, neavând încotro s-o apuce, episcopul, îmbrăcat
în haine civile, acceptă postul de
consultant pe lângă spitalul de
boli exotice, unde s-a îmbolnăvit
de febră tropicală, care s-a complicat cu desprindere de retină la
ochiul stâng.
La al treilea arest, i se cerea
să recunoască vina de a fi spion.
În 1937, vlădica împlinea 60 de
ani şi orbise de ochiul drept. L-au
supus interogatoriului pe bandă
rulantă de două ori: prima dată
11 şi a doua oară 13 zile şi nopţi.
Nu era lăsat să doarmă, cekiştii
luau interogatoriu cu schimbul.
A declarat în toţi aceşti ani greva
foamei, până a ajuns să aibă halucinaţii vizuale şi tactile. Profesorul
M.I. Slonim, bătrânul său prieten,
rugat să intervină, a refuzat: era
medic emerit, deputat... Deşi nu
puteau demonstra că este spion,
tot l-au exilat în Siberia, pe trei
ani, în satul Bolşaia Murta.
În iulie 1941, vin şi-l iau cu avionul. Savantul de renume mondial a avut onoarea de a fi numit
consultant la Krasnoiarsk, punctul
terminus de evacuare a răniţilor
în Răsărit. A rămas acolo doi ani
în poziţia de exilat: se prezenta la
miliţie de două ori pe săptămână,
locuia în camera umedă şi rece a
portarului şcolii, iar în cantina
spitalului nu era prevăzut să fie
hrănit nici cât la puşcărie şi infirmierele îi strecurau pe furiş câte
o farfurie de caşă. Greu este să
citeşti vieţile sfinţilor, mai ales la
finalul acestei autobiografii, unde
te şochează episodul cu aşa-zisa
concesie făcută Bisericii în timpul
războiului.
În 1942, se redeschide un mic
paraclis de cimitir, unde este numit Arhiepiscop de Krasnoiarsk.
Veşmintele lipseau şi arhiepiscopul constată: „Vom primi de la
teatru haine, dar nu arhiereşti,
căci le trebuiesc pentru artiştii
care joacă în comedii”.
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Cum o recunoaștem și cum scăpăm de ea

Depresia, tot mai frecventă

P

andemia noului coronavirus,
autoizolarea și stresul au pătruns în
toate domeniile vieții, afectând grav
inclusiv bunăstarea și sănătatea mintală
a populației. Depresia este un fenomen tot mai
răspândit în această perioadă. Vom descrie mai
jos câteva semne ale acesteia și vă vom sugera o
serie de sfaturi pentru a scăpa eficient de ea.

Stresul și frica de îmbolnăvire, pierderea tragică a vieții,
combinate cu izolarea socială,
insuficiența accesului la activitățile preferate și viitorul neclar
au „taxat” fiecare membru al societății. Aceste probleme pot fi
mai pronunțate pentru persoanele
ce s-au confruntat cu anxietatea
sau suferă de o predispoziție către
aceasta.
Într-un studiu chinez, care a
explorat consecințele psihologice
ale pandemiei actuale, 35% dintre
respondenți au raportat tulburări
ale dispoziției provocate de noul
virus. Pentru cei ce trăiesc deja cu
depresia, COVID-19 este o complicație adițională. Însă chiar și
persoanele care nu s-au confruntat anterior cu ea pot experimenta,
de asemenea, unele simptome ale
acestei afecțiuni.
Ce este depresia?
Mai întâi de toate – ce este
depresia?
Este o afecțiune medicală serioasă care afectează negativ modul în care te simți, gândești sau
acționezi. Din fericire, aceasta se
tratează. Depresia provoacă sentimente de tristețe și pierderea
interesului față de activitățile pe
care le-ai savurat cândva. Aceasta
poate provoca un șir de probleme
emoționale și psihice și îți poate
diminua potențialul de a activa
acasă și la serviciu.
Simptomele depresiei pot cuprinde:
Sentimentul de tristețe și stare
depresivă;
Pierderea interesului și a plăcerii față de activitățile care te

pasionau anterior;
Schimbări ale poftei de mâncare, pierderea sau acumularea
kilogramelor indiferent de regimul alimentar;
Insomnii sau somnul prea îndelungat;
Pierderea energiei și oboseala
persistentă;
Efectuarea activităților inutile, vorbirea și mișcarea mai lentă
(acțiuni observate cu ușurință de
cei din jur);
Simțul de inutilitate sau vinovăție;
Dificultatea de gândire, concentrare sau luare a deciziilor;
Gânduri suicidale.
Aceste simptome trebuie să
dureze cel puțin două săptămâni
pentru stabilirea diagnozei de
depresie.
Depresia afectează un adult din
15 (6,7%) în fiecare an, iar unul
din 6 adulți (16,6%) va suferi de
depresie cel puțin o dată în viață.
Afecțiunea poate apărea la orice
vârstă, dar se manifestă cel mai
frecvent în adolescență sau în jurul vârstei de 20 de ani.
De ce apare depresia?
Depresia poate afecta orice
persoană, chiar și pe cea care locuiește în condiții aparent ideale
de viață. Însă există unii factori
de risc pentru apariția acesteia,
legați de:
Biochimie – lipsa unor substanțe chimice din creier poate
declanșa simptomele depresiei;
Genetică – depresia poate avea
un caracter de familie. De exemplu, dacă un frate/soră geaman(ă)
suferă de această afecțiune, celă-

Lucrătorii medicali
vor fi detașați sau
rechemați din
concediul anual de
odihnă, fără acordul
lor scris, în situații
excepționale
Cadrele medicale, precum și alte categorii de angajați
vor fi atât detașați în alte instituții, cât și rechemați din
concediul anual de odihnă, fără acordul lor scris, în situații de urgență, asediu, război sau stării de urgență în
sănătate publică. Un proiect de lege în acest sens a fost
aprobat ieri, 17 iunie, de Executiv.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a motivat
necesitatea completării a două articole din Codul muncii
prin situația epidemiologică din țară.
„Urmează completarea articolelor 71 și 122 din Codul

Pentru cei
ce trăiesc deja cu
depresia, COVID-19
este o complicație
adițională. Însă chiar
și persoanele care
nu s-au confruntat
anterior cu ea pot
experimenta, de
asemenea, unele
simptome ale acestei
afecțiuni.

lalt are un risc de 70% de a trece
printr-o stare depresivă cel puțin
o dată în viață.
Personalitate – oamenii mai
puțin siguri de sine, care sunt
ușor copleșiți de stres și sunt
pesimiști, pot experimenta mai
ușor depresia;
Factori de mediu – expunerea
continuă la violență, neglijare,

abuz și sărăcie pot face unele
persoane mai vulnerabile față
de stres.
Cum influențează pandemia
actuală depresia?
Experții menționează că persoanele care suferă de schimbări
ale dispoziției pot fi mai vulnerabile față de criza actuală de sănătate publică deoarece:
Ele sunt mai expuse riscului
infectării;
Accesul la tratamentul obișnuit poate fi mai dificil în această
perioadă;
Stresul emoțional cu privire
la noul virus și izolarea socială
fac patologia preexistentă mai
dificilă;
Autoizolarea le îngreunează accesul la terapia obișnuită, precum
consilierile psihologice sau unele
laturi ale stilului de viață ce erau
de ajutor.
Cum să faci față depresiei?
Cel mai principal sfat în situația actuală este să nu mai trăim

muncii cu câte un alineat nou care va permite instituțiilor
medicale în situațiile de gestionare a stării de urgență, de
asediu, de război sau stării de urgență în sănătate publică,
să dispună atât detașarea, cât și rechemarea angajaților din
concediul de odihnă anual, fără acordul scris al acestora.
Proiectul este condiționat de anumite circumstanțe care se
atestă în acest moment și de actualitatea epidemiologică
din țară”, a menționat Viorica Dumbrăveanu.
Vom preciza că, odată cu instalarea stării de urgență
în republică, o parte dintre lucrătorii medicali, care făceau parte din grupul de risc de infectare cu COVID-19,
și nu doar ei, au plecat în concedii anuale de odihnă. În
consecință, multe dintre instituțiile medicale din Republica Moldova, care și așa se confruntă cu deficit de cadre
medicale, s-au pomenit într-o situație și mai complicată
la capitolul asigurare cu resurse umane.
De altfel, medicii și asistenții medicali, implicați în
tratamentul pacienților cu noul tip de coronavirus sunt
printre cei mai afectați.
Până ieri, 18 iunie, au fost confirmate 2040 de cazuri
de infectare în rândul angajaţilor din sistemul de sănătate, printre care: medici – 511, asistenţi medicali – 809,
felceri – 112, personal auxiliar – 583, farmaciști – 25.
sanatate.info

în „tiparul de criză”. Un șir de
activități de rutină trebuie să rămână pentru a ne ajuta să depășim
cu bine situația actuală. Printre
acestea se numără:
Urmarea unei rutine zilnice
maxim posibile;
Limitarea timpului petrecut în
ascultarea știrilor sau în spațiul
social media;
Găsirea modalității de a fi activ
psihic;
Alimentația rațională;
Luarea orelor de somn;
Evitarea alcoolului și a drogurilor;
Focusarea pe lucrurile pe care
le poți controla;
Menținerea conexiunilor sociale.
Aceste practici nu vor schimba
situația în care se află o persoană,
dar vor ajuta la conștientizarea
faptului că există conexiunea cu
viața de până la pandemie. Întreprinderea acestor pași vor ajuta
persoanele să facă pași concreți
pentru a se simți mai bine.
sanoteca.md

Pagină îngrijită de Elena Cioina
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Turneul Adria Tour,
cu tribunele pline

E

tapa de la Belgrad a turneului
demonstrativ de tenis Adria Tour
desfășurată în perioada 12-14 iunie
curent s-a încheiat cu victoria
austriacului Dominic Thiem. Numărul 3 mondial
l-a învins în finală pe sârbul Filip Krajinović
(nr.32 în clasamentul ATP), scor 4-3, 2-4, 4-2.
La festivitatea de deschidere a
evenimentului sportiv au asistat
aproximativ 2000 de spectatori,
iar fiecare meci a adunat peste
4000 de persoane în tribune.
Amatorii jocului alb nu s-au sfiit
să se adune în grupuri mici, fără
a purta măști și fără să țină seama de recomandarea de a păstra

distanța din cauza pandemiei
COVID-19. În general, este bine
știut faptul că populația Serbiei,
măcinată de suplicii provocate de
numeroasele războaie prin care a
trecut, nu suferă de lipsă de curaj
sau de verticalitate și că nici nu
se lasă manipulată cu ușurință de
opinii impuse de sistem sau de

majoritate. Liderul mondial al tenisului masculin și organizatorul
acestui turneu, Novak Đjoković,
este un exemplu relevant în acest
sens.
În format redus
În același timp au fost luate

anumite măsuri de precauție.
Astfel, meciurile s-au derulat
după sistemul cel mai bun din
trei seturi (nu din cinci), fiecare
set încheindu-se când un tenismen câştigă patru ghemuri (nu
șase, cum prevăd regulile jocului). De menționat că la etapa
de la Belgrad au participat opt

tenismeni, ei fiind repartizați în
două grupe. Meciurile s-au jucat
pe zgură, la Centrul de tenis Novak, finanţat de familia Đjoković.
Desfășurarea
În prima zi de concurs, Novak
Đjoković s-a impus, în Grupa A, în
fața compatriotul său Viktor Troicki: 4-1, 4-1, iar germanul Alexander Zverev (7 ATP) l-a învins pe
Filip Krajinović, scor 0-4, 4-3, 4-3.
În etapa a II-a, Đjoković a reușit
să treacă cu 4-0, 1-4, 4-2 de Zverev. În Grupa B, Dominic Thiem îl
conducea în primul set, cu 2-0, pe
bosniacul Damir Džumhur, când

acesta din urmă s-a văzut nevoit
să abandoneze, fiind accidentat
la coapsă. Ulterior, acesta din
urmă a fost înlocuit de sârbul
Nikola Milojević, schimb permis
la astfel de turnee demonstrative.
În cealaltă confruntare a grupei,
bulgarul Grigor Dimitrov (19 ATP)
l-a surclasat într-o partidă extrem

M. Carlsen
s-a impus în finala
cu F. Caruana
Campionul mondial în exercițiu, Magnus
Carlsen (cu un rating de 2881), și-a adjudecat
trofeul principal în cadrul turneului de şah
online Clutch Chess International, desfășurat
în perioada 6-14 iunie curent și organizat de
clubul Saint Louis din Statele Unite. În seria
finală, alcătuită din 12 partide, disputate contra reprezentantului SUA, Fabiano Caruana
(numărul doi în clasamentul mondial, 2773),
marele maestru norvegian a reușit să se impună cu 9,5-8,5.
Competițiile au întrunit cei mai puternici șahiști ai zilei și s-au desfășurat în
sistem eliminatoriu, după așa-zisul format
KO (knockout), perechile fiind alcătuite în
conformitate cu ratingul FIDE la șah rapid:
primul joacă cu cel mai slab, al doilea – cu
penultimul etc. Fiecare meci este alcătuit din
12 partide. De asemenea, până la mutarea
a 60-a nu se poate propune remiză, pentru
victorie în partidele 5 și 6 se acordă două

puncte, iar pentru cele cu nr. 11 și 12 – trei
puncte.
Astfel, în sferturi s-au întâlnit Carlsen
– Jeffrey Xiong (SUA, 2730), scor 11,5-6,5;
Maxime Vachier-Lagrave (Franța, nr.5, 2860)
– Wesley So (SUA, nr.8, 2741) 5-13; Leinier
Dominguez (SUA, 2786) – Caruana 7,5-10,5;
Aleksandr Grișciuk (Rusia, nr.6, 2784) – Levon Aronian (Armenia, nr.7, 2778) 8-10. În
semifinale M. Carlsen l-a „demolat” pe L. Aro-

de disputată, scor 4-3, 3-4, 4-3,
pe sârbul Dušan Lajović (23 ATP).
Pe parcursul turneului, Thiem
s-a mai impus, nu fără emoții, în
fața lui Dimitrov, cu 4-3 (7/2), 4-3
(8/6), câștigând astfel grupa și
calificându-se în finală. Iar Krajinović a acces în etapa hotărâtoare
după ce l-a învins pe Đjoković,
obținând un procentaj mai bun
de jocuri câştigate în raport cu
adversarii săi din grupă.
Lacrimi de bucurie
„Nu plâng fiindcă am fost eliminat din acest turneu, sunt doar
copleşit de emoţie deoarece asta
îmi aminteşte de copilărie. Au fost
câteva zile pline de trăiri puternice
şi vreau să le mulţumesc tuturor
celor care au făcut ca acest lucru
să fie posibil”, a spus Đjoković
scăldat în ovaţiile publicului.
Circuitul turneului Adria Tour
va continua cu etapa din Croaţia, ce va avea loc în localitatea
Zadar, pe coasta Adriaticii, la
20 şi 21 iulie a.c. Participanților
etapei inaugurale li se vor alătura croații Marin Čilić (37 ATP),
învingător în 2014 la US Open
(turneu de seria Grand Slam), şi
Borna Ćorić (33 ATP). Etapa din
Bosnia și Herțegovina, ce se va
desfășura pe 3 şi 4 iulie la Banja
Luka, va constitui ultima parte a
turneului Adria Tour. Sărbătoarea
sportului va culmina pe 5 iulie cu
un meci demonstrativ, unul din
protagoniștii acestuia fiind cel mai
bine clasat în ierarhia tenisului
mondial, Novak Đjoković.
Reamintim că meciurile oficiale în tenisul profesionist au fost
suspendate în martie din cauza
pandemiei COVID-19, reluarea
circuitelor ATP, WTA şi ITF nefiind posibilă mai devreme de luna
august.
Iulian BOGATU

nian (scor 12-6), iar F. Caruana
a trecut greu de W. So (9,5-8,5).
În conformitate cu regulamentul, la fiecare partidă de șah
rapid jucătorilor li s-au acordat
câte 10 minute, cu cinci secunde
suplimentare pentru fiece mutare, începând cu prima.
Este de menționat că duelul
final, câștigat in extremis de numărul 1 mondial, a devenit cel
mai vizionat eveniment transmis
în direct în cei 12 ani de istorie
pentru clubul de şah din Saint
Louis, fiind urmărit de circa 28
000 de fani.
Fondul total de premii la acest
turneu a constituit 265 000 de
dolari SUA. Astfel, Clutch Chess
International a devenit cel mai valoros eveniment de şah online, învingătorul încasând
75 000 de dolari (premiul de 50 000, plus
bonusuri în valoare de 25 000). Următoarea
competiție cu participarea lui Magnus Carlsen
se va desfășura pe 20 iunie a.c., în cadrul celui
de-al treilea turneu dintr-o serie inițiată de
campionul mondial en-titre.
I. B.

CFR Cluj,
la un pas de titlu

Formația CFR Cluj s-a impus
acasă cu 1-0 în fața celor de la
FCSB, în cadrul etapei play-off,
asigurându-și în proporție de
90 la sută adjudecarea titlului
de campioană a României la fotbal. Discipolii lui Dan Petrescu
au jucat destul de prudent și au
câștigat grație autogolului lui
Ovidiu Popescu din minutul 23,
distanțându-se la șapte puncte
de echipa patronată de Gigi Becali. Astfel, feroviarii sunt pe cale
pentru a treia oară consecutiv să
intre în posesia trofeului principal
în Liga 1.

Măsuri
antidoping
împotriva
atleților ruși
Federaţia Internaţională de
Atletism (World Athletics) a
refuzat să amâne plata amenzii
de 4,4 milioane de euro aplicată
Federaţiei Ruse de Atletism (RUSAF), pentru încălcarea regulilor
antidoping. Partea rusă mai are
timp până la 1 iulie curent să se
conformeze deciziei forului internațional de profil şi să achite penalitatea. În caz contrar, dreptul
celor 10 sportivi ruşi – autorizaţi
să concureze sub drapel neutru –
de a participa la competiții internaționale în anul 2021, inclusiv la
Jocurile Olimpice de la Tokyo, va
fi suspendat. Reamintim că World
Athletics a îngheţat procesul de
reintegrare a Rusiei, suspendată
din noiembrie 2015 pentru înființarea unui sistem de dopaj instituţionalizat.

Rugby-ul
revine în forță

O afluenţă record de spectatori, nemaiîntâlnită în ultimii 15
ani, a fost înregistrată în Noua
Zeelandă: peste 43 000 de microbiști au asistat, fără nicio restricție legată de pandemie, la un
meci desfășurat pe 14 iunie a.c.
în cadrul Super Rugby Aotearoa.
Astfel, pe Eden Park, echipa gazdă
Blues Auckland s-a impus în faţa
formației Hurricanes Wellington,
scor 30-20. De remarcat că Noua
Zeelandă este o ţară de cinci milioane de locuitori care a ridicat ultimele restricţii impuse cu ocazia
pandemiei, așa că îmbrățișările și
strângerile de mână au fost permise și în timpul meciului.
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Condițiile ce afectează perioada
de supraviețuire a coronavirusului
Un nou studiu privind supravieţuirea coronavirusului în diferite oraşe şi pe suprafeţe diverse
a demonstrat că temperatura,
umiditatea şi tipul suprafeţei
influenţează timpul de uscare a
picăturilor respiratorii cu virusul
responsabil pentru COVID-19.
În studiul publicat în jurnalul
„Physics of Fluids”, oamenii de
ştiinţă au analizat timpul de uscare a picăturilor respiratorii de
la subiecţi diagnosticaţi cu COVID-19 pe diferite suprafeţe din
şase oraşe – New York, Chicago,
Los Angeles, Miami, Sydney şi
Singapore.
Aceste picături sunt expulzate
din gură sau nas când o persoa-

nă infectată tuşeşte, strănută sau
chiar în timp ce vorbeşte. Mărimea unei picături este de ordinul
lăţimii firului de păr uman, iar
cercetătorii au examinat suprafeţele cele mai frecvent atinse, precum clanţe şi ecrane de telefoane
smartphone.
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Te c a u t !

Cu ajutorul unui model matematic stabilit în domeniul ştiinţei suprafeţelor şi interfeţelor,
calculele privind timpul de uscare au relevat că temperatura
ambientală, tipul suprafeţei şi
umiditatea joacă un rol deosebit
de important.
Valorile ridicate ale temperaturii din mediul ambiant au
ajutat la uscarea mai rapidă a
picăturilor şi au redus drastic
şansele de supravieţuire ale virusului. În zonele cu valori mai
mari de umiditate, picăturile
s-au menţinut mai mult timp
pe suprafeţe.
AGERPRES

Sudoku

„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
Cum traversează moldovenii strada?
Se uită la semafor și, dacă e verde, trec, iar dacă e roșu, aleargă.
Puiul de leu către tatăl său:
- Tată, se spune că ești regele animalelor. Așa este?
- Când nu e maică-ta în apropiere, da.
- Am auzit că te-ai însurat. Ce te-a apucat?
- Nu mai voiam să umblu cu alte femei.
- Și acum?
- Acum vreau...
Un camion militar se împotmolește în noroi.
Din întâmplare, trece prin zonă un jeep cu patru ofițeri, care se
dau jos și împing camionul ca să iasă din noroi.
După ce se umplu din cap până în picioare de noroi, reușesc să
scoată camionul din mocirlă. La care unul dintre ofițeri îl întreabă
pe șofer:
- Al dracului de greu camionul ăsta! Ce transporți în el?
- 20 de soldați.

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 (2)
Mai greșea omul adresa și nimerea și în mireasa lui. Băiatul
cel mai mare al Larisei i-a adus în
grabă bunelului furca din grajd:
„Ține, tataie, că asta-i mai bună!”.
După întâmplarea asta nu s-a
arătat Iordache prin sat mai mulți
ani. Veneau zvonuri de peste tot
despre dânsul și „nevestele lui”.
Larisa n-a divorțat însă, îl iubea cu
patimă pe cel care-i cășuna atâta
rușine și durere.

Lidia BOBÂNĂ

nemernic și fustangiu cum este, și
că alt bărbat nu-i este scris să aibă.
„Dacă n-a divorțat până acuma,
la sigur că într-o zi va veni acasă”,
de multe ori se gândea Larisa. Și
a dat Domnul că, într-o iarnă, pe
la miez de noapte, strigă cineva la
poarta lor. Iese Isaie, feciorul cel
mai mare al Larisei, și se întoarce
în casă cu un bărbat, vai și amar
de chipul lui!
Nebărbierit, cu o barbă lungă
și încâlcită, nespălat de luni de
zile, că li se întorcea stomacul pe
dos. Nu l-au recunoscut, dar era
tatăl lor și soțul Larisei. În sfârșit,
venise netrebnicul acasă...
În acel moment, Iordache nu
mai avea părinți. Se odihneau
amândoi, alături, în cimitirul satului. Așa că Larisa chiar a doua zi
a chemat vreo două femei din sat
de au făcut ordine în casa moșnegilor și l-au mutat pe Iordache cu
traiul acolo.

(urmare din numărul trecut)
Într-o dimineață, s-a trezit
Larisa cu un copilaș, un nou-născut, lăsat pe pragul casei. Avea și
ea un prunc de vreo două luni, așa
că-i alăpta pe amândoi și se gândea doar când o trage bărbatu-său
pe acasă să-i spună al cui este și
ce planuri are cu pruncul acesta.
Iordache a venit când copiii se
târau deja prin casă. Îl îndrăgise
nevasta și pe cel străin. „Dacă nu
vine maică-sa, îl înfiez!”, zicea.
Dar n-a apucat să se întâmple și
aceasta, că au venit părinții fetei
și și-au luat nepotul acasă.
„Dacă nu vine maică-sa,
îl înfiez!”
Altă dată, a ieșit din casă Iordache până la magazin să cumpere
pâine și s-a întors peste jumătate
de an. La costum și cravată, la braț
cu o tinerică era. „Lariso, am venit să divorțăm. Oricum nu trăim
împreună.” Femeia tot atunci a
trimis un copil după bunei. S-a
adunat toată mahalaua la acel
spectacol. Luase Isaie, tatăl lui
Iordache, un harag și cum lovea
așa lovea în fecioru-său.

S-a dus la socrii Larisei
s-o ceară de nevastă
Îi creștea copiii și nu le permitea în fața ei sau a buneilor să-l
vorbească de rău. „Nu ascultați
ce spune satul, sunt oameni răi
și fac păcate mari când îl judecă
pe tatăl vostru.”
De cum au început copiii să
învețe la școală, Larisa s-a angajat infirmieră la spitalul din
sat. Instituția asta deservea mai
multe localități. Ageră la minte
și descurcăreață era nevasta. Tot
unde era nevoie punea și ea umărul. Pentru că într-un spital mereu
nu ajung oameni.
Se întâmpla uneori să rămână
Larisa mai mare peste toți, dacă
medicii aveau chemări de urgență
sau se îmbolnăvea vreo soră medicală. Dacă a văzut șeful spitalului că se pricepe femeia la multe
lucruri – schimba pansamente,
făcea injecții, lucra cu copiii în
convalescență, a sfătuit-o să facă
niște cursuri la spitalul raional,
ca s-o poată angaja în calitate de
soră medicală în spital.
Ar fi fost de folos la spital, și
salariul Larisei ar fi fost altul. Bă-

trânii se mândreau cu nora lor. Și
rudele de pe bărbatu-său o așezau
la loc de cinste la toate petrecerile
familiei. Așa s-a întâmplat că un
vădăoi din mahala ar fi vrut s-o
ia de nevastă și nu s-a adresat
Larisei, dar s-a dus la socrii ei.
Cum să le explice
că-l iubește pe Iordache?
„Bădiță Isaie, ce-ai zice dacă
m-aș însura cu nora matale? E
singură de atâția ani și e femeie tânără încă, ar putea să-mi nască și
mie un copil. Știi că nevastă-mea a
fost bolnavă?” „Eu nu-s împotrivă,
cum va zice Larisa, așa o să fie.

Te rog doar să nu-mi obijduiești
nepoții.”
În sfârșit,
a venitnetrebnicul acasă
N-a vrut Larisa să se mărite, cu
toate că o presau din toate părțile,
rudele, măhălenii, chiar și părinții
ei. „Destul, fato, să-l aștepți pe nemernicul de bărbatu-tău, prinde
și tu vreo câțiva ani de fericire!
Ești tânără, frumoasă, deșteaptă.”
Până și copiii o îndemnau:
„Încearcă, mamă, nenea Colea e
cuminte și n-o să ne fie mai rău
cu dânsul!”. Dar cum să le explice
ea că-l iubește pe Iordache, așa

După moartea mamei,
copiii pleacă în lume
Pesemne că suferea bărbatul de
ceva că, până în primăvară, n-a ieșit
din casă. Îi duceau copiii de mâncare, o dată pe săptămână îl scăldau,
dar în restul timpului era mai mult
singur. Vecinii nu-i treceau pragul,
rar de tot se ducea și Larisa, că nu
mai aveau ce-și spune.
În timpul săptămânii, era femeia la spital, iar sâmbetele, duminicile se ducea să-și vadă părinții,
bătrâni și ei de azi pe mâine. Dar
a murit Larisa înaintea lor, de inimă, într-o noapte, în somn.
După moartea ei, copiii au plecat în lume care și încotro...

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Sunt persoane care, prin
simpla lor prezență, îți induc o stare de confort, iar
altele par să facă orice pentru a te dezechilibra din
punct de vedere emoțional.
Totul ține de capacitatea
ta de a integra energiile pe
care le „recepționezi” de la
cei din jur.

Încearcă să privești lucrurile în perspectivă și nu
te lăsa „cucerit” de promisiunile exagerate ale persoanelor care au anumite
interese! Saturn poate fi
denumit ca fiind păzitorul
tău ancestral. Vei încerca
să aprofundezi cât poți de
mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din
viața ta.

Ești entuziasmat de ideea unui nou început, dar
nu știi cum să acționezi.
Te lași purtat de gânduri
și de dorințe, dar intervine blocajul. Indiferent de
magnitudinea deciziilor pe
care trebuie să le iei, este
important să îți acorzi timp
pentru a analiza avantajele și dezavantajele ideii pe
care o ai în minte.

Nu e timpul potrivit de
a lua decizii, de orice fel. În
ceea ce privește cariera, te
simți intimidat de colegi. Nu
reușești să preiei inițiativa.
Mereu sunt alții care ți-o iau
înainte. Evită să fii mereu
extrem de calculat în acțiuni. Riști să îți petreci viața
într-o monotonie continuă
care îți va induce stări de
frustrare.

Îți îndrepți atenția către
familie și prietenii apropiați. În urma unor evenimente revelatoare, ți-ai
dat seama că sunt cele mai
valoroase „părți” ale vieții
tale. La birou se anunță o
săptămână destul de liniștită având în vedere faptul
că majoritatea proiectelor
s-au finalizat.

O oportunitate extraordinară de implicare într-un proiect sau numirea într-o nouă
funcție pot aduce schimbări
semnificative în viața ta. Dacă
te gândești la o strategie anume pentru îndeplinirea unor
obiective, e timpul să mizezi
pe tot ceea ce ai. Când vine
vorba de propunerile celor
din jur, încearcă să le iei în
considerare.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Persoana iubită este întotdeauna alături de tine, necondiționat și în mod firesc.
În anumite contexte, trebuie
să realizezi faptul că ceri lucruri despre care consideri că
ți se cuvin. Această atitudine
iscă reacții de repulsie. Nimeni nu e obligat să agreeze
atitudinea ta de superioritate. La birou te simți motivat
să îți depășești limitele.

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumite
sectoare ale vieții va aduce
destul de mult echilibru
emoțional. Simți o mare
ușurare psihică atunci când
lucrurile iau forma pe care
ți-o dorești. Indiferent de
statutul social pe care îl ai,
crezi în autenticitate. Ai
tendința să setezi în jurul
tău mai multe bariere.

Dă-ți voie să trăiești
ceea ce meriți! Nu te lăsa
influențat de experiențele
nefaste din trecut. Acestea
nu pot avea decât o influență negativă asupra acțiunilor tale prezente. Dacă
totuși te simți nesigur, cel
mai probabil ai nevoie de
o pauză de la toată agitația
din jur.

Faci pași importanți în
carieră, iar viața personală
are parte de revigorarea pe
care o așteptai de ceva vreme. Simți o mare ușurare
psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o
dorești. Indiferent de zona
de interes în care activezi, ai
nevoie să faci pași calculați
pentru a obține obiectivele
creionate.

Atunci când credeai că
ai ajuns la echilibru, îți
dai seama că acest sentiment nu este unul autentic.
Alegi să te minți. În familie
au loc conflicte pe care nu
reușești să le mai înțelegi
sau să le mai agreezi. Sursa lor este una profund înrădăcinată în experiența
fiecărui membru care o alcătuiește.

Problemele legale și financiare sunt două dintre
subiectele care îți creează
o stare de disconfort. Dacă
ești pe punctul de a face o
tranzacție importantă, ar
fi bine să iei în considerare
toate implicațiile pe care le
presupune. Emoțional vorbind, ești mult mai liniștit
în aceste zile.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 22 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 Serial: Primaverii, sez. 1, ep. 1, 2
15.55 DiaspoRadar
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 Serial: Primaverii, sez. II, ep. 11
01.55 DiaspoRadar
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. 54

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
11.45 Medalion muzical
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 „Tezaur”
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
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film „The Nines”
01.00 „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

12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 55
18.00 Nadine În noul
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 32
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. 32
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine-bucătar la Roma
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
07.58 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 Telejurnal Sport 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. 12
23.55 Film: Omul şefului 90’
01.40 România… în bucate
02.10 Paşaport de România
03.05 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 „Tezaur”
06.35 La datorie

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 Trei prieteni aventuroşi - Petrecere în Mullewapp
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
14.55 Talking Tom şi prietenii lui
15.05 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego-Prietenele din Heartlake
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.05 Micul meu ponei: Prietenia este
magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
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 „Cursă fără frâne”
23.15 Ştirile
23.45 Film „Thor: Dark World”
02.00 Las Fierbinţi
03.00 „Vorbeşte lumea”
05.00 „Ce spun românii”

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV

PROGRAME TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
22.45 La Bloc
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Colecţie Ora de Ras
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Colecţie Dora Show
11.15 Patrula
12.15 Бойкая Кухня
12.50 Teleshopping
13.00 Serial „Sclava albă”
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial „Sclava albă”
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Coronavirus
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Serial „Sclava albă”
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de Ras

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.05 Ждем в гости
08.00 Talk-show - optmart SRL
09.00 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Джуди”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Муз/ф „Брюс Ли: рождение
дракона”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Земля обетованная”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Земля обетованная”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 „Река без границ”
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Легкое поведение”
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Второй шанс”
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 Serial: Dragoste şi ură, ep. 691
09.15 Film: MAMA VITREGĂ
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
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. 282
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 7
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 285
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 692
21.00 Film: ULTIMUL REGE
23.00 Iubire interzisă
00.45 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с „Запретная Любовь”
10.00 Т/с „Черная любовь”
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с „Черная любовь”
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с „Запретная Любовь”
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с „Запретная Любовь”
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Т/с „Запретная Любовь”
21.10 Т/с „Серебряный бор”
22.10 Т/с „И все-таки я люблю”
23.10 Т/с „Громовы”
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei

Vineri / 19 iunie / 2020
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 56
18.00 Nadine În noul
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 33
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului, sez. 3
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 33
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine-bucătar la Roma
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

TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.59 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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România

STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с „Папины дочки”
11.30 Teleshopping
11.45 Шоу „Светлые новости”
12.00 Т/с „Папины дочки”
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Шоу „Светлые новости”
15.30 Т/с „Ивановы-Ивановы”
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Восьмидесятые
19.30 Т/с „Дылды”
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.40 Уральские пельмени.
Любимое
23.40 Т/с „Одна за всех”
00.10 Утро на СТС
01.10 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 23 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 Serial: Primaverii, sez. I, ep.
3, 4
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii… cu Eugenia
Voda
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 Serial: Primaverii, sez. I, ep.
3, 4
01.30 DiaspoRadar
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. 55
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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 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 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Olimpiade de aur JO Beijing
2008
01.50 Discover România
02.00 Paşaport de România
02.55 Filler călătorie vară
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 La datorie
09.45 Vector european
10.15 Serial „Iubire de argint”
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 „Tezaur”
12.05 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 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial „Iubire de argint”
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 „Musafirul”
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.05 Fii tânăr!
00.35 Recital. Gabriela Comanici
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
08.30 Degeţica
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 III: Aripile schimbării
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 Castelul de Diamant
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - Apărătorul Legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 „Ce spun românii”
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film „Hai să fim poliţişti!”
23.30 Ştirile
00.00 Film „Fantastic Beasts and
Where to Find Them”
02.30 Arena bucătarilor
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 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 „Второй шанс”
11.40 Teleshopping

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Легкое поведение”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Все ради нее”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Все ради нее”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Крутой папочка”
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Убить короля”
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 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 692
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. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 283
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 8
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 286
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 693
21.00 Film: U. S. SEALS
23.00 Film: ULTIMUL REGE
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с „Запретная Любовь”
10.00 Т/с „Черная любовь”
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с „Черная любовь”
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с „Запретная Любовь”
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с „Запретная Любовь”
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Т/с „Запретная Любовь”
21.10 Т/с „Серебряный бор”
22.10 Т/с „Громовы”
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 Восьмидесятые
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Восьмидесятые
19.30 Т/с „Дылды”
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.40 Уральские пельмени.
Любимое
23.40 Т/с „Одна за всех”

21

00.10 Утро на СТС
01.10 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 24 iunie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Natură şi aventură
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 Serial: Primaverii, sez. 1, ep.
5, 6
15.55 Diasporadar
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 Serial: Primaverii, sez. 1, ep.
5, 6
01.30 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 56
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
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 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 57
18.00 Nadine În noul
18.50 Serial: Aripile Nordului, ep. 34
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. 34
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine-bucătar la Roma
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
07.59 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 Telejurnal Sport 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: Diligenţa 96’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Telecinemateca: Diligenţa 96’
01.45 România… în bucate
02.15 Paşaport de România
03.10 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!

05.00 Filler călătorie vară
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial „Iubire de argint”
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial „Iubire de argint”
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.50 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
08.30 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
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 în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
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 Trei prieteni aventuroşi - Petrecere în Mullewapp
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 „Ninja 2:
Răzbunarea”
23.30 Ştirile
00.00 Film „Bubuială
în Bronx”
01.45 Film „Ninja 2”
03.15 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat
11.45 О нас
12.50 Teleshopping
13.00 Serial „Sclava albă”
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Jurnalul săptămânii
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Coronavirus
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa
05.00 Top Gear

TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Убить короля”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Крутой папочка”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Любовь случается”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Любовь случается”

16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Скрытая угроза”
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Криминальная фишка
от Генри”
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”

Vineri / 19 iunie / 2020
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 693
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. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 284
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 9
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 287
20.00 Film: DOMNUL ŞI DOAMNA
SMITH
22.30 Film: O LECŢIE DE ONOARE
00.30 Film: U. S. SEALS
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 56
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. 58
18.00 Nadine În noul
18.50 Serial: Aripile Nordului
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
00.55 Vorbeşte corect!

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с „Запретная Любовь”
10.00 Т/с „Черная любовь”
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с „Черная любовь”
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с „Запретная Любовь”
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с „Запретная Любовь”
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Т/с „Запретная Любовь”
21.10 Т/с „Серебряный бор”
22.10 Т/с „Громовы”
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 Восьмидесятые
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Восьмидесятые
19.30 Т/с „Дылды”
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.40 Уральские пельмени.
Любимое
23.40 Т/с „Одна за всех”
00.10 Утро на СТС
01.10 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 25 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 Serial: Primaverii, sez. 1, ep.
7, 8
15.55 DiaspoRadar
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 Serial: Primaverii, sez. 1, ep.
7, 8
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

Național

TVR 1

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping

01.10 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine-bucătar la Roma
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Şah-mat
04.25 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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Paşaport de România
14.55 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: Spiritul pădurii
21.45 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Film: Spiritul pădurii
01.30 România… în bucate
02.00 Paşaport de România
02.50 Filler călătorie vară
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Filler călătorie vară
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 „Tezaur”
09.45 F/d
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 Sub acelaşi cer
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!

22
GAZETA de Chișinău
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
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 Castelul de Diamant
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 Degeţica
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 „În mijlocul furtunii”
23.15 Ştirile
23.45 Film „Băiatu` tatii”
02.00 Las Fierbinţi
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 La Bloc
00.15 Teleshopping
00.45 La Măruţă
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 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 „Криминальная фишка
от Генри”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Скрытая угроза”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф „На глубине 6 футов”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф „На глубине 6 футов”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Медальон”
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Помпеи”
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. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 285
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 10
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 288
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 694
21.00 Film: ASASINI LA COMANDĂ
PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.00 Film: DOMNUL ŞI DOAMNA
SMITH
01.30 Poamă acră
03.45 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с „Запретная Любовь”
10.00 Т/с „Черная любовь”
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с „Черная любовь”
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с „Запретная Любовь”
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с „Запретная Любовь”
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.10 Т/с „Запретная Любовь”
21.10 Т/с „Серебряный бор”
22.10 Т/с „Громовы”
00.00 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei

PROGRAME TV
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 Восьмидесятые
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Восьмидесятые
19.30 Т/с „Дылды”
21.30 Т/с „Лондонград”

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
02.50 Filler călătorie vară
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
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

22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.40 Уральские пельмени.
Любимое
23.40 Т/с „Одна за всех”
00.10 Утро на СТС
01.10 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 26 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 Serial: Primaverii, sez. 1, ep.
9, 10
15.55 DiaspoRadar
16.00 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 În spatele frontului
22.00 Dăruieşte, Românie!
23.25 Gala umorului
01.05 Serial: Primaverii, sez. 1, ep.
9.10
01.30 DiaspoRadar
02.00 Gala umorului. Partea 1
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. 58
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. 59
18.00 Nadine În noul
18.50 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor
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: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor, ep. 1
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Film: Regii blestemaţi
02.46 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
08.00 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 Telejurnal Sport 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

06.05 Sub acelaşi cer
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 În ritmul dansului
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Serial „Iubire de argint”
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.55 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
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
00.25 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.45 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.25 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Curiosul George 3 - Înapoi în
junglă
09.55 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 Trei prieteni aventuroşi - Petrecere în Mullewapp
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
21.45 Talking Tom şi prietenii lui
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - Apărătorul Legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii

Vineri / 19 iunie / 2020
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film „Sherlock Holmes”
00.00 Film „Maestrul Tai Chi”
02.00 Las Fierbinţi
03.00 Lecţii de viaţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Lecţii de viaţa
05.45 Superspeed

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Colecţie Dora Show
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17

17.20 Savoare la Maximum
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
21.30 Три миллиона
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Coronavirus
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Colecţie Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de ras

TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Помпеи”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Медальон”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „В доме”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „В доме”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Кое-что на день
рождения”
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф „На другом конце
провода”
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. 694
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. 10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 286
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 11
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 289
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 695
21.00 Film: PISTOLARUL DE LA
MIEZUL NOPŢII
23.00 Film: O LECŢIE DE ONOARE
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с „Запретная Любовь”
10.00 Т/с „Черная любовь”
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с „Черная любовь”
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с „Запретная Любовь”
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с „Запретная Любовь”
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Loteria naţională. Bani la greu!
20.15 Поле Чудес
21.10 Т/с „Громовы”
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 Восьмидесятые
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Восьмидесятые
19.30 Т/с „Миша портит все”
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.40 Уральские пельмени.
Любимое
23.40 Т/с „Одна за всех”
00.10 Утро на СТС
01.10 Muzica la CTC

Sâmbătă, 27 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 Breaking Fake News
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Gari de poveste
11.50 ‚ Discover România
12.00 #Ceativ
12.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film
16.50 Discover România
17.00 Lumea azi
17.30 Cooltura sez. nou
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei, ep. 2
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
22.50 Miracolul: EU, ep. 11
23.00 Apocalipsa: primul război
mondial, 5 ep
00.00 Film: Cianura şi picatura de
ploaie
01.40 Discover România
01.50 Miracolul EU
02.00 Drag de România mea!
03.50 Discover România
04.00 Documentar
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Expeditiile memoriei, ep. 2

TVR 1
07.00 #Creativ

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 3:
Imperiile
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 Vedeta populară
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Vedeta populară
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui

15.30 Serial: Il luce
16.30 Cooltura
17.00 Lumea azi
17.30 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 Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Operaţiunea Monstrul
23.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 6
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Banii tăi
02.00 Film: Operaţiunea Monstrul
03.45 Vorbeşte corect!
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

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 Rapunzel
09.50 Barbie şi al ei Pegasus magic
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 Degeţica
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
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

TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Olimpiade de aur JO Rio
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: Oameni mândri
21.50 Discover România
22.10 Serial: În apărarea fiului
23.45 MotorVlog
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: Oameni mândri
02.20 Serial: În apărarea fiului
03.45 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
04.35 Telejurnal
05.05 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1
06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru
sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate „Pasărea
Phoenix”
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 Aniversări. 70 de ani. Ion
Enache
15.45 F/d
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 „Tezaur”
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film „Dincolo de uşi”
22.55 Ştirile (rus.)
23.10 Zapovednik
23.25 Ştiri Externe
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru
sănătate
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
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05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.00 Film „Annie”
12.30 Fort Boyard
14.15 Film „Carte junglei 2”
16.00 Film „Hitch - Consilier în amor”
19.00 Ştirile
20.00 Film „Căpitanul America:
Războinicul iernii”
22.45 Film „Rambo 2”
00.30 Film „Into the Storm”
02.15 Fort Boyard
04.00 Film „Annie”

ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 „România, te iubesc!”
17.00 Ce spun românii
18.00 „Ce se întâmplă, doctore?”
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români

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

03.00 Beautiful corruption
05.00 Jurnalul săptămânii

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
08.40 Teleshopping
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Х/ф „Кое-что на день
рождения”
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 „Река без границ”
14.00 Х/ф „На грани”
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф „Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса”
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф „Шанхайский
перевозчик”
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.00 Internetu grăieşte
00.30 Х/ф „44 дюйма”
02.00 Cutia neagră
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое
путешествие
05.30 „Река без границ”

Pro 2
05.45 Serial „Dincolo de noi”
06.45 Serial „Tânăr şi neliniştit”
07.45 Serial „Iubire ca în filme”
08.45 Teleshopping
09.15 Serial „Camera 309”
10.15 Serial „Regina nopţii”
11.15 Teleshopping
11.45 Serial „Puţin sunt şi al tău”
13.45 Teleshopping
14.00 Serial „Inima nu cere voie”
15.00 Serial „Camera 309”
16.00 Serial „Tânăr şi neliniştit”
17.00 Serial „Dincolo de noi”
18.00 Serial „Inima nu cere voie”
19.00 Serial „Puţin sunt şi al tău”
21.00 Serial „Camera 309”
22.00 Serial „Regina nopţii”
23.00 Serial „Iubire ca în filme”
00.00 Serial „Puţin sunt şi al tău”
02.00 Serial „Iubire ca în filme”
03.00 Serial „Dincolo de noi”
04.00 „Ce se întâmplă, doctore?”
04.15 Serial „Regina nopţii”
05.00 Serial „Inima nu cere voie”

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 287
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 343
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.45 Film: LILIACUL ÎNFLOREŞTE
A DOUA OARĂ
16.30 Film: PISTOLARUL DE LA
MIEZUL NOPŢII
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 290
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ASASINI LA COMANDĂ
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2
06.30 Поле Чудес
08.30 Т/с „Черная любовь”
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с „Черная любовь”
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с „Черная любовь”
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с „Черная любовь”
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с „Черная любовь”
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с „И все-таки я люблю”
22.30 Т/с „Громовы”
02.30 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Шоу „Детки-предки”
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с „Царевны”
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел
20.30 Стендап андеграунд
22.30 М/с „Царевны”
23.00 Лица улиц

00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 28 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
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Cantec şi poveste
22.55 Miracolul: EU, ep. 12
23.05 Documentar
00.00 Film: Mitică Popescu
01.25 La un pas de România
01.50 Miracolul EU
02.00 Dăruieşte, Românie!
03.30 Lumea şi noi
04.00 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 Discover România
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 6
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 aur JO Rio
12.30 Film: Burebista
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: Dacii
22.10 Film: Trumbo 120’
00.25 Natură şi aventură
00.50 Pescar hoinar
01.25 Film: Burebista
03.45 Film: Trumbo 120’
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 Abraziv
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial „Poftă bună”
13.00 Miezul zilei
13.30 „O demivorbă”
14.00 Rapsodia satului
14.30 „Tezaur”
15.35 „Musafirul”
16.05 Recital. Silvia Zagoreanu
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
18.00 Evantai folcloric
18.40 „Tezaur”
19.00 Mesager
20.00 Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
22.00 Ştirile (rus.)
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22.15 Prin muzică în Europa
23.15 Zapovednik
23.30 F/d
00.30 Purtătorii de cultură
01.00 Serial „Poftă bună”
01.30 Bună dimineaţa
02.45 Evantai folcloric
03.40 Eroi printre oameni
04.05 Concert în Europa
04.50 „Magia naiului”
05.00 Mesager

Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Curiosul George
08.30 Barbie şi al ei Pegasus magic
09.55 Barbie în Rapunzel
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu
un sărut
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 Curiosul George 3 - Înapoi în
junglă
21.55 Curiosul George
22.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Voltron - Apărătorul Legendar
23.35 Holly Hobbie
00.00 Maggie şi Bianca în lumea
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg

ProTV
06.00 „Lecţii de viaţa”
07.00 Ştirile
10.00 Film „Second Jungle Book”
12.00 „Ce spun românii”
13.00 „Apropo TV”
14.00 Film „Hitch”
17.00 Film „Dl. Deeds - Moştenitor
fără voie”

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

TV8
06.00 Х/ф „Полярные
приключения”
07.40 Teleshopping
08.00 Internetu grăieşte
09.30 Check in
10.00 Х/ф „Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса”
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 „Река без границ”
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф „Астронавт Фармер”
16.00 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф „Имущество с хвостом”
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф „Побеждая время”
22.00 Zâmbărele
22.30 Х/ф „Ромовый дневник”
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?”

Național

19.00 Ştirile
20.00 Film „Minciuni adevărate”
22.45 Film „În inima mării”
01.15 „Apropo TV”
02.15 Film „Mr. Deeds”
04.00 „Lecţii de viaţa”
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 „Ce se întâmplă, doctore?”
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 „România, te iubesc!”
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 „Ce se întâmplă, doctore?”
01.15 „România, te iubesc!”
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 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

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 288
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: LILIACUL ÎNFLOREŞTE
A DOUA OARĂ
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. 291
20.00 Film: O SOACRĂ DE COŞMAR
23.15 Opriţi timpul
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2
06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с „Запретная Любовь”
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с „Запретная Любовь”
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с „Запретная Любовь”
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с „Запретная Любовь”
16.15 Telemagazin. Oferta zilei
17.15 Т/с „Запретная Любовь”
20.00 Т/с „Громовы”
01.00 Vorbe bune cu Lilu

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

Filmul „Pe aripile vântului”,
considerat rasist, retras
de pe platforma HBO Max

Filmul „Pe aripile vântului”
(foto), calificat de unii istorici drept
revizionist, a fost retras temporar
de pe platforma de streaming HBO
Max, în plină mişcare de protest
contra rasismului şi violenţelor poliţiei faţă de persoanele de culoare
din Statele Unite, relatează AFP.
Gazetarul și criticul de film
Cristian Tudor Popescu a spus că
decizia este neinspirată, deoarece
filmul este unul artistic și, în final,
un produs al epocii respective.
„Rasismul prezent în Statele Uni-

te, de secole, a creat prin reacție un
curent numit corectitudine politică.
Acest curent, care contrazice rasismul, nu înseamnă că este și bun,
pentru că a dat naștere la numeroase exagerări, unele dintre ele
ridicole, altele grotești.”
Criticul de film respinge ideile
că filmul ar fi o metodă revizionistă eficientă a Sudului: „Ipoteza asta le-a venit în cap după 81
de ani de la premiera filmului,
din 1939? Până acum nu era incorect politic, pentru atâtea gene-

rații de americani și de pământeni
care au văzut acest film? Trecut
în registrul național al Bibliotecii Congresului american între
primele 100 de filme din toate
timpurile care trebuie prezervate
pe veci... Arta nu trebuie tratată
cu considerente politice, sociologice și eliminate în felul acesta
filme, cărți. Cum să faci așa ceva?!
Asta făceau comuniștii, asta făceau naziștii”.
„Asta ar însemna, de pildă,
să nu se mai difuzeze filmul Neguțătorul din Veneția, pentru că
piesa cu același nume din Shakespeare poate fi învinuită de antisemitism. Și nici să nu se mai
joace piesa.”
„Soluția este să existe cursuri
de cultură cinematografică la nivel
liceal, la nivel de cultură generală, pentru toată lumea – la noi
nu se face asta – unde să se analizeze contextul. Fiecare film are
un context istoric. Există o anumită
tendință în epoca respectivă, aici
este vorba despre romantismul
ideii sudiste, cuplat cu povestea
de dragoste”, a mai spus Cristian
Tudor Popescu.
„Filmul este o mediocritate genială, de aceea este iubit de atâtea
generații de americani”, a spus
Cristian Tudor Popescu.
După digi24.ro

„Iluzia Fericirii” de Dorian Furtună
Descriere:
Nu vă creați valori eronate și
așteptări dezamăgitoare. Faptul
că toată lumea aspiră la fericire
dovedește că idealul fericirii e cel
mai neîmplinit.
„«Iluzia Fericirii» nu este o carte antifericire, fiindcă nu mi-am
propus să lupt împotriva fericirii,
ci să demasc impostura acestui
concept confuz, să dezvălui caracterul său speculativ și conjectural.
În paginile cărții argumentez
că fericirea este o iluzie, și e una
pernicioasă, care induce aspirații
nerealiste și ne îndepărtează de

ceea ce contează cu adevărat în
viața unui om: micile bucurii cotidiene, împlinirea existențială, realizarea vocației; toate aceste stări
le putem trăi chiar și pe fundal de
pierderi, depresii și suferințe, fără
a ne mâhni la gândul că ne lipsește
emblematica fericire.” — Dorian
Furtună
Despre autor:
Dorian Furtună este etolog,
doctor în biologie. Cercetează
instinctele umane în societatea
modernă.
P
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Coronavirusul
Timp liber berechet ne-a dat;
Când vor, acuma toţi se scoală,
Aşa că chiar ar fi păcat
Să mori, cumva, de altă boală…

Gheorghe BÂLICI

Premierul britanic
invită „ca trecutul
să nu fie cenzurat”

Premierul britanic a spus că
manifestaţiile antirasiste din
ultimele zile în Regatul Unit au
fost „luate ostatice de extremişti”,
invitând „ca trecutul să nu fie
cenzurat”, după vandalizarea şi
deteriorarea statuilor unor personalităţi din trecutul colonial al
ţării, potrivit AFP.
„În mod clar, manifestaţiile au
fost luate ostatice, din nefericire,
de extremişti care au ca obiectiv
violenţa”, a scris Johnson în mesajul său de pe Twitter, denunţând
ca „intolerabile şi abominabile
atacurile împotriva poliţiei”.
„Singura atitudine responsabilă pe care o putem avea este să ne
distanţăm de aceste manifestaţii”,
a adăugat el.
Mai multe simboluri ale trecutului colonial al Regatului Unit
au fost recent ţinta unor manifestanţi, în marja valului de acţiuni de protest împotriva morţii
afro-americanului George Floyd,
asfixiat de un poliţist alb în SUA.

De teama unor noi vandalizări în weekendul trecut statuia
fostului premier Winston Churchill (foto), situată în apropierea
Parlamentului la Londra, a fost
pusă la adăpost într-o cutie, iar
alte monumente au fost puse de
asemenea sub protecţie.
Statuia lui Churchill, erou al
celui de-al Doilea Război Mondial şi citat, adeseori, ca model
de Boris Johnson, a fost pătată
cu inscripţia „A fost un rasist” în
urmă cu câteva zile.Aceste personaje „aveau perspective diferite,
viziuni diferite asupra binelui şi
a răului”, a continuat Johnson.
„Dar aceste statui ne învaţă lucruri
despre trecutul nostru, cu toate
deficienţele sale. Să le retragem ar
însemna să minţim asupra istoriei noastre şi să facem mai săracă
educaţia generaţiilor viitoare”,
a subliniat premierul britanic,
notează AFP.
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