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80 de ani
de ocupaţie
Harta lumii

Maoismul
light.
Versiunea
americană
Adrian CIUBOTARU
Privesc în continuare stupefiat la ce se întâmplă dincolo
de ocean. Experți și publiciști
respectabili îmi spun că totul
va reveni la normal, că trebuie
să fac abstracție de „excese“,
să cern acțiunea civică și cauza
ei nobilă de pleava anarhiei.
Inși înțelepți îmi reamintesc că
gura mare a nemulțumirii face
întotdeauna multă spumă și că
toți acești clăbuci ai furiei se
vor topi în valul care le-a dat
naștere și care, într-un târziu,
se va retrage.

8

Arhivele sec. 20

Relatarea cazului fostului primar de Chirileni,
Ion Maho, denunțat de consătenii săi, inclusiv
de finul său de cununie, Ignat Vladei, devenit
președinte de comitet sătesc după ocuparea
Basarabiei de către sovietici, 28 iunie 1940,
reprezintă dezvăluirea unei practici prin
care noua putere a identificat persoanele
indezirabile pentru a scăpa de ele.

Fin și naș
în vremuri
de restriște
Denunțul, răzbunarea și invidia
în perioada deportărilor din
13 iunie 1941 la Chirileni, Ungheni
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Realitatea

O seară de
Sânziene cu
aromă de lavandă
Despre profitul adus de florile mov și multele
piedici birocratice puse la cultivarea lor
Valeriu Ciorbă, un tânăr din satul Colonița, și-a înfiripat o
afacere cu flori mov. Cultivarea lavandei aduce profit după trei
ani de la plantarea butașilor, iar odată înființată se recoltează
zece ani. Lavanda nu necesită udare,
stropire sau curățare.
4
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Procuratura a pus cruce pe cazul „kuliok”
Autorul anonim nu a răspuns citației de a se prezenta cu detaliile promise în presă
„În cadrul procesului penal nu
a fost posibil de stabilit conținutul
sacoșei, precum și subiectul ce a
realizat înregistrarea, fapt determinant pentru urmărirea penală și
înaintarea vreunei acuzații penale.
Adevărul judiciar a fost stabilit
reieșind din minimul de posibilități de administrare a probelor de
care a dispus Procuratura, respectiv, soluția s-a bazat pe probele
legal administrate, la moment,
fiind epuizate posibilitățile de a
administra alte probe”, comunică
Procuratura Generală (PG).
În comunicat mai scrie că
procurorii i-au audiat pe ambii
denunțători, liderul PPDA, Andrei
Năstase, și deputatul Iurie Reniță,
iar autorul anonim al așa-ziselor
„chitanțe” nu a răspuns citației
de a se prezenta cu detaliile
promise în presă. La fel, nu și-au
găsit confirmarea nici alegațiile
deputatului Lilian Carp, potrivit
cărora, Procuratura Anticorupție
ar fi deținut de mai mult timp un
stick cu înregistrări video, care au
constituit obiectul de investigație
al prezentului proces penal.
Pe 18 mai, deputatul Iurie Reniță a publicat o secvență video de
la întâlnirea dintre Igor Dodon,

Vladimir Plahotniuc și Serghei
Iaralov, din iunie 2019, în care
se vede cum liderul PDM îi dă lui
Dodon o pungă neagră, în care ar
fi fost bani. Șeful statului îi spune să nu „umble cu kulioacele”
și să transmită punga lui Cornel
(se presupune că e vorba despre
Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că
acesta urmează să achite anumite
salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui
Iaralov să-i dea banii lui Costea
(se presupune că e vorba despre
Constantin Botnari, n.r.) ca să-i
transmită lui Cornel.
Secvența video este o continuare a înregistrării video de
la întâlnirea celor trei din iunie
2019, când Dodon a declarat că
primește lunar bani din Federația
Rusă pentru finanțarea PSRM.
În baza înregistrării video făcută
publică vara trecută, Procuratura
Anticorupție a pornit un dosar
penal privind finanțarea ilegală
a PSRM. Ulterior, dosarul a fost
suspendat în baza unei ordonanțe
emise de procurorul Alexandru
Cernei, după formarea alianței
dintre PSRM și blocul ACUM, pe
motivul lipsei componenței de infracțiune.
La 26 noiembrie 2019, Viorel

Morari, șeful de atunci al Procuraturii Anticorupție, a emis o
ordonanță privind reluarea investigațiilor în dosarul finanțării
PSRM.
La 26 decembrie, Procuratura
Generală a pornit un dosar penal
pe numele lui Viorel Morari pentru abuz în serviciu și fals în acte
publice, iar la 10 ianuarie 2020,

Racursi

în timp ce era escortat la ședința
de judecată, Morari a declarat că
dosarul i-a fost intentat la comanda lui Igor Dodon. Atât Alexandr
Stoianoglo, cât și Igor Dodon, au
respins acuzațiile, invocând că
Morari s-ar victimiza.
La începutul lunii martie, Pro-

curatura Anticorupție a dispus
neînceperea urmăririi penale
privind pretinsa finanțare ilegală a PSRM, pe motiv că fapta nu
întrunește elementele constitutive
ale infracțiunii.
Anticorupție.md

Grădini inundate și
oameni evacuați din
calea apelor
Mai multe grădini și terenuri
agricole, situate în lunca Prutului,
au fost inundate din cauza creșterii nivelul apei în râu. Pericol de
inundații există și în localitățile
situate în lunca râului Nistru.
În satul Criva, raionul Briceni, zece gospodării sunt în
pericol de a fi inundate. Oamenii au fost evacuați din case, a
comunicat primarul Vadim Gorobcov pentru Radio Chișinău.
„I-am evacuat pe toți. Toate
persoanele, animalele, lucrurile
mai prețioase din case. Ceea ce
au pus în grădină este inundat.
La o casă apa a ajuns în beci, dar
în casă, nu. Avem noutăți din
Ucraina. Am făcut legătura. La
Cernăuți la ora 7.30 (25 iunie –
n.r.) era cu un metru în jos. În
Sulița, cu care noi ne comparăm,
15 centimetri a dat în jos. Acum
la noi vreo 4-5 ore o să se ridice
lin nivelul apei, după care merge
în jos”, a spus primarul de Criva.

Nouă gospodării au fost evacuate în satul Drepcăuți. Potrivit
primarului Angela Rurac, casele
nu au fost inundate, însă apa a
pătruns în grădini, iar recolta
este compromisă.
Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență a instituit, în
zonele de risc, posturi fixe care
monitorizează nivelul de creștere
a apei în lunca râului Prut. Totodată, în localitatea Vălcineț, raionul Ocnița, salvatorii împreună cu
localnicii au efectuat mai multe
lucrări de consolidare a unui canal de scurgere pentru prevenirea
inundațiilor a 28 de gospodării
aflate în lunca râului Nistru.
Serviciul Hidrometeorologic
de Stat prognozează pentru perioada 24 iunie – 2 iulie creșterea nivelului apei pe sectorul
s. Naslavcea – or. Dubăsari cu
2-3 metri și pe sectorul or. Dubăsari – satul Talmaza, cu 2,53,4 metri.

Biserica veche. Vorniceni. Foto: Oleg Tațenco
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Comentariul economistului

S-a închis taraba: nu mai avem
cetățenii de vânzare!

Veaceslav NEGRUȚA
Săptămâna trecută, aleșii poporului au decis, aproape unanim, că se oprește vânzarea de
cetățenii ale Republicii Moldova
către persoane terțe, cu cetățenii
străine sau apatrizi. Deci, acea
schemă de legalizare a unor mijloace de origine dubioasă prin
vânzarea dreptului de a deține
un pașaport de RM pentru a călători liber în peste 125 de țări,
supraintitulată de promotori ca
„cetățenie prin investiții”, nu va
mai fi aplicată.
Într-un fel, cu mari întârzieri
și ezitări, aleșii au decis să pună
capăt epopeii cu cetățenia acordată prin derogare de la Legea

cetățeniei, când oricare personaj
cu bani mulți și cu probleme în
țăra lui de origine putea să-și ia
un pașaport de RM și să se simtă mai liber decât era cu un alt
pașaport, cu care avea restricții
de circulație. Comercianții de
cetățenii, tot ei și autorii și promotorii acestei scheme în decembrie 2016, au știut cum să fenteze
bunul-simț, cum să deconecteze
gândirea aleșilor care în 2016 au
votat această „lege” ilegală.
De ce ilegală? Pentru că e o
abatere de la regulile stabilite în
Legea cetățeniei care prevede clar
un mecanism de acordare a cetățeniei RM oamenilor străini care cu
adevărat sunt interesați să obțină
o a doua casă, în RM, o a doua șansă, într-un mediu mai sigur și cu
posibilități de atașare și integrare
în societatea de aici, cu respectarea intereselor băștinașilor, fără a
expune la anumite riscuri RM. Iar
derogările introduse au dat peste
cap spiritul Legii cetățeniei.
De astă dată, pentru anularea
acestei scheme, au votat 80 de
deputați. Adică, chiar mai mulți

decât au votat pentru legea respectivă în 2016. Cel mai ciudat
este că o bună parte din cei care
au legalizat schema în 2016, votând „pentru”, au votat acum,
în 2020, „contra” vânzării de
pașapoarte moldovenești către
străini cu bani mulți și obscuri.
Au trebuit patru ani ca să ajungă
să fie înțelese mai multe lucruri
evidente chiar și atunci, când
lobby-iștii au promovat pe sub
masă această făcătură pentru
votul deputaților.
Merită de reamintit că și
Centrul Național Anticorupție
menționa în decembrie 2016 că
vânzarea de cetățenie a RM către persoane terțe și „interesele
promovate sunt în detrimentul
interesului public şi cu riscuri
majore pentru siguranţa şi securitatea cetăţenilor şi a statului
Republica Moldova. Deşi autorul
se axează pe ideea avantajelor
obţinute în urma atragerii investiţiilor străine, sunt neglijate
alte aspecte care vor surveni în
urma implementării normelor
din proiect, cum ar fi securita-

tea naţională. Acordarea posibilităţii obţinerii cetăţeniei prin
instituirea procedurii simplificate creează un pericol iminent
şi direct la adresa securităţii
Republicii Moldova. 1”
Merită de reamintit și cine sunt
„autorul” și promotorii/lobby-iștii
acestei scheme de vânzare a cetățeniei, pentru că „eroii” trebuie
pomeniți: semnatari în 2016 au
fost deputații A. Candu și cu S.
Sîrbu, C. Padnevici, I. Vremea,
R. Boțan. Unii dintre ei s-au dezis
pe parcurs să mai susțină public
această schemă, iar alții, precum
Candu, nu se numără printre cei
80 de aleși care au votat anularea
schemei săptămâna trecută.
Nu au fost prezentate deocamdată date finale despre cum
a fost solicitată și folosită această
schemă, câți și-au achiziționat
pașaport de RM pentru a ocoli restricții și eventuale probleme cu
autoritățile din țările de origine,
pentru a călători liber în spațiul
UE și Schengen (exact aceste beneficii erau vândute potențialilor
noi cetățeni ai RM în publicitatea

din mai multe țări exotice), dar
cert este că schema merită o investigație nu doar jurnalistică,
ci și a procurorilor.
În eventualitatea că RM ar
putea fi atrasă și în litigii internaționale, legale și financiare, cu
partenerii guvernului Filip pentru promovarea acestei scheme
– procurorii ar trebui să-și facă
munca din timp. Iar indicii și materiale concludente sunt multe,
atât cele realizate de jurnaliști de
investigații, cât și de organizații
internaționale 2. Altfel, costurile
vor cădea iar în spinarea cetățenilor care vor trebui să achite
din buget schemele lui Candu și
compania, susținute în 2016 în
parlament și de partenerul său
de atunci, Dodon.
Oricum, deja e mai bine: cu o
schemă ilicită mai puțin în RM.
https://cna.md/public/files/raport_expertiza/rea-dep453-investitstrainid6398.
pdf
2
http://www.transparency.
md/2019/10/16/transparency-international-moldova-lanseaza-raportul-portile-spre-europa-comert-cu-cetatenie-de-moldova/
1
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O seară de Sânziene
cu aromă de lavandă
Despre profitul adus de florile mov și multele piedici birocratice puse la cultivarea lor

V

aleriu Ciorbă, un tânăr din satul Colonița,
și-a înfiripat o afacere cu flori mov.
Cultivarea lavandei aduce profit după trei
ani de la plantarea butașilor, iar odată înființată
se recoltează zece ani. Lavanda nu necesită
udare, stropire sau curățare.

Tânărul a fost atras în urmă cu
trei ani de afacerea cu lavandă și
a decis să experimenteze planta
pe un teren de 1,5 hectare. Lavanda necesită prășire, în special în
primii ani de la plantare deoarece
buruienile sunt abundente. După
trei ani de la răsădire, nu mai
cresc buruieni sub tufa de lavandă, aflăm de la Valeriu Ciorbă, pe
care l-am întâlnit pe câmpul de
levănțică de la Colonița.
Sfârșitul lunii iunie înseamnă
și deschiderea sezonului pentru
ședințele foto în lanul de lavandă.
În seara care precede sărbătoarea de Sânziene, zeci de oameni,
îmbrăcați în haine albe, roșii sau
galbene, au venit să inspire aroma
florilor mov și să se fotografieze.
„Am venit să fac fotografii frumoase pentru că iubesc lavanda.
Mi-am cumpărat flori de lavandă

Foto: Natalia MUNTEANU

Natalia MUNTEANU

pentru miros în casă”, ne spune
Andreea de 11 ani din Chișinău.
Vizitatorii au putut să-și cumpere flori proaspete sau ulei de
lavandă.
Antreprenorul moldovean
menționează că dintr-un hectar
de flori de soi C-90 se obțin aproximativ 70 de litri de ulei de lavandă. Fermierii moldoveni exportă
uleiul în țările Uniunii Europene
sau SUA. Prețul unui litru de ulei
variază între 55 și 80 de euro.
Afacerea cu lavandă
nu-i ocolită de birocrație
Cele mai mari provocări ale
producătorilor moldoveni de lavandă sunt impedimentele birocratice, condițiile meteorologice
și deficitul forței de muncă. „Soiurile sunt brevetate de Institutul
de Genetică. E greu de lucrat cu ei,
deoarece sunt birocratici. Ne-au
dat dreptul de a înmulți soiurile
doar pe doi ani. După ce a expirat
termenul, în 2019, am scris câteva
scrisori și până la urmă mi-a dat
pentru câteva luni dreptul de a
multiplica. Acum iarăși scriem
scrisori, cerem dreptul. Orice răsad nou trebuie să fie produs cu
semnătura Institutului de Genetică”, povestește Valeriu Ciorbă.

La fotografiat pe câmpul mov

Dacă aș cumpăra niște puieți
pentru grădină, aș avea nevoie de
acte de brevet?, îl întreb pe Valeriu pentru clarificare. „Nu. Pentru butașul cumpărat s-au achitat
toate drepturile. Dacă vreți să-l
multiplicați, să faceți alți butași
– nu aveți voie oficial și legal. Vă
trebuie semnătura de la Institutul
de Genetică”, răspunde Ciorbă.
O altă problemă este lipsa forței de muncă și calificarea ei. „E
foarte, foarte greu, mai ales la prășit. Nu se găsesc zilieri. La nivel de
specialiști sunt probleme, inclusiv

pe linia de cercetare. Agronomi
sunt foarte puțini”, precizează
producătorul de lavandă.
În perioada Uniunii Sovietice,
în Republica Moldova florile
oleaginoase, inclusiv lavanda, erau
cultivate pe o suprafață de cinci
mii de hectare, având întâietate la
export printre republicile sovietice.
Acum R. Moldova are câteva sute
de hectare de lavandă, aflăm de la
Valeriu Ciorbă. Printre cele mai
importante țări producătoare de
lavandă s-ar afla Franța, urmată
de Bulgaria și România.

Mărturiile unei
tinere vindecate
de Covid-19
Inga Daranuța, o tânără originară din
orașul Tighina, s-a infectat cu noul tip de
coronavirus în luna mai și s-a tratat la domiciliul din Chișinău. A refuzat spitalizarea.
Nu știe de unde a contractat virusul. Din
17 martie, când a fost instituită starea de
urgență, Inga lucrează de acasă și iese o
dată pe săptămână după produse alimentare. A mai fost o dată la bancă și în parc,
după relaxarea restricțiilor instituite de
autorități.
Mereu a respectat măsurile de protecție
(mască, mănuși și dezinfectant). Dar în
seara zilei de 14 mai, Inga a simțit primele
simptome: tuse și febră de 37,2. S-a autoizolat, ca să nu pună în pericol pe nimeni. Și-a
telefonat o prietenă care-i medic. „Ea mi-a
zis să iau paracetamol, să beau lichide și că
ar trebui să mă testez la Covid-19. Seara,
am măsurat temperatura, era 37-37,2, așa
a fost pe tot parcursul bolii”, spune Inga.
După trei zile de dureri de cap, dureri
musculare și febră, Inga Daranuța a mers
la un laborator privat pentru a fi testată

Fermierii
moldoveni
exportă uleiul
în țările Uniunii
Europene sau SUA.
Prețul unui litru de
ulei variază între 55
și 80 de euro.

zile când nu mă puteam ridica din pat. Am
avut dureri în piept și spate. Deseori am
migrene, de aceea durerea de cap nu m-a
impresionat. În zilele în care mă stresam,
mă simțeam mai rău. Starea fizică depinde
de starea emoțională”, precizează Inga.
Gândirea pozitivă poate
ajuta la vindecare

Inga Daranuța/Foto: Arhivă personală

pentru Covid-19. Rezultatul a fost pozitiv.
Fiind din Tighina, neștiind cine-i medicul
de familie de la Chișinău, Inga l-a găsit pe
site-ul Comisiei Naționale de Asigurări în
Medicină. Medicul de familie i-ar fi spus
să telefoneze la numărul de urgență 112.
Salvarea a venit. I-a fost ascultată respirația și verificată oxigenarea sângelui.
Respirația nu era „curată”, „E Covid”, i-ar
fi confirmat medicul de pe ambulanță. La
solicitarea tinerei, medicii au decis ca ea să
urmeze tratamentul acasă. Nu înainte de
a semna refuzul de spitalizare pe propria
răspundere. Pe 20 iunie, după prescripția

medicului de familie, Inga a început tratamentul: antivirale, antibiotice, probiotice
și pastile pentru tuse. A fost monitorizată,
prin telefon, de medicul de familie.
Totodată, Inga mărturisește că a pierdut mirosul în perioada bolii. Colega sa de
cameră, s-a îmbolnăvit și ea de Covid-19.
Prietena Ingăi și-a pierdut și gustul. Dar
ambele s-au tratat de Covid-19. Celelalte persoane, cu care a interacționat Inga
în ultimele săptămâni, nu au luat virusul
SARS-CoV-2.
Acasă, în autoizolare, Inga făcea sport,
dar obosea după cinci minute. „Au fost

„Precis e Covid-19? Poate e o răceală?”,
era întrebată Inga de prietenii săi. „Se simte
diferit de orice răceală sau gripă pe care
am avut-o vreodată. Simptomele evoluează
foarte diferit. Odată tratat, încă nu înseamnă că totul a trecut”, le răspunde Inga.
Pe 3 iunie, Inga a fost testată repetat,
gratuit, la Covid-19 de către echipa mobilă,
iar pe 4 iunie, medicul de familie i-a spus
că rezultatul este negativ. Au urmat încă
două săptămâni de autoizolare. „Nu sunt
în forță deplină. Perioada de restabilire
durează și trebuie răbdare. Obosesc mai
repede. Am avut dureri de cap câteva zile
(mai puternice decât în timpul bolii). Pielea
și părul sunt foarte uscate. Observ unele
scăpări de memorie, concentrație, pe care
nu le aveam înainte”, afirmă Inga.
Potrivit Ingăi, medicii au fost înțelegători cu ea, însă aceasta a simțit că lucrătorii
medicali erau stresați. Tratamentul medicamentos a costat-o aproximativ 750 de lei.
N. M.
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În 1672, are loc vestita întâlnire a lui Miron Costin cu
marele vizir Ahmed Köpröli care, după cucerirea Cameniței,
îl întreabă pe marele vornic dacă moldovenilor „Pare-le lor
bine că au luat împărăția cetății Camenița, au ba?”. Miron
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Costin răspunde lapidar, dar clar, cum consemnează Ion
Neculce: „Suntem noi moldovenii bucuroși să să lățască
în toate părțile cât de mult, iar peste țara noastră nu ne
pare bine să să lățască.”

Rușii n-au pământuri
de dat. Doar de luat

Î

n cadrul unui program TV difuzat zilele
trecute de canalul Rossia 1, președintele
Federației Ruse (FR), Vladimir Putin,
a declarat că, după intrarea în URSS,
mai multe republici sovietice au primit și au
încorporat în spațiile lor statale un număr foarte
mare de pământuri, care, „tradițional și din punct
de vedere istoric, sunt pământuri rusești”.

Victoria POPA
De aceea, consideră Putin, în
momentul destrămării URSS, la
despărțire, „fiecare republică trebuia să plece cu ceea ce a venit”, și
„să nu-și însușească darurile făcute
de poporul rus”.
Am abordat mai mulți oameni
politici și directori de opinie, cărora le-am pus întrebarea: Cât de
corectă, din punct de vedere politic și istoric, este această poziție
a liderului de la Kremlin?
Istoricul Virgil Pâslariuc, membru PAS, susține că „Declarația lui
Putin despre „cadourile” pe care
le-ar fi făcut poporul rus fostelor
republici sovietice este privită cu
îngrijorare în tot spațiul post-sovietic. Revenirea la retorica agresiv
imperială, daca nu chiar revizionistă, în mod evident este legată
de dorința președintelui rus de a
mobiliza electoratul în preajma
unui referendum extrem de important pentru el, care i-ar permite
să-și perpetueze puterea practic
pe viață, în condițiile unei scăderi
drastice de popularitate și legitimitate. Politicienii care nu pot da poporului siguranță în ziua de mâine,
adesea se întorc la ziua de ieri, la
temele istorice sensibile, încercând
să distragă atenția oamenilor de
la problemele zilei de azi, create
chiar de acești politicieni. Asta face
Putin și tot așa procedează vasalul
său, Dodon”.
„Declarațiile lui Putin
sunt de fapt o lipsă
de adevăr istoric”
„Declarațiile președintelui Putin reflectă o linie de continuitate
între tradițiile imperiale țariste
încă din secolul XVIII-XIX, ambițiile imperiale ale URSS și, mai

recent, ce este FR după venirea sa
la putere. Pentru că a fost o perioadă după căderea URSS când
Rusia a avut un alt discurs. Legând
aceste trei perioade într-una singură, aș spune că există o viziune
a regimului putinist de a percepe
tot spațiul, pe care-l numește FR
spațiu de interes vital sau vecinătate apropiată, ca o parte integrantă
a FR”, relevă istoricul Octavian
Țâcu, președintele PUN.
Potrivit lui Țâcu, există mai
multe strategii de a apropia această vecinătate apropiată, fie prin
acțiune militară directă, fie prin
destabilizarea regimurilor politi-

anumitor state vecine Rusiei ar
datora statului rus anumite teritorii. Aceste teritorii nu au fost
ale FR. Ele au fost achiziționate
în urma unor războaie imperiale, în care au fost omorâți mii
de oameni și care sunt o crimă
împotriva umanității.
Evident, aluziile lui Putin sunt
la Belarus, Ucraina, Kazahstan.
Este o încercare de a pregăti terenul pentru eventuale pretenții
față de aceste state și o încercare
de imixtiune în afacerile interne,
o încercare de a arăta că lucrurile
nu sunt stabile și oricând pot fi
schimbate.
Un exemplu este cazul Basarabiei în perioada interbelică.
Uniunea Sovietică niciodată n-a
recunoscut Basarabia ca pe un teritoriu românesc și în permanență
a accentuat faptul că România ocupă un teritoriu rus sovietic. Până
la momentul în care la 28 iunie
1940 a ocupat acest teritoriu. E o
strategie veche.
Doar într-o relație strânsă cu

făcut de frontierele pe care le are
azi. „Republica Federală Germană,
de exemplu, are teritorii cedate
Poloniei. Polonia, la rândul său,
a pierdut voievodatele de est încă
în 1939, luate de URSS. În spațiul
nostru, România a pierdut Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul
Herța și vreo cinci insule la Gurile Dunării. Și așa fiecare stat are
anumite nemulțumiri și pretenții
față de vecinii săi”, ne-a declarat
Petrencu.
La 1 august 1975, la Helsinki,
35 de state au semnat Actul Final în care au fost recunoscute
frontierele existente. Ele nu pot fi
modificate. Doar în situația când
ambele părți interesate doresc să
modifice, cu bunul consimțământ
al lor. Declarația lui Putin este
o încălcare din partea FR a mai
multor tratate internaționale, Actul Final de la Helsinki fiind unul
fundamental.
„Cei care s-au extins în toate
părțile și au luat teritorii au fost
tocmai rușii. Și chiar dacă el i-a

tul Ucrainei”, a conchis istoricul
Anatol Petrencu.
„Regimul lui Putin
nu renunță la politicile
revanșarde”
„Dacă pornim de la faptul că
Vladimir Putin este timp de 20 de
ani președinte al unei țări membre a Consiliului Securității ONU,
țară cu armament nuclear, aceste
declarații sunt absolut șocante, inadmisibile și periculoase”, a punctat pentru GAZETA de Chișinău
analistul Oazu Nantoi.
„Această declarație demonstrează că Putin accentuează numai prioritatea dreptului internațional, în realitate însă neagă
suveranitatea țărilor apărute în
urma destrămării URSS. Dacă
lăsăm într-o parte Ucraina, e cert
că este vizat Kazahstanul. Chiar
dacă declarația lui Putin n-a fost
comentată public în Kazahstan,
nu există niciun dubiu că Kazahstanul se simte extrem de stresat
și amenințat. Prin urmare, aceste
declarații sunt inadmisibile pentru
un șef de stat. Ele demonstrează că
nimic nu este definitiv în spațiul
ex-sovietic atâta timp cât regimul
lui Putin nu renunță la politicile
revanșarde”, a comentat Nantoi.
„Orice act de revizuire
unilaterală a hotarelor
contravine dreptului
internațional”

ce existente în aceste țări, fie prin
efectele războiului hibrid.
„Astfel de declarații ale lui Putin sunt de fapt o lipsă de adevăr
istoric, în primul rând, pentru că
la ce se referă el are o istorie foarte
scurtă.
De exemplu, cazul Transnistriei.
Rusia revendică această regiune
în baza unei tradiții istorice de
la 1792, dar românii sunt cei mai
vechi locuitori ai regiunii transnistrene. Exact așa e și cu Crimeea,
care a aparținut până la venirea
rușilor altor popoare. Rușii au
venit târziu, abia la 1783.
Din punct de vedere istoric,
spațiul rusesc este o construcție
imperialistă modernă care încearcă să inoculeze ideea că spațiile

România, Uniunea Europeană și
SUA, R. Moldova va reuși să contracareze aceste forme de imixtiune pentru că altfel va veni un context în care Federația Rusă pur și
simplu va anexa anumite porțiuni
din aceste state sau chiar statele în
totalitate”, a avertizat Țâcu.
„Actul Final de la Helsinki
e fundamental”
Făcând referire la provocările
și la pretențiile teritoriale venite
din partea șefului de stat al Rusiei,
istoricul Anatol Petrencu ne-a comunicat că, după cel de-al Doilea
Război Mondial, frontierele s-au
tras așa cum s-au tras. Nu există
în Europa un stat care să fie satis-

avut în vedere pe ucraineni, există
și aici hărți istorice care demonstrează că Ucraina sau Rusia Kieveană, secolul XII-XIII, era mai
extinsă decât astăzi, teritorii care
azi fac parte din FR.
Lansarea acestor teze nu pot
face nimic altceva decât să pună
în gardă popoarele, ucrainenii,
polonezii. Noi suntem într-o situație deosebită, pentru că îl avem
pe Dodon, omul lui Putin. Și aici
Putin mare treabă nici nu are.
Dar în ceea ce privește Polonia,
Ucraina, cred că statele respective
iau în vedere ceea ce spune Putin.
Dar oricine ar fi în Ucraina niciodată nu va recunoaște anexarea
de către Federația Rusă a Crimeii
și regimurile separatiste din es-

„Destrămarea URSS a dus la
apariția a 15 state suverane, recunoscute la nivel internațional, în
limitele hotarelor fostelor republici
sovietice. Orice act de revizuire
unilaterală a hotarelor contravine
dreptului internațional și atrage
după sine consecințe imprevizibile”, ne-a declarat Andrei Năstase,
președinte PPDA.
„Tentativa Federației Ruse de
revizuire a hotarelor este un act
reprobabil, ilegal și inadmisibil.
Singura soluție corectă este rezolvarea rapidă și necondiționată a
tuturor conflictelor înghețate din
fosta URSS și instaurarea unei păci
durabile, care să permită țărilor
o dezvoltare susținută”, a opinat
Năstase pentru GAZETA de Chișinău.
„Multe republici nu au venit de
bună voie în URSS, inclusiv Republica Moldova. Noi nu am fost
întrebați dacă și cum vrem să fim
anexați, respectiv, nu putem vorbi
despre corectitudine politică sau istorică”, ne-a răspuns lapidar Andrian Candu, președinte Pro Moldova.

6

ECONOMIE

GAZETA de Chișinău

O navă plină
cu grâu
moldovenesc
nu poate
părăsi portul
Giurgiulești

Ce ne mai leagă
economic
de Federația Rusă

U

R. Moldova
va cumpăra
energie
electrică
doar din
Transnistria
până în
martie 2021
Până la sfârşitul lunii martie 2021,
energia necesară va fi achiziționată
de la o singură sursă – CERS Moldovenească, amplasată în regiunea
transnistreană şi care aparţine
companiei ruse „Inter RAO”. Acest
lucru contravine fundamental acţiunilor guvernelor anterioare, care
întotdeauna au achiziţionat energie
electrică din cel puţin două surse şi
la un preţ mai bun, de obicei, din
Transnistria şi Ucraina. Învingătoare a fost anunţată din nou compania
de stat „Energocom”, care are rol de
intermediar.

FMI reduce
prognozele
pentru
economia
globală
Fondul Monetar Internaţional şi-a redus din nou prognozele economice şi a avertizat că
finanţele publice se vor deteriora
semnificativ, relatează CNBC. FMI
estimează acum o contracţie de
4,9% a PIB global în 2020, faţă
de scăderea de 3% pe care a estimat-o în aprilie. „Pandemia a
avut un impact mai negativ asupra activităţii în prima jumătate
a anului 2020 decât am anticipat,
iar recuperarea este prevăzută a fi
mai graduală decât prognozasem”,
a spus FMI, miercuri, în World
Economy Outlook.

nul din cele mai comentate evenimente
din această săptămână a fost prezența
președintelui Dodon la parada militară
de la Moscova. Dodon a căutat să
scoată în evidență atitudinea sa exagerat de
loială față de Moscova, inclusiv prin obligarea
unui contingent de 75 de militari moldoveni
să participe la acest eveniment anacronic,
organizat pentru a etala puterea militară a
Rusiei pe fundalul unei degradări continue a
acestei țări la celelalte capitole.

Ion CHIȘLEA
Dincolo de motivele de ordin
personal sau electoral ale președintelui moldovean, de a-și etala servilismul față de Kremlin
și față de președintele Putin în
particular, statisticile și evoluțiile economice arată că Republica
Moldova este tot mai departe din
punct de vedere economic de Federația Rusă.
Potrivit unor date făcute publice de Banca Națională a Moldovei
miercuri, 24 iunie, în luna mai,
prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor
fizice mijloace bănești în valoare
netă de 134,5 milioane de dolari
americani, cu 27 de milioane de
dolari sau 25% mai mult decât în
luna mai 2019.
Surprinzător, în plină pandemie și blocaj economic la nivel
mondial, Republica Moldova înregistrează cel mai mare volum al
transferurilor lunare din ultimii
cinci ani și jumătate. Ultima dată
moldovenii au primit o sumă mai
mare de bani de peste hotare în
luna octombrie 2014.
Transferurile din Rusia,
în scădere cu 24%
Potrivit expertului Veaceslav
Ioniță, această evoluție surprinzătoare se datorează în cea mai
mare parte pandemiei, care a fost
urmată de închiderea hotarelor și
blocarea circulației persoanelor.
Implicit, a survenit imposibilitatea moldovenilor de a ajunge
acasă. Însă, așa cum, potrivit
expertului, 1/3 din toți banii de
peste hotare cetățenii moldoveni
îi aduc informal, fără a apela la un
sistem de transfer oficial, acum,
neavând posibilitatea de a ajunge acasă, i-au trimis prin bănci.
Astfel, transferurile din luna mai
ar putea reflecta un tablou al provenienței banilor veniți de peste
hotare mult mai real față de ce
ne arătau statisticile anterioare
ale BNM.

Iar potrivit statisticilor băncii
centrale, transferurile din Uniunea Europeană au avut în mai o
pondere de 50,1 la sută, din CSI
– o pondere de 13,6 la sută, iar
cele din restul lumii – o pondere
de 36,3 la sută.
Transferurile din UE în favoarea persoanelor fizice au constituit 67,48 milioane de dolari, în
creștere cu 32,5 la sută față de mai
2019. Și asta în condițiile când,
din cauza ieșirii Marii Britanii
din UE, transferurile din această
țară au fost adăugate la capitolul
„restul lumii” față de acum un an,
când completau statistica UE.

aceasta depinzând într-o proporție mult mai mare de piața rusească a muncii. Drept urmare, Rusia
folosea și această dependență în
calitate de pârghie de presiune
asupra puterii de la Chișinău pentru ca aceasta să ia decizii de ordin
geopolitic favorabile Kremlinului.
Embargourile rusești
sunt încă în vigoare
Alte astfel de pârghii amintim că mai erau exporturile
moldovenești. Deși au trecut
aproape șase ani, încă mai suportăm consecințele embargoului rusesc instituit vinurilor și
produselor alimentare moldovenești drept pedeapsă pentru
semnarea de către Republica
Moldova a acordului de Asociere
cu Uniunea Europeană.
Un comunicat al Ministerului
Economiei și Infrastructurii,
ne spunea zilele trecute că secretarii de stat ai ministerului,
Iuliana Drăgălin și Iulian Postică, au participat la întrevederea
copreședinților Comisiei interguvernamentale moldo-ruse

FOTO: RIA novosti

Compania „Trans Cargo Terminal”, care gestionează terminalul
cerealier din portul Giurgiuleşti,
solicită printr-o scrisoare adresată
premierului și președintelui moldovean să dispună deblocarea navei
„BRAVE WARRIOR”, încărcată cu
grâne procurate de un agent economic străin în condiţii legale. „Aceste
grâne nu ne mai aparţin şi ele trebuie transferate proprietarului, dar
autorităţile guvernamentale, care,
oficial, ar trebui să ofere acordul
pentru încărcarea grânelor, nu reacţionează în niciun fel la solicitările
noastre”, amintesc autorii scrisorii.
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În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea
persoanelor fizice, sunt de menționat transferurile din Israel
care au avut o pondere de 19,7 la
sută (26,49 milioane de dolari)
din total, fiind în creștere cu 35,1
puncte procentuale față de mai
2019. Transferurile din Italia s-au
cifrat la 22,65 milioane de dolari,
ceea ce reprezintă o pondere de
16,8 la sută. La rândul lor, transferurile din Rusia au coborât la
17 milioane de dolari, în scădere
cu 24 la sută. Ponderea remiterilor
din Rusia s-a redus în total cu 8,1
puncte procentuale.
La modul practic asta înseamnă
că numărul moldovenilor aflați la
muncă în Federația Rusă este în
continua scădere și, prin urmare,
banii trimiși de către aceștia acasă
sunt și ei tot mai puțini.
De menționat că nu chiar tare
demult, cu vreo cinci ani în urmă,
transferurile din Rusia aveau cea
mai mare pondere în totalul remiterilor în Republica Moldova,

pentru colaborare economică,
unde au fost abordate subiectele
conexe intensificării cooperării
economice, comerciale și investiționale dintre ambele state.
În contextul situației pandemice, secretarii de stat au
menționat că este important
ca statele să mențină un dialog
continuu și eficient în identificarea soluțiilor privind depășirea crizei.
Totodată, părțile au discutat
despre progresele înregistrate
în urma realizării înțelegerilor
convenite de către părți în cadrul Comisiei mixte moldo-ruse
pentru colaborare economică
din 19 septembrie 2019 și problemele legate de eliminarea
constrângerilor existente în comerț, simplificarea procesului
de export al produselor autohtone pe piața rusă, precum și
despre soluționarea obstacolelor cu care se confruntă mediul
de afaceri.
Altfel spus, în septembrie

2019 embargoul rusesc încă mai
era în vigoare, iar de atunci și
până acum, la nouă luni după
încheierea înțelegerii respective, el n-a fost anulat. Amintim
că înțelegerea respectivă a fost
prezentată de către Igor Dodon
drept o mare victorie diplomatică. Iată că, după nouă luni,
în pofida servilismului degradant al acestuia față de Vladimir Putin, situația nu s-a prea
schimbat.
Volumul comerțului exterior dintre Republica Moldova
și Federația Rusă, în primele 4
luni ale acestui an, a înregistrat
298,93 milioane dolari, în scădere cu 16,23% față de aceeași
perioadă a anului precedent.
Exporturile moldovenești în
Federația Rusă s-au redus cu
3,1%, iar importurile de mărfuri
rusești pe piața moldovenească
au scăzut cu 20,1%.
Dependența de gazul
rusesc, tot mai
nesemnificativă, ar putea
dispărea în totalitate
Scăderea importurilor rusești
se datorează în cea mai mare
parte reducerii consumului de
gaze în Republica Moldova.
Gazul rusesc era cea de-a treia pârghie de presiune asupra
Republicii Moldova, politicienii rusofili de la Chișinău speculând adesea cu faptul că, în
schimbul atitudinii servile față
de Kremlin, Republica Moldova
va avea gaze ieftine de la ruși.
Iată că, în ianuarie-aprilie 2020,
comparativ cu aceeași perioadă
din anul 2019, importurile de gaz
și produse industriale obținute
din gaz au scăzut cu 30% pe fundalul unei ierni extrem de calde
și al opririi unor întreprinderi
energofage în legătură cu starea
de urgență.
Mai mult, în august, după darea în exploatare a gazoductului
Ungheni-Chișinău, Republica
Moldova va avea posibilitatea
să importe peste jumătate din
necesarul de gaze din România,
iar peste încă un an – întreaga
cantitate. Iar după intrarea în
vigoare a pachetului trei energetic în luna octombrie, curent,
ar putea cumpăra gaze de pe piețele europene prin intermediul
traderilor.
În concluzie, relațiile economice cu Federația Rusă s-au redus
semnificativ în ultimii ani, ultima
ajungând un partener economic
de importanță medie pentru Republica Moldova, un statut firesc
de altfel dată fiind depărtarea Rusiei și locul acesteia în strategiile
pe termen lung ale Chișinăului,
care se orientează în continuare
spre apropierea de Uniunea Europeană. Ținând cont de aceste
realități, servilismul exagerat al
președintelui Dodon față de autoritățile de la Kremlin este și mai
greu de explicat.
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Diferențele dintre PAS, Platforma DA și PDM sunt mai puternice decât voința lor de a demite guvernul Chicu și a forma
un cabinet capabil să scoată Republica Moldova din hău

Guvernul Catastrofă
rămâne neclintit

D

eși PAS, Platforma DA și PDM
consideră guvernul Chicu o
catastrofă, diferențele de viziuni
împiedică cele trei formațiuni să
formeze un nou guvern. Elementul
central pentru formarea și votarea
unui nou guvern este PDM, care are cinci miniștri
în actualul executiv și care nu poate să renunțe la
beneficiile din guvernarea împreună cu socialiștii.
Beneficiarul principal al acestei situații care
degradează tot mai mult este PSRM și Igor Dodon.
are nevoie de un nou program cu
FMI pentru că economia este într-o
stare foarte proastă.”
„În plus, a ținut ea să precizeze,
acest guvern este prost, slab, incapabil și, dacă îl lași pe interimat,
va fi și mai slab și mai incapabil.”
Ilie GULCA

Tot mai mulți actori politici și
comentatori susțin că demiterea
Guvernului Chicu ar fi un pas
important pentru debarcarea lui
Igor Dodon şi a PSRM-ului de la
guvernare. Problema este când
trebuie să fie demis cabinetul
condus de Ion Chicu.
Președinta PAS, Maia Sandu,
afirmă că nu este dificil să revoci
acest guvern, dar ce facem mai
departe, și anume: cu voturile cui
votezi un nou executiv?
„Uniunea Europeană și alți donatori externi spun foarte clar că
un guvern care va depinde de voturile de acolo [Partidul Șor] nu va
putea obține sprijin internațional.
Și aici nu contează componența
guvernului”, a spus Sandu în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.
În același timp, a subliniat ea, la
mijlocul lui iulie, încep negocierile
cu Fondul Monetar Internațional,
cruciale pentru a obține o nouă
finanțare. „Republica Moldova

Prudență sau
politicianism?
PAS, după spusele Maiei Sandu, vede soluția în organizarea
unor noi alegeri parlamentare.
„Avem un parlament în care au
intrat tare mulți oameni ce nu au
nimic în comun cu interesul cetățeanului, oameni care au probleme de integritate. Cum vor putea
aceștia să sprijine lupta împotriva
corupției?”
Controversa PAS versus
Platforma DA
Cu toate acestea, președinta
PAS a subliniat că sunt necesare
în continuare negocieri cu Platforma DA și PDM, care au eșuat
săptămâna trecută.
La rândul lor, cei din Platforma
DA susțin că alegerile anticipate
nu pot să fie organizate mai devreme de luna mai 2021 și îi califică
drept „manipulatori” pe cei care
vorbesc despre anticipate imediat
după schimbarea Guvernului.

„Manipulările și interpretările
trebuie luate ca atare. Îndemnăm
oamenii să nu se lase influențați
de politicieni de mucava, care au
ales de fiecare dată să stea pe tușă
și să aștepte să le vină mură în
gură. Așa nu merge”, a spus liderul
Platformei DA, Andrei Năstase, în
cadrul unei conferințe de presă.
Solicitat să explice această controversă, vicepreședintele Platformei DA, Igor Munteanu, ne-a
declarat că toată lumea este de
acord cu faptul că actualul guvern
este o „catastrofă”.
„Platforma DA propune formarea unui nou guvern, PAS
cere garanții că acest guvern va
fi votat. Cere aceste garanții în
primul rând de la PDM. Partidul
Democrat, deși recunoaște că guvernul Chicu este o catastrofă, are
în acest cabinet cinci miniștri și
nu poate să renunțe la beneficiile
pe care le are din el”, a afirmat
Munteanu.
Situația se deteriorează pe zi
ce trece, continuă deputatul, se

vor lua măsurile necesare pentru
a convinge PDM să voteze. Până
se va întâmpla acest lucru, principalul beneficiar al actualei situații
este Igor Dodon.
„De exemplu, astăzi, joi, trebuia să fie votată moțiunea de cenzură împotriva ministrei Dumbrăveanu, dar ședința Parlamentului
a fost anulată. Socialiștii speră
să păstreze actualul guvern prin
tragere de timp.”
Socialiștii trag de timp
Comentatorul politic Cornel
Ciurea consideră că cele trei formațiuni – PAS, Platforma DA și
Pro Moldova –, care au inițiat
negocierile pentru demiterea
guvernului Ghicu, au viziuni diferite, fapt care împiedică un vot
comun. „În primul rând, acest
lucru se referă la PAS, care își
condiționează votul printr-o susținere suplimentară din partea
altor partide, ferindu-se de un vot
comun cu oligarhii.”

Furtul
miliardului
va fi investigat
în colaborare
cu procurorii
din Letonia
Un acord privind investigarea furtului
miliardului din sistemul bancar moldovenesc a fost semnat recent între Procuratura Republicii Moldova și Procuratura
din Letonia. Discuțiile privind formarea
unui grup de lucru comun moldo-leton
privind investigarea furtului miliardului
au demarat în octombrie 2019.
„Acesta este un semnal că furtului miliardului, fapt care ne-a provocat o gaură
de 12-15% din produsul intern brut, a

făcut să ne știe toată lumea. Investigarea acestei crime va avansa serios odată
cu crearea acestei echipe comune între
procurorii din Republica Moldova și cei
din Letonia. Este cunoscut traseul fur-

tului acelui miliard. Banii au trecut prin
unele instituții financiare din acea țară.
Investim multă speranță în acest proces,
cu atât mai mult cu cât știm că și procuratura noastră avansează pe această linie”,

„În acest triunghi, Platforma
DA și Pro Moldova au viziuni congruente. Acest fapt demonstrează
că Platforma DA nu mai este deranjată de apropierea de oligarhi,
considerând că problema numărul
unu este Dodon, și nu Plahotniuc,
ceea ce mi se pare forțat. Deci, un
vot comun al celor trei partide mi
se pare problematic.”
„PDM, la rândul său, devine o
captură importantă pentru Platforma DA și Pro Moldova, deoarece Maia Sandu își condiționează
votul, inclusiv față de PDM, pentru a evita ca noul guvern format
să depindă de voturile lui Șor și
poate chiar de ale lui Candu.”
„Totodată, presupun că Maia
Sandu știe că PDM nu este dispus
să susțină demiterea guvernului
Chicu. Eu cred că PDM nu poate
să fie pentru moment alături de
Pro Moldova. Din această cauză,
un vot comun al Platformei DA,
Pro Moldova, PAS și PDM este de
domeniul imposibilului”, a opinat
Cornel Ciurea.

a declarat Ion Chicu la finele ședinței de
miercuri a Guvernului.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție,
Viorel Morari, susține că acest acord a fost
semnat cu întârziere, iar grupul de lucru
moldo-leton pentru investigarea furtului
din sistemul bancar urma să fie format cel
târziu în luna ianuarie.
„În octombrie anul trecut, am fost într-o
deplasare la Riga, unde am discutat, în incinta Procuraturii Generale letone, referitor
la subiectul fraudei bancare și despre formarea unui grup de lucru în acest sens. În
cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce
țin de investigarea atât a fraudei bancare,
cât și a Laundromatului rusesc. Deplasarea a fost finanțată de Banca Mondială.
La revenire, i-am raportat procurorului
general interimar. Totodată, am desemnat
un procuror din Procuratura Anticorupție
să elaboreze proiectul viitorului acord”, a
precizat Morari.
Anticorupție.md
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Harta lumii

A-politice

Maoismul light.
Versiunea americană

Adrian CIUBOTARU

Privesc în continuare stupefiat la ce se întâmplă dincolo
de ocean. Experți și publiciști
respectabili îmi spun că totul
va reveni la normal, că trebuie
să fac abstracție de „excese“, să
cern acțiunea civică și cauza ei
nobilă de pleava anarhiei. Inși
înțelepți îmi reamintesc că gura
mare a nemulțumirii face întotdeauna multă spumă și că toți
acești clăbuci ai furiei se vor topi
în valul care le-a dat naștere și
care, într-un târziu, se va retrage.
Nu mă îndoiesc nici eu că străzile vor fi măturate, iar ordinea,
reinstaurată; mai mult, cred că
protestele își vor atinge scopul
urmărit și că legiuitorii vor realiza mult așteptata reformă a poliției. Altceva mă pune pe gânduri:
turnura pe care a luat-o societatea americană în ultimele decenii
și pe care revolta BLM nu a făcut
decât să o confirme. Din păcate,
calea pe care o trasează, de la o
bucată de vreme, mișcările civice
pentru drepturi nu este spre o
societate mai justă a viitorului și
nici spre o reevaluare obiectivă
și echilibrată a trecutului. E mai
curând o derivă spre gândirea
totalitară, spre intoleranța ideologică, în ciuda aparențelor de
civilitate și democrație.
În New York Times (un fel de
Pravda a progresiștilor americani) găsim, de pildă, îndemnul
unor activiști de a reveni la un fel
de „clean slate“, adică la principiile fondatoare ale republicii și
democrației americane, obliterând, condamnând sau anulând
tot ce nu s-a conformat sau s-a
abătut, fie și cu o iotă, de la acestea. Sună bine, nu? Fără îndoială! Dar numai dacă îți închipui
că faci dreptate strămoșilor tăi
ștergând din cărți și de pe străzi
numele celor care i-ar fi nefericit
în trecut.
Sau demonizându-i pe cei care
te previn că asta nu îți va rezolva problemele și nu te va face
fericit în prezent. Sau dându-i
la groapa de gunoi a istoriei pe
Părinții Fondatori (da, da, cei
cu principiile, cu Constituția și
cu amendamentele) doar pentru că unii dintre aceștia au fost,
într-un răstimp, proprietari de
sclavi.
Sau suprimându-l din memoria colectivă pe un „nazi“
și un „rasist“ precum Columb:
dacă America era descoperită
de chinezi sau era stăpânită în
continuare de băștinași, azi ar fi
fost, logic, o adevărată Atlantidă.
(Teamă îmi e că rămânea tărâmul
bizonilor, dar e o teamă incorectă
politic, de aceea mă opresc aici.)
Activiștii din stradă și „revoluționarii“ din rețele sau de la
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ziar uită că tocmai această istorie
controversată, cu toate bunele
și relele ei, a făcut posibilă atât
libertatea expresiei, cât și dreptul
lor sacrosanct de a sparge căpățâni, din bronz și din os, sub acoperirea luptei pentru… drepturi.
Același regim injust, antiuman,
duplicitar și opresiv le îngăduie
acum să stea timp de săptămâni
și luni în stradă fără riscul de a
rămânea cu frigiderul gol. Totuși,
o parte din ei se grăbesc să nimicească această libertate print-un
nou tip de cenzură: cine se îndoiește de scopurile și de metodele
folosite de militanți este imediat
etichetat drept „reacționar“, „neocon“ (conservatorismul liberal,
ajuns cuvânt de ocară!), „segregaționist“ etc.
Contaminați de un veritabil
maoism cultural, toți acești oameni născuți în cea mai liberă și
mai democratică țară din lume
sunt gata să renunțe la acest
privilegiu de dragul unor abstracțiuni folclorizate sau fantezii „profesorale“ (cum ar spune
Edmund Burke, dacă ar trăi azi).
Ei nu sesizează fatala contradicție
între universalitatea principiilor
iluministe, întruchipată de Constituția de la 1789, și ideologia
identității pe care o promovează și care fărâmițează nu numai
societatea, ci și temeliile ei culturale, morale și legale.
Ei sunt gata să dea foc unui
vis împlinit (fie și doar pe trei
sferturi) de dragul unei himere
irealizabile și tocmai de aceea
periculoase. Cum să sesizeze
însă primejdia dacă nu au nici
cel mai vag habar de sângeroasa
istorie a utopiei, de la iacobinismul francez la Gulagul stalinist?
Și-apoi, de ce ar cunoaște-o, dacă
despre George Washington știu
doar două lucruri: că e pe bancnota de un dolar și că a deținut
sclavi. Record de cultură generală
bătut doar de erudiția vandalilor
din San Francisco, care au turnat vopsea pe capul lui Cervantes
(rob și acesta, timp de cinci ani,
în Alger), luându-l drept… conchistador.
Nu mă sperie însă nici simțul
atenuat al pericolului la activiști
și nici intoleranța activismelor,
acum și în versiunea lor ceva mai
violentă, ci frica și tăcerea celorlalți, care sunt majoritatea. Mă
debusolează rezerva americanului de azi, care nu se mai opune
nebuniei și nu-și mai exercită
dreptul la bunul-simț, dar și
oportunismul politicienilor care
sunt dispuși pentru o alianță cu
teroarea, de dragul unor câștiguri
de moment.
Mă dezgustă campaniile ipocrite ale marilor corporații și
autoflagelările publice ale unor
personalități, fie victime ale presiunii mediatice, fie ostatici ai
propagandei, fie, pur și simplu,
idioți utili. Dar cel mai tare mă
îngrijorează că poporul care a
transformat opinia publică într-o
adevărată putere în stat, acum o
confundă cu opinia unor mulțimi
revendicative și isterice, substituind-o legilor și chiar statului
însuși.

80 de ani
de ocupaţie

P
Mircea V. CIOBANU
E actul nostru de capitulare
deplină, e confirmarea stării naţiunii: de 80 de ani suntem sub
permanentă ocupaţie rusească.
Cineva presupunea aici efectul „sindromului Stockholm”. Ar
fi fost prea simplu. Sindromul
presupune solidaritate cu agresorul, empatie a victimei pentru
călău, compasiune pentru asasin,
identificare cu temerile acestuia. Noi însă nici măcar nu avem
această conştiinţă, noi nici nu
înţelegem semnificaţiile datelor
istorice. Din comoditatea de a fi
cu presupuşii „învingători”, noi
refuzăm să ne cunoaştem identitatea (condamnând problema
identitară, ca anacronică).
Pentru mulţi Armata Roşie
încă mai este „eliberatoare” iar
imperiul din Est – patria pierdută. Nu în zadar se mai bâlbâie diplomaţii noştri, când, nesiliţi de
nimeni, devin avocaţii armatei
ruse, scutind-o de acuzaţia ocupării teritoriilor străine. Pentru
că aşa cunosc istoria „stataliştii”
şi „proeuropenii” noştri: Rusia
ne-a eliberat, hrănit şi educat.
Pandemia din acest an a
alăturat datele istorice, ca să
ne dumerim mai uşor: 24 iunie
evocă „parada biruitorilor” din
1945, iar 28 iunie – trista aniversare a ocupării Basarabiei în
1940. Alăturate, ele sunt atât de
relevante, încât orice om cu raţiune şi demnitate ar fi refuzat
categoric participarea la „evenimentul” din Piaţa Roşie. Vă
imaginaţi că la această paradă ar
fi participat armatele Finlandei,
Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, victime alături de călăi,
într-un odios vals pe eşafod,
într-o delirant-frenetică „horă
a victoriei”?
Lecţia nu am însuşit-o nici
azi, dar trebuie să ne dumerim
odată şi odată cine suntem, pentru a ne redobândi identitatea
şi demnitatea. Ştim (dar ştim
oare?) că, în septembrie 1939,
la o săptămână de la încheierea
Pactului Ribbentrop-Molotov,
care re-croia harta Europei, Germania ataca Polonia, iar peste
încă două săptămâni aceasta din
urmă era invadată şi de Armata
Roşie „eliberatoare”. Franţa şi
Marea Britanie declară război
Germaniei. În noiembrie 1939,
URSS atacă Finlanda (fiind exclusă, pentru acest act de agresiune, din Liga Naţiunilor).
În primăvara-vara lui 1940,
Germania ocupă Danemarca,

rezenţa militarilor moldoveni la „parada
biruinţei” din Piaţa Roşie a Moscovei
cu doar patru zile înainte de trista
aniversare a ocupării Basarabiei de
Armata Roşie în 1940 nu e doar o enormă eroare
politică. Nu e doar o crimă împotriva propriilor
cetăţeni, trimişi într-o misiune ruşinoasă în plină
pandemie, cu riscul de a se contamina.
Norvegia, Belgia, Olanda, Franţa, iar Rusia sovietică ocupă Estonia, Letonia, Lituania şi o parte
a României: Basarabia şi Bucovina de Nord. Prima fază a măcelului mondial e o succesiune de
ocupări a teritoriilor străine de

Cineva
presupunea
aici efectul
„sindromului
Stockholm”. Ar fi
fost prea simplu.
Sindromul
presupune
solidaritate cu
agresorul, empatie
a victimei pentru
călău, compasiune
pentru asasin,
identificare cu
temerile acestuia.
Noi însă nici măcar
nu avem această
conştiinţă, noi
nici nu înţelegem
semnificaţiile datelor
istorice.

către Germania nazistă şi Rusia
comunistă. Noi suntem victime
directe ale începutului de război.
Şi acum serbăm „victoria”?
Deportările din 1941, pierderile umane din timpul războiului, foametea organizată,
Caricatura la gazetă

colectivizarea forţată şi deportările din 1949, comunizarea şi
deznaţionalizarea din anii care
au urmat sunt efectele directe,
programate, aplicate metodic,
ale ocupaţiei din 28 iunie 1940.
A urmat asimilarea intensă de
către o entitate laxă, numită
„poporul sovietic”.
Obţinerea „independenţei”
(recte: declararea independenţei) a fost o iluzie. Istoria ne-a
dat o şansă să ne spălăm ruşinea,
dar am ratat-o. Partea tristă aici
e: independenţa nu am obţinut-o
nici până azi. Privind real şi treaz
lucrurile, constatăm că ocupaţia
de acum 80 de ani continuă.
Dovadă că suntem şi azi ocupaţi e chiar această participare
„alor noştri” la „parada biruinţei”. Or ocupaţia străină nu e
numai armata rusă din Transnistria, nu-s doar „omuleţii verzi”
şi instrumentele de propagandă
străină (în mass-media, în parlament sau la preşedinţie), nu-s
doar veteranii sovietici care au
ales să trăiască în Moldova.
Ocupanţii, azi, sunt chiar fiii
şi nepoţii noştri, înrolaţi formal în „Armata Naţională”, dar
apărând interese străine. Ocupanţii suntem noi (împreună cu
guvernarea de la Vichy), care nu
am stors din noi sclavia propagandei sovietice, fie că suntem
nostalgici după vechea „patrie”,
fie că suntem „proeuropeni”, dar
mai credem că vecinul din est
ne este „partener strategic”. Iar
memoria noastră bolnavă refuză recuperarea identităţii în favoarea unei reprezentări laxe,
înşurubate în minţile noastre de
propaganda comunistă.
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Neîncrederea lui Toma

Pavel PELIN
Toma nu crede în Dumnezeu.
Toma crede în degetul cel mic de la
mâna dreaptă. La început credincioșii s-au gândit că-și bate joc de
ei. Văzând apoi că nu-i de glumă,
au început să-l îmbrâncească. Cum
îl vedea cineva că apare, pândea
momentul și-l îmbrâncea din toate

îl apucaseră niște crampe la stomac. Nu-i nimic, zise Omuleanul,
care citea gândurile altora: îți voi
da o senzație că ești sătul. Bătu
din palme și Toma se simți sătul.
Omuleanul râse: dacă vrei, mai fac
o minune. Se întoarse cu fața la
oraș și bătu de două ori din palme.
Toma duse mâna la ochi și-l văzu
pe Mitropolit întins pe șezlongul
de sub nuc. Omuleanul mai bătu
o dată din palme. Printre tălpile
goale ale Înaltpreasfințitului țâșni
un fulger cu miros de pucioasă,
pârlindu-i tot părul de pe gambe.
După care de undeva apăru Toiagul lui Moise, pocnindu-l imediat
peste partea moale. O voce din altă
lume îl întrebă de ce se duce la
scăldat în Turcia, dacă știe că turcii

Caravaggio. „Necredința Sfântului Toma”

puterile. Cel mai tare îl îmbrâncea vânzătoarea de cartofi: „Crede,
smintitule, că te mușc la sânge de
dobitocul cela de deget”. De la o
vreme au început să-l îmbrâncească chiar și câinii, care, uitându-se
la oameni, începuseră să creadă și
ei în Dumnezeu.
O dată pe săptămână, Mitropolitul îl convoca la birou. După
o procitanie de vreo oră, îi da de
grijă să creadă, că de nu, o să-i amputeze degetul. A răbdat Toma cât
a răbdat, până s-a umplut paharul.
A urcat într-o duminică dealul de
la Tipografie, s-a lăsat în genunchi
și a început să se roage la degetul
cel mic: ia-mă la tine, că nu mai
pot. Patruzeci de zile și de nopți
s-a rugat, fără să mănânce nimic,
umezindu-și doar buzele cu apa
rece a izvorului de alături.
În ziua a patruzeci și una simți
pe cineva la spate. Ridică privirea și văzu un Omulean cu părul
roșu. Tu cine ești, întrebă Toma.
Sunt degetul tău cel mic, răspunse
Omuleanul. Toma era palid la față,

nu cred în Dumnezeu. De ce nu se
scaldă în marea de la Ghidighici,
că-i aproape și caldă. Mitropolitul
începu să bocească, ștergându-și
nasul și lacrimile cu mâneca de
la sutană. Toiagul lui Moise nu
se mulțumi cu atât și-i porunci
să pronunțe de o sută de ori, fară
pauze, cimilitura: „Eu pup poala
popei, popa pupă poala me”.
Aflând mai pe urmă, din surse
demne de încredere, că osânda
cu Toiagul lui Moise i se trage
de la Toma, Mitropolitul dispuse amputarea degetului mic, fapt
care s-a produs la prima adunare
episcopală pe probleme de credință și morală. Toma se închise
în sine. Nu vorbea cu nimeni. Nu
ieșea din casă, ca omul care își
pierduse interesul față de viață.
Uitându-se pe fereastră, un vecin
l-a văzut închinându-se golului de
la palma dreaptă și l-a denunțat la
Mitropolie, că așa cere credința.
Supărat, Mitropolitul s-a gândit
să-i amputeze palma. Teama de
Toiagul lui Moise însă era atât de

mare, încât se răzgândi pe loc. Se
întinse pe șezlong, cu un clondir cu
țuică de prune în mână. Ce-a fost
mai departe, nu se știe cu precizie.
Toma dispăruse. Cineva se jura
că l-a văzut zburând deasupra orașului în cârca unui omulean cu părul roșu. Conștientizând că a ratat
disputa duhovnicească, Mitropolitul își pierdu liniștea sufletească.
Într-o zi ieși desculț în oraș, fără
să știe încotro s-o apuce. După un
colț de stradă se ciocni de o tonetă,
care se răsturnă cu toată greutatea peste el. Din ultimele puteri,
se târî sub peretele unei cafenele,
uitându-se nedumerit la mulțimea
de oameni ce umblau de colo-colo,
toți cu degetele amputate.
Adormind cu tâmpla pe o cărămidă, avu un vis colorat, în care se
făcea că așteaptă rândul la o votare
secretă. Pentru că nu știa pe cine să
aleagă, ceru sfat de la Dumnezeu,
care îi spuse ceva într-o limbă necunoscută și dispăru într-un trapez de
lumină. Se trezi din somn epuizat.
Ridicându-se în picioare, o luă undeva, până se pomeni în fața unei
mări înspumate, pe care plutea o
caravană de corăbii pline cu copii
ce cântau ode lui Lenin. La prora
primei corăbii, cea mai arătoasă,
stăteau alături Toma și Omuleanul
cu părul roșu. Uitându-se la orașul
ce rămase în urmă, Mitropolitul
observă că toate bisericile se clatină
din temelii, prăbușindu-se nu se
știe unde. O mulțime de copaci își
aplecau crengile la pământ, proiectând în cer fel de fel de preoți, catolici și ortodocși, priveliște foarte
neplăcută pentru un prelat.
Se vedea clar că pe fața pământului se întâmplă ceva necurat. O
forță malefică absorbea uși, dulapuri, scroafe cu purcei, politicieni de toate culorile, demnitari
orgolioși, procurori încruntați,
instrumente muzicale, femei îndrăgostite de Solomon împăratul, care părea interesat numai
de Angela Merkel. Toma îi zâmbi
de sus și-i întinse mâna cu degetul mic amputat. În aceeași clipă,
Mitropolitul se pomeni pe navă.
Mai departe au navigat umăr la
umăr, pentru că Dumnezeu mâna
corabia indiferent de unde sufla
vântul. Principalul ca la proră să fie
Treimea, pentru că un al patrulea
ar însemna Apocalipsa. În cele din
urmă, caravana corăbiilor pline
cu copii cântând frumos se topi
printre pescăruși în apele azurii
ale orizontului.

„În URSS, omul a fost doar o unealtă!”

Alexandru CAZACU DOR
Au făcut propagandiștii un material video în care povestesc cât
de bine am fi trăit, dacă URSS ar
fi existat până azi. Deci, 50 de ani
n-a fost chip, 200 de milioane de
oameni trăiau rupți în fund și vedeau hârtia igienică doar în filme,
dar, iată, acum, să vezi ce bine am
trăi! Am fi schimbat și azi canalele
la televizor cu плоскогубцы! Și

am fi învârtit casetele pe creion!
Peste hotare – niciodată!
Doar la Marea Neagră și doar cu
путёвкэ de la kolhoz! Dacă ai fost
cuminte! Eh, ce viață! Nouăzeci
de procente dintre cei ce au profil
Facebook ar fi tăiat, deja, copaci
prin Siberia!
Vreți să vedeți cum ați fi trăit
în URSS în sec. XXI? Mergeți în
suburbiile Chinei comuniste! Am
fi lucrat toți cu o mână de orez
și am fi mulțumit că ni-l dau și
pe ăla!
În URSS, omul a fost doar o
unealtă! Atât!
Îmi amintesc cazul cu cei
patru salvatori care au fost trimiși să pună steagul URSS pe
fabrica din Cernobîl, simbol că
URSS a învins radiația! Și au
fost premiați cu câte o sticlă de

Pepsi Cola și o zi de concediu!!!
O sticlă de Pepsi!!!! Cred că au și
murit în câteva zile...
Prostia omenească e mare,
iar propaganda și mai și!
Dar mii de oameni cred și dau
like-uri, și distribuie! Puneți un
pic mâna pe carte... Că istoria învață... Nu... Că doare... Ustură!
Adevărul! Mai bine, dormi liniștit
în zona de confort a prostiei și
manipulării...
Azi, un prezident (al unui pământ ocupat de ruși) defilează
prin piața roșie pentru marea biruință sovietică născută cu tehnica militară americană, lend-lease
și 27 mil. de morți!!
Între timp, în transnistria, azi,
separatiștii mai adăugau niște
puncte ilegale de control „pe pământul nostru drag”...
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Povestea dragostei de ie
și istoria unei fotografii
Ia mi-a fost dragă din fragedă
pruncie, din ziua când am văzut-o
pentru prima dată îmbrăcată de artiștii de muzică populară de la noi din
republică. Venise la Casa de Cultură
din satul Popești, Drochia, ansamblul
„Mugurel”, condus pe atunci de Valeriu Negruți. Eram elevă în clasele
primare și am mers cu surorile mele
mai mari pentru întâia oară la un
Nina NECULCE
concert adevărat. De la școală am
avut misiunea nobilă, alături de alți
copii, să-i primim în „pionieri de onoare” pe artiștii de la Chișinău.
Așa era regula bunei găzduiri pe acele vremuri.
Parcă-i văd și acum pe cei din „Mugurel”-ul de altădată: tineri,
frumoși, îmbrăcați toți în port popular. Iar eu, mărunțică de câteva
șchioape, înălțându-mă pe vârfuri în fața Mariei Drăgan ca să-i leg
cravata de pionier. Maria, toată numai zâmbet, s-a așezat în pirostrii
și eu i-am prins la gâtul ei de lebădă cravata roșie, acoperind frumusețea broderiei de pe ia pe care o purta. În clipa aceea nu știam cine
este, nu o văzusem niciodată. Acasă nu aveam televizor. Iar la radio
o ascultam cu drag. Îi știam și-i cântam prin ponoare cântecele „Eu
la joc, mama la joc”, „Vai, sărmana turturică”, „Hop, lele, hop”, „Vin,
bădiță, vin deseară”, „Cine nu-i de veselie”, „Foaie verde bob năut”,
„Toarce, lele, toarce”...
Nu vă dați seama ce surpriză, ce moment înălțător am trăit, când
prezentatorul i-a rostit numele și în scenă a apărut artista mea dragă,
căreia a trebuit anume eu să-i leg cravata de pionier! Era deja fără
acea bucată de stofă roșie cu care eu îi acoperisem ia și căreia mama
mea îi zicea cârpă. Iar când a început să cânte, eu îi respiram costumul
popular și fredonam împreună cu ea cântecele, ale căror texte le țin
minte până în prezent.

De atunci mi-am dorit să port și eu ie. La școală am brodat o ie nu
chiar complicată la lecțiile de lucru manual, cum se numeau pe atunci,
dar n-a fost prea reușită și nu am purtat-o. În anii de studenție dorul
și dragostea de ie venea ca o alinare. Împreună cu dragele și bunele
mele prietene și colege de cameră, Valentina Puiu-Butnaru și Nadia
Manole ne-am pricopsit cu ii, apoi ne-am mai cusut și niște fuste
albe cu gherghef la poale, pe care le îmbrăcam sub fusta obișnuită,
lăsând să se vadă ghergheful. Mergeam așa îmbrăcate pe la nunți și
spectacole. Dovadă e această poză de la nunta verișorului meu, Ion
Neculce. Valentina, Nadia și eu mergeam pe ulițele satului Popești
cu alaiul de nuntă. Ne îndreptam spre casa nunului. Era primăvara
anului 1979... Cu drag port ia până în prezent.

Hei, națiune!!!!
Am și eu o nedumerire, sau o
întrebare, sau o indignare... nu știu
cum să numesc sentimentul sau
avalanșa de sentimente care îmi tot
dau târcoale de când știu că prizidentul nostru o plecat la paradă.
Oameni buni, stimați deputați
aleși de noi, guvern adormit, mincinos și laș, nedumerirea mea constă
în faptul „oare când vine ditamai
Anișoara MĂMĂLIGĂ
prizidentul nostru Nicalaici, va sta
14 zile în autoizolare????” având în
vedere că încă în Rusia se înregistrează cazuri de numărul miilor...
A doua parte este: de ce soțul meu care vine dintr-o zonă foarte
puțin afectată trebuie să stea în autoizolare, să nu-și poată vizita
părinții, iar cu familia să se vadă printre ușă?
Să-mi răspundă cineva... că am să-mi iau furca și am să trec în
fața guvernului!!!
O zi magnifică tuturor!
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Denunțul, răzbunarea și invidia în perioada deportărilor din 13 iunie 1941 la Chirileni, Ungheni

Fin și naș în vremuri
de restriște

A

rticolul de față nu are scopuri
moralizatoare. Relatarea cazului fostului
primar de Chirileni, Ion Maho, denunțat
de consătenii săi, inclusiv de finul său
de cununie, Ignat Vladei, devenit președinte de
comitet sătesc după ocuparea Basarabiei de către
sovietici, 28 iunie 1940, reprezintă dezvăluirea
unei practici prin care noua putere a identificat
persoanele indezirabile pentru a scăpa de ele.
Nu ne propunem să condamnăm sau să elogiem
denunțătorii, ci să explicăm cauzele unui
asemenea comportament.
Ilie GULCA
Trebuie spus că articolul cu
pricina este despre consătenii și
chiar despre vecinii mei și că, în
perioada documentării cazului,
am fost obsedat de teama că mi-aș
putea găsi rudele în documente.
Ion Maho a fost primar între
1927 și 1930 în satul Chirileni, raionul Ungheni, fostul județ Bălți.
A fost arestat la 13 iunie 1941, la
55 de ani, și, după îndelungate și
chinuitoare interogatorii, a fost
condamnat la zece ani de închisoare pentru că „a acordat ajutor
burgheziei internaționale”.
Este vorba de articolul 58-4 din
Codul penal al Republicii Sovietice
Socialiste Ucrainene în baza căruia au fost deportați foștii primari,
membri ai partidelor politice și
proprietari funciari din Basarabia
interbelică.
Nu au rămas nepedepsiți nici
soția fostului primar, Elena, 46
de ani, și cei cinci copii ai lor –
Vasile, 21 de ani, Mihail, 19 ani,
Lavrentie, 17 ani, Maria, 14 ani,
și Leonid, 6 ani. Alți doi copii –
Eugenia și Nicolae – au scăpat de
deportare datorită faptului că erau
căsătoriți.
Nina, fiica Mariei, își amintește acum că cei deportați au fost
transportați mai întâi la Gara
Cioropcani, un sat de peste deal
de Chirileni.
„Pe bunicul l-au luat într-un
vagon, iar pe bunica și copiii – în
altul. Lui Vasile i s-a făcut rău pe
drum și a murit. A stat trenul, l-au
dat jos și l-au pus într-un șanț,
unde curgea apa. L-au lepădat
acolo și s-au dus mai departe”,
evocă Nina, 70 de ani, nepoata
lui Ion Maho, cele vorbite în familie, spunându-mi că i-am răscolit
amintiri apăsătoare.
Avere de „mare culac”
Gospodăria familiei Maho, „de
mare culac”, de fapt, de plugar,
alcătuită din 31 de hectare de pământ, două case, două șoproane,
doi cai, doi boi, 13 oi și cinci porci,
a fost risipită. Aceasta, mai întâi,
după cum se știe, a fost curățată de
consătenii săi și ceea ce a mai rămas a fost confiscat de către stat.
Autoritățile sovietice au recurs
la deportări, începând cu 1930,

pentru a înlătura elementele
considerate periculoase statului
sovietic. Dacă la început acțiunea a avut un caracter social, prin
surghiunirea culacilor, ulterior, a
căpătat un caracter etnic.
Astfel deportările au epurat
contra acelor ceasornicului, din
1930 până în 1941, toate regiunile
de graniță ale URSS. Așa a ajuns
să fie curățată de elementele nedorite Basarabia în vara lui 1941,
alături de Țările Baltice, cu nouă
zile înainte de declanșarea ostilităților germano-sovietice.
Moș Ion Maho, al cărui chip îl

Nina, fiica
Mariei,
își amintește acum
că cei deportați au
fost transportați
mai întâi la Gara
Cioropcani, un sat
de peste deal de
Chirileni.
„Pe bunicul l-au luat
într-un vagon, iar pe
bunica și copiii – în
altul. Lui Vasile i s-a
făcut rău pe drum
și a murit. A stat
trenul, l-au dat jos și
l-au pus într-un șanț,
unde curgea apa.

priveam curios pe peretele casei
vecinului, fără ca să știu cine e, s-a
pomenit în categoria indezirabililor. A fost primar în 1927–1930
al localității și președinte al organizației teritoriale a Partidului Național Liberal din satul Chirileni.
În 1938, după instaurarea dictaturii lui Carol II, a devenit, ca
toți ceilalți activiști politici, indiferent de formațiune, membru al
Frontului Renașterii Naționale.
„Păcatele” politice
ale lui Ion Maho
Anume pentru aceste „păca-

1959, Chirileni. Elena Maho, soția fostului primar, a murit la trei ani de la întoarcerea din Siberia

te” politice a fost arestat și condamnat Ion Maho. Însă pentru
arestarea sa statul sovietic a avut
nevoie mai întâi de un denunț, de
o „pâră” rostită în fața sergentului
securității militare, Hrenov.
Aici începe detaliul cel mai dramatic în povestea lui Ion Maho,
care se aseamănă izbitor cu scene
din spectacolul „Clasa Noastră”
de Tadeusz Słobodzianek. Arestarea și surghiunirea sa se trage
de la denunțul a trei consăteni
– Nichita Oinberg, Avram Șnaiter, Kraizer Șops – și semnătura
președintelui comitetului sătesc,
nimeni altul decât finul de cununie al lui Ion Maho – Ignat Vladei.
Primul dintre delatorii lui
Maho figurează Nichita Oinberg,
63 de ani, originar din RSS Ucraineană, locuitor al satului Chirileni, țăran, analfabet. Nu a fost
membru al vreunui partid, nu a
fost condamnat. Era căsătorit și a
făcut serviciul militar în Armata
țaristă între 1890 și 1904.
Nichita Oinberg a declarat
în timpul anchetei sergentului
securității militare, Hrenov, că
„Maho ar fi fost culac, avea 40
de hectare de pământ și angaja
oameni la lucru”.
„Nu țin minte exact când, prin
1930–1931, a fost membru al Partidului Liberal [Partidul Național
Liberal]. Este președinte al organizației locale a Partidului Liberal
[...]. Nu știu ce fel de activitate are
în prezent, dar la plecarea Armatei
Române [28 iunie 1940] Maho
obliga locuitorii satului Chirileni
să dea românilor caii și căruțele.
Altceva nu pot spune nimic”, a
mai spus Oinberg.
Cel de-al doilea denunțător,
Avram Șnaiter, 36 de ani, era originar din târgul Fălești. Locuia în
Chirileni, era meșteșugar, analfabet, era căsătorit, făcuse servi-

ciul militar în Armata română în
1928–1930.
Șnaiter a indicat că Ion Maho a
fost în timpul autorităților române
membru al Partidului Național Liberal și președinte al organizației
teritoriale din localitate.
Acuzații care nu au fost
demonstrate
„În timpul retragerii Armatei
române din Basarabia [28 iunie
1940], Maho obliga locuitorii satului să dea căruțele românilor,
le ajuta cu toate mijloacele să se
retragă din Basarabia”, a subliniat
el, deși se știe că odată cu trupele
și administrația românească s-au
retras și locuitori ai satului.
Kraizer Șops, cel de-al treilea
denunțător, rămas în memoria
colectivă a sătenilor din Chirileni,
era de asemenea născut în târgul
Fălești, județul Bălți. Și acesta locuia în Chirileni, fără partid, semianalfabet, meșteșugar. A făcut
serviciul militar între 1922 și 1924
în Armata română.
Spre deosebire de cei doi,
Kraizer a adăugat că, între 1938
și 1940, Maho a mai fost membru
al Frontului Renașterii Naționale
și a ajutor al primarului comunei
Chirileni.
„În timpul retragerii Armatei
Române, Maho s-a străduit să
ajute cu toate mijloacele, obliga
țăranii să dea căruțele și caii.”
Faptul că Ion Maho ar fi jefuit
țăranii nu a putut fi demonstrat.
Rămâne întrebarea: de ce acești
oameni și finul lui Ion Maho, Ignat Vladei, și-au denunțat fostul
primar?
Viața etnicilor evrei în România interbelică, în special în
Basarabia, a fost un calvar. Incapabil să integreze acest grup
în societatea românească și să îl

fidelizeze, statul român – prin
reprezentanții săi – îi identifica
pe evrei drept activiști comuniști,
cetățeni infideli.
Violența cuziștilor,
legionarilor și abuzurile
administrației
Pentru a scăpa de violența cuziștilor, legionarilor și abuzurile
administrației locale semnalate
zadarnic, au fost înregistrate cazuri în care evrei din Basarabia au
încercat să se refugieze în Transnistria sovietică. Nu este exclus că
cei trei au încercat pur și simplu
să se răzbune. Totodată, trebuie precizat că fapta lor a fost un
răspuns la un stimul din partea
statului.
În martie 1942, Ion Maho a fost
condamnat la zece ani în lagărul
NKVD din regiunea Sverdlovsk,
Ivdellag. Probe reale nu există în
dosar. A fost atât de tare torturat în lagăr încât în zece luni de
detenție a fost recunoscut drept
invalid de gradul II de către comisia medicală.
„A murit săracul în curând
după aceea din cauza că l-au
chinuit”, ne-a declarat Nina
Mahu.
La rândul lor, Elena și cei cinci
copii au fost deportați în orașul
Prokopievsk, regiunea Kemerovo.
„Mama mea, Maria, s-a căsătorit în regiunea Kemerovo cu tatăl
meu. Și el a murit într-o mină,
s-au prăbușit cărbunii. În 1956,
bunica a început să plângă, voia
să moară în Moldova și așa ne-am
întors cu toții acasă.”
La Chirileni, nu au mai putut
să stea în casa lor și au stat la fiica
Eugenia, scăpată de deportare.
Au stat în casa ei, imobil situat
în vecinătatea unuia dintre denunțători.
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Povestea cafenelelor cu ușile
„întredeschise”

Î

n primul weekend după ce a fost permisă
reluarea activităților cantinelor, cafenelelor
și restaurantelor, încă puțini proprietari
s-au hotărât să-și deschidă ușile localurilor.
Unele erau închise, altele aveau doar câteva mese
la care sta câte o persoană sorbind din cafeaua de
dimineață cu ochii spre strada pustie.

Sergiu BEJENARI
Ne-am oprit la o mică terasă la
un colț de stradă. Afară erau amenajate șase mese, dintre care doar
două ocupate. Domnișoara de la
intrare ne-a măsurat temperatura.
Când am luat loc, a trebuit să ne
așezăm pe unul din scaune, cel
care se afla la o distanță mai mare
de persoana de la masa vecină.
Astfel încât să fie păstrată distanța
de 1,5-2 metri între persoane.
Chelnerița a adus un dezinfectant și ne-a explicat care sunt
regulile de deservire. „În această
perioadă meniul poate fi accesat
doar online din telefon. Între timp
vă rugăm să completați această
declarație pe propria răspundere”,
a explicat ea și a lăsat o foaie cu
un pix pe masă. În declarație se
cere să indici numele, data, ora,
numărul de telefon și semnătura
care confirmă gradul de rudenie
I-II al persoanei cu care stai la
masă.
„Este
o catastrofă”
Toți angajații poartă măști,
clienții care doresc să intre în
interior la fel trebuie să poarte
mască. În cazul de față masca
putea fi procurată direct din local, confecționată din pânză și la
un preț aproape similar celor de

unică folosință care pot fi găsite
în farmacii.
Deși autoritățile au permis redeschiderea localurilor de alimentație publică, din cauza regulilor
stricte, pe alocuri neclare, și a
riscului de a fi amendate pentru
nerespectarea în totalitate a instrucțiunilor Comisiei naționale
extraordinare în sănătate publică, o bună parte din acestea nu
funcționează în regim normal.
De exemplu, în mai multe cafenele și cofetării comenzile pot fi
luate doar la pachet, renunțându-se deocamdată să se permită
vizitatorilor să stea la mese, iar
unele localuri în general nu și-au
deschis ușile.
Sectorul HoReCa se consideră
că este unul din cele mai afectate
din cauza pandemiei. Aproximativ 50-70 de mii de angajați au
rămas fără locurile de muncă, iar
veniturile angajatorilor au scăzut
cu circa 70-80% față de aceeași
perioadă a anului trecut. Antreprenorii spun că pur și simplu nu
au avut cu ce să plătească salariile
angajaților.
Dumitru Cebotarescu, om de
afaceri și proprietarul câtorva
rețele de cafenele și restaurante din Chișinău, a relatat pentru
GAZETA de Chișinău despre felul
în care funcționează localurile și
care sunt problemele cu care se
confruntă după carantină. „Este
o catastrofă. Dacă am compara
această perioadă cu cea din anul
precedent, pierderile sunt de
aproximativ 70%.”
Instrucțiuni interpretabile
Una din cele mai mari probleme este neclaritatea și interpretarea de către fiecare instituție în

Imagini simbol de la terasa unei cafenele din municipiul Chișinău, autor: Sergiu Bejenari

În mai multe
cafenele și
cofetării
comenzile pot
fi luate doar la
pachet.
felul său a instrucțiunilor privind
prevenirea infecției COVID-19.
„Unii solicită ca angajații să poarte viziere, alții nu. De exemplu, ar
putea să vină un reprezentant de
la Poliție și să zică că e nevoie de
vizieră, apoi să vină cineva de la
Medicina Preventivă și să spună
că nu este cazul”, explică omul
de afaceri.
Proprietarul a două pub-uri
din capitală, Vlad Șuleanschi,
într-o discuție live pe facebook,
spune că vânzările în localurile

Miliardele din
impozitele
pentru venit
La mijlocul lunii aprilie, în perioada
de colectare a impozitelor pe venit ale
persoanelor fizice, am solicitat câteva
informații de la Ministerul Finanțelor
pentru a informa cititorii noștri despre
suma totală adunată în bugetul de stat din
banii cetățenilor în anul 2019. Abia peste
două luni, instituția publică ne-a expediat
o scrisoare cu răspunsurile desfășurate la
întrebările adresate atunci.
Una din întrebările la care ne-am dorit
să aflăm răspunsul a fost „Care este suma
totală adunată în anul 2019 din impozitele
pe venit ale persoanelor fizice și ale celor
juridice?”.
Secretarul de stat, Dorel Noroc, explică
în scrisoare că „suma impozitului pe venit

pe care le administrează au scăzut
cu circa 80%, a acumulat datorii
pentru arendă și la Fisc, pentru
că a acordat prioritate salariilor
celor câțiva oameni încă angajați.
Pe lângă aceste probleme mai
vin și neclaritățile din Hotărârea
nr. 12 din 25.05.2020 a Comisiei
Naționale Extraordinare pentru
Sănătate Publică. Sensul celor 13
instrucțiuni este destul de vag, ele
pot fi interpretate în mai multe
feluri. „Regulile impuse de autoritățile din Republica Moldova lasă
loc de interpretare crescând riscul
de aplicare a mai multor amenzi
față de antreprenori. În alte țări,
există multe reguli, dar sunt explicate foarte clar”, comentează el.
Prognoze
Nevoiți să concedieze cam
jumătate din angajați, iar restul
cheltuielilor fiind puse pe seama
proprietarilor, este destul de dificil să faci prognoze. „Cred că până

achitată în mod individual de persoanele
fizice ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător a constituit, în anul 2019 – 226
167,5 mii lei.” Adică 2 miliarde, 261 de
milioane 675 mii lei.
„Pe lângă aceasta, este de menţionat că
de către persoanele juridice a fost reţinut şi
achitat la buget impozit pe venit din salariu
în valoare totală de 3 759 431,8 mii lei.”
Alături de explicațiile despre cum sunt
redistribuiți banii publici pe unitățile teritoriale și alte aspecte fiscale tehnice, în
scrisoare se mai menționează și despre
importanța sistemului de impozitare. „Scopul principal al sistemului de impozitare
este de a genera venituri suficiente pentru
asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare, ce au menirea de a pune în practică
prioritățile statului în diverse domenii de
ordin social, economic, educațional etc.”
Un îndemn și un drept important, menționat în răspunsul ministerului, este că
„persoanele fizice – cetățenii au dreptul
de a participa la procesul de gestionare a

nu va exista un vaccin sau un alt
remediu clar în tratarea virusului
COVID-19, nu vom putea discuta
despre perspectivele domeniului
HoReCa. Riscul este real și el există. Noi urmăm toate indicațiile comisiei, lucrăm cu ecrane, viziere,
schimbăm măștile la fiecare două
ore, folosim dezinfectant, pentru
a ne proteja pe noi și pe oamenii
din jur. Acum mă bucur că măcar
cumva se lucrează și pot să întorc
un pic din datorii”, explică pentru
GAZETA de Chișinău Andrei Ciobanu, proprietarului unei cafenele
din Chișinău.
În prezent, unele localuri s-au
deschis, altele, de frica amenzilor, mai așteaptă să vadă cum vor
funcționa și cum vor fi respectate instrucțiunile, iar ușile unor
localuri în genere nu se vor mai
deschide.
Reamintim că, la 23 iunie
2020, starea de urgență în sănătatea publică este prelungită până
la 15 iulie 2020.

cheltuielilor prin desemnarea procentuală
a impozitului pe venit achitat, 2% din suma
totală a impozitului pe venit achitat, pot fi
direcționate în favoarea unei organizații
necomerciale...”
Totodată, aici ar fi de adăugat un punct
important, o recomandare care poate fi
găsită în manualele de democrație participativă. Statul gestionează banii plătiți
de cetățeni, iar aceștia au dreptul de a
alege cum să fie cheltuiți. În acest sens
participarea cetățenilor la procesul decizional este importantă în vederea creșterii
transparenței în cadrul instituțiilor publice, dar și în simplificarea dialogului cu
autoritățile publice locale prin apropierea
lor de cetățeni.
Notă: Pentru a lua cunoștință de textul
întreg (4 pagini) al scrisorii, puteți să
accesați versiunea electronică a acestui
articol care va fi publicat pe pagina web
a GAZETEI de Chișinău.
S.B.
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Să ne facem
timp pentru
„Timp fără timp”

D

upă îndelungata carantină cauzată de
Covid-19, sălile de expoziții își redeschid
ușile pentru vizitatori. La Centrul
Expozițional ,,Constantin Brâncuși”, bunăoară,
a fost inaugurată o amplă expoziție cu un
generic original, „Timp fără timp”, consacrată
celor 50 de ani ai Liceului Academic de Arte
Plastice „Igor Vieru”.

Irina NECHIT
Expoziția include 107 lucrări
de pictură, grafică, sculptură și
artă decorativă semnate de 77 de
autori: profesori și absolvenți ai
Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, majoritatea lor
sunt membri ai Uniunii Artiștilor
Plastici din R. Moldova.
Precizăm că în anul 2015, Li-

să-l golim de el însuși, confirmând
calitatea artei de a fi eternă. Un
asemenea eveniment este remarcabil atât pentru elevi, cadre
didactice, artiști, părinți, cât și
pentru toți cei pasionați de artă”,
subliniază directorul adjunct al
instituției, artistul plastic Florina
Breazu, curatorul expoziției.
În comunicatul difuzat cu ocazia evenimentului se menționează
că expoziția ne permite să urmărim evoluția Liceului Academic
de Arte Plastice „Igor Vieru” în
decurs de 50 de ani și ne prezintă
modul în care s-a produs „conexiunea între generații: profesori,
artiști plastici de referință, de
talie națională și internațională: Igor Vieru, Ion Tăbârță, Ilie
Bogdesco, Eleonora Romanescu,

diane ale lumii: Teodor Buzu,
Ștefan Beiu, Iurie Platon, Nelly
Vrânceanu, Larisa Telipan, Vasile
Rață, Victoria Cozmolici, Doina
Vieru etc.”.
Toate lucrările din expoziție
sunt publicate într-un catalog cu
o ținută grafică excelentă, apărut
în preajma vernisajului expoziției
„Timp fără timp”.
Conexiune între generații
Amintim unele repere din istoria Liceului „Igor Vieru”. Datorită implicării artiștilor plastici
Ion Tăbârţă (primul director),
Dumitru Scvorțov-Rusu și Ilie
Bogdesco, pe data de 29 august
1969 a fost înființată Școala specială republicană medie-internat
de arte plastice din Chişinău. În
1989, prin efortul directorului
Victor Cobzac și al directorului
adjunct pentru disciplinele de
profil, Ghenadie Jalbă, şcolii i
s-a conferit numele marelui artist
plastic basarabean, Igor Vieru.
În 1990, şcoala devine Liceul Republican-Internat de Arte

Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” găzduiește expoziția „Timp fără timp” dedicată celor 50 de ani ai Liceului „Igor Vieru”

ceul a primit Înaltul Patronaj al
Alteței Sale Regale Principele
Radu al României.
Expoziția e consacrată
celor 50 de ani ai Liceului
Academic de Arte Plastice
„Igor Vieru”
Expoziția este organizată în
colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova, Muzeul
Național de Artă al Moldovei și
Asociația Obștească „Art Liceum”.
„Prin această expoziție dorim
să anulăm timpul care s-a scurs,

Elena Bontea, Aurel David, Alexei
Colâbneac, profesori cu vocație:
Anatol Grigoraș, Vasile Cojocaru,
Veaceslav Babiuc, Ghenadie Jalbă,
Vladimir Palamarciuc, Constantin Peșterean, Veaceslav Bakițkii;
elevi, care au revenit în calitate
de profesori ai acestei instituții:
Nicolae Baciu, Leonardo Guțu,
Veaceslav Fisticanu, Dmitri Șibaev, Inga Edu; absolvenți care
au devenit profesori universitari,
maeștri în artă: Sergiu Fusu, Simion Zamșa, Eleonora Brigalda;
artiști notorii care promovează
cultura și arta pe diverse meri-

Plastice „Igor Vieru”. Sub egida
directorului Nicoleta Stati, în
2011, instituţia este reformată şi
redenumită în Liceul Academic de
Arte Plastice „Igor Vieru” (LAAP
„Igor Vieru”). Liceul oferă elevilor
o înaltă pregătire profesională,
prin revalorificarea şi consolidarea tradiţiilor studiului academic
în domeniul artelor plastice.
În anul de studii 2019–2020,
un an jubiliar, au fost organizate
numeroase manifestări, concursuri, expoziții cu prilejul aniversării a 50-a, iar cel mai important
eveniment îl constituie expoziția

Flori pentru maestrul Igor Vieru

„Timp fără timp” de la Centrul
„C. Brâncuși”, care va fi deschisă
pentru publicul larg până la 12
iulie 2020.
Florina Breazu, curatorul
expoziției: „Am amintiri
foarte frumoase despre
Igor Vieru”
Curatorul expoziției, Florina
Breazu, a declarat pentru GAZETA
de Chișinău: „Unul dintre dezideratele majore ale acestui proiect
curatorial este cultura memoriei
și memoria culturii. Dorim să ne
exprimăm prin această expoziție
recunoștința față de înaintași, față
de cei care au edificat ceea ce înseamnă astăzi Liceul Academic de
Arte Plastice „Igor Vieru”.
Am întrebat-o pe Florina Breazu dacă l-a cunoscut pe maestrul
Igor Vieru și domnia sa ne-a răspuns: „Da, am avut norocul să-l
cunosc, noi suntem rude. Părinții
mi-au povestit că își doreau un
băiat cu numele Florin, dar am
apărut eu, și atunci Igor Vieru
i-a sfătuit să-mi pună numele Florina… Am amintiri foarte
frumoase despre Igor Vieru, îmi
amintesc vocea lui caldă, felul de
a fi, modul blând de a comunica.
Îmi plăceau mult ilustrațiile sale
de carte, „Abecedarul” ilustrat de
Igor Vieru.
Când eram mică, mergeam
cu tata în atelierul lui. Maestrul
mi-a văzut desenele de copil, se
bucura mult când i le arătam, mă
încuraja. Am studiat pictura la
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”. Iar după ce am
absolvit acest colegiu, anume Igor
Vieru mi-a recomandat să urmez
o facultate de arte textile. El zicea
că tapiseria este mai caldă, mai
feminină, iar pictura este o îndeletnicire mai masculină. Astfel,
am studiat Textile la Facultatea de
Arte Decorative şi Design a Academiei de Arte Vizuale din Cluj,
apoi la Iași, dar pasiunea pentru
pictură a rămas și de-a lungul
anilor am participat cu lucrări
de pictură la multe expoziții. La
actuala expoziție, dedicată celor

Florina Breazu, director adjunct
al Liceului „Igor Vieru”, curatorul expoziției
„Timp fără timp”

50 de ani ai Liceului de Arte Plastice „Igor Vieru”, sunt prezentă
cu două tablouri, „Particule” și
„Antimaterie”.
Alături de tablourile Florinei
Breazu, mai putem vedea la Centrul „C. Brâncuși” lucrări semnate
de circa 80 de profesori și discipoli ai Liceului Academic de Arte
Plastice „Igor Vieru”, începând de
la prima promoție.
Lucrări originale
de Igor Vieru la expoziția
„Timp fără timp”
Rolul central, în această bogată
și diversă expoziție le revine, firește, lucrărilor originale ale marelui
pictor Igor Vieru. Putem admira
tablourile sale de o frumusețe
și valoare atemporală, „Balada
Meșterului Manole, diptic”, „Mărțișor”, „Ceva despe cai” – opere de
referință pentru pictura națională.
Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” (director, Natalia
Stâncă) este una dintre instituțiile
cele mai importante în domeniul
educației artistice din R. Moldova.
În anul de studii 2019 –2020, în
acest liceu au studiat 108 elevi. În
cadrul LAAP „Igor Vieru” se studiază pictura de șevalet, iar după
liceu absolvenții, în baza studiilor
acumulate, pot îmbrățișa oricare
din domeniile artelor vizuale: pictură, grafică, sculptură, design,
arhitectură, arte decorative.
Nu ezitați să croiți din timpul
Dvs. pentru a vedea expoziția jubiliară „Timp fără timp”.
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Istoria unui sat cu oamenii
lui, adunată într-un muzeu

A

Foto: Natalia MUNTEANU

revenit la baștină după absolvirea Colegiului
de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
din Chişinău cu ideea de a dezvolta cultura
în sat și de a face lucruri frumoase. Vrea ca satul să
nu fie părăsit și uitat. Încearcă să-i facă pe oameni
să intre în sate, pentru asta a creat și un muzeu.
Ciutești e un sat atestat acum șase sute de ani. Are
muzeu, dar, de la anul, nu va avea măcar o școală
primară.

Victoria POPA
Este vorba de Grigore Stamati,
directorul Casei de Cultură din
Ciuteşti, r. Nisporeni. Întotdeauna
a fost preocupat de sculptatul în
lemn, a realizat câteva răstigniri şi
a restaurat o troiţă veche, instalată
între satele Ciuteşti şi Selişte. S-a
făcut remarcat prin măştile sale
excepţionale, expuse și în Muzeul
„meșteșug și design”.
La Casa de Cultură de la Ciutești am ajuns într-o duminică.
Pe scările vechi, fără tencuială,
ne aștepta artistul plastic Grigore
Stamati. În clădirea veche, construită pe timpul sovietic, acum
un an a fost deschis Muzeul „Meșteșug și Design”, de tatăl și fiul,
Grigore și Mihai Stamati.
De fapt, obiectele expuse în
muzeu sunt adunate de Grigore
Stamati din anii 1980.
Obiecte de valoare istorică,
aruncate la gunoi
În perioada sovietică, muzeul
satului Ciutești, care purta numele
„Muzeu de Etnografie”, și-a avut
sediul în biserica din sat. În prezent, muzeul e găzduit de Casa de
Cultură, aflându-se într-un proces
continuu de lucru. Exponatele din
muzeu sunt obiecte vechi, meșteșugărești, adunate de o viață de
prin gospodăriile de odinioară ale
satului Ciutești: scaune, râșniță,
oale, covoare, păretare din țol,
prosoape.
Cu un pic de jenă, sculptorul ne-a mărturisit că multe din
obiectele din muzeu sunt aduse
chiar de la gunoiștea satului, acolo
unde le aruncă „italienii noștri”
când revin acasă și fac vara reparație. „Acolo am găsit și un sul de
țol și altul de prosoape, păstrate
de predecesori în casa mare și alte

obiecte vechi folosite de părinții,
buneii noștri”, ne-a spus el.
„Orice obiect din muzeu este
o valoare. Ele reprezintă istoria
satului și a oamenilor de aici”,
relevă Grigore Stamati.
„În jurul pâinii”
Vara trecută, la inițiativa fiului lui Grigore Stamati, designerul Mihai Stamati, în interiorul
muzeului a avut loc o tabără de
vară pentru opt designeri profesioniști și arhitecți din România
și R. Moldova.
„Până a începe lucrul la tabără
am mers cu toată echipa taberei
prin satele din raion la diferiți
meșteri populari. Taberiștii au
văzut care sunt creațiile lor, cum
sunt făcute obiectele și s-au inspirat. Au fost la Ciorăști, la olarul
Zaharia Triboi, apoi la fierarul
Vasile Ulinici de la Nisporeni.
Ogradă lui seamănă cu o uzină.
El e artist adevărat!”, exclamă cu
admirație pictorul Stamati.
Îmi povestește că fiul său, Mihai, i-a spus odată că „trebuie să
dezvoltăm arta și să creăm lucruri
frumoase și în afara Chișinăului,
la rădăcini. El vine foarte des în
sat. Ambii meșterim în atelierul
nostru obiecte din lemn. Acum facem niște scaune, dar am meșterit
și bănci pentru viitorul parc din
sat, numit „Valea ciutelor”. Îmi
arată câteva în muzeu. Acestea
au un design deosebit.
Grigore Stamati revine la tema
taberei de creație, care a fost „În
jurul pâinii”. „Tot ce s-a creat trebuia să aibă tangență cu pâinea.
Lucrările create în timpul taberei
au rămas în muzeu.”
Îmi arată o lustră gigantă
atârnată de podul încăperii. „E
făcută de unul din taberiști, Octavian Bâlea, design de lustre, din

București, inspirată din pictura
„Cina cea de taină”.
Transmite arta picturii
la generații de copii
Grigore Stamati s-a născut în
1959, la Dolna, raionul Nisporeni.
Apoi, peste ceva timp, familia sa
a trecut cu traiul la Ciuteşti, în
satul de baştină al tatălui său Ion.
A revenit în sat după absolvirea
Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău
cu ideea de a dezvolta cultura în
sat.
Este director la Casa de Cultură
din Ciuteşti de mai bine de trei
decenii. Întotdeauna s-a preocupat de sculptatul în lemn, a confecţionat acoperişuri la fântâni,
a realizat câteva răstigniri şi a
restaurat o troiţă veche, instalată între satele Ciuteşti şi Selişte.
S-a remarcat prin măştile sale excepţionale, expuse și în Muzeul
„Meșteșug și Design”.
Spune că, din principiu, s-a

întors la baștină să facă lucruri
frumoase și să transmită altora ce
a învățat. În 1982, la propunerea
directorului Școlii de Arte Plastice Nisporeni, a deschis o filială a
școlii la Ciutești. De atunci învață
copiii să deseneze, să picteze. O
grupă are 10 copii. De trei ori pe
săptămână, ei studiază după un
programă specială.
Scaune noi, meșterite
după model vechi
Îmi arată o pictură a unui discipol, Victor Frimu, în prezent pictor la Teatrul Național de Operă
și Balet. Apoi, pictura lui Gheorghe Țărnă, unul dintre primii
absolvenți, membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din R. Moldova.
„Am avut multe talente, acestea
sunt consacrate. Am mulți discipoli care au mers la arhitectură”,
îmi mărturisește pictorul.
Ne-am așezat pe două scăunașe
mici, care îmi amintesc de cele din
casa bunicii mele. Sunt meșterite

de Mihai și Grigore Stamati după
prototipul celor vechi, pe care le
aveau gospodarii din sat, dar într-o variantă modernă.
Alături este expus un trunchi
ars al unui măr. „Coaja de copac
este de pe deal de la noi. Este a
unui „măr țâganc”, așa se spune la
noi. Unde sunt depozitate aceste
mere persistă un miros puternic.
Niciun soi de mere nu are așa un
miros. Acesta s-a păstrat dintr-o
livadă bătrână”, ne explică directorul Casei de Cultură.
Muzeul „Meșteșug și Design”
este vizitat de familii din Chișinău
și alte localități.
La Ciutești în evidența primăriei sunt vreo 2000 de oameni, în
realitate sunt însă mai puțin de o
mie. „De la anul, nu vom mai avea
școală în sat. Se închide, deși avem
o clădire bună. Copiii vor merge
la școala din Seliște”, încheie trist
pictorul.
Satul Ciutești a fost menționat
documentar pentru prima dată în
anul 1425.
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Să reanimăm principiile
formulate în Declarațiile de
Suveranitate și de Independență

M

arți, 23 iunie, s-au împlinit 30 de ani de
la adoptarea de către deputații Primului
Parlament a unui act fundamental –
Declarația de Suveranitate a Republicii Moldova,
primul document magistral, care a stabilit
vectorul strategic pentru desprinderea de URSS și
orientarea spre democrațiile europene.
Declarația fixa supremația puterii de stat din Republica Moldova în raport cu actele adoptate
de către Moscova. În legătură cu
această aniversare, mai mulți
deputați din Primul Parlament
al Republicii Moldova au făcut
publică o Declarație în care constată „cu profundă îngrijorare că
cele mai importante deziderate
ale Declarației de Suveranitate
au fost compromise”.
„Șansa istorică, pe care am
oferit-o următoarelor generații
de politicieni, prin valoarea conceptuală, politică și strategică a
Declarațiilor de Suveranitate și
de Independență, a fost ratată. În
consecință, asistăm la o disoluție
catastrofală a instituțiilor de bază
ale statului, care au fost create
pentru a asigura suveranitatea poporului și drepturile cetățenilor”,
se afirmă în documentul adoptat
de AO „Parlamentul-90”.
„Din păcate, viziunea politică a
Primului Parlament, expusă foarte
clar în Declarațiile de Suveranitate
și Independență, căile de dezvoltare ale Republicii Moldova, trasate
în documentele de bază juridice,
economice, sociale, educative,
culturale și ecologice, nu au fost
preluate ca cea mai prețioasă moștenire de către Parlamentele de
după 1994, fiind excluse în mod

premeditat, subversiv și anticonstituțional din programele lor de
guvernare. Ca rezultat, timp de un
sfert de veac, am asistat la degradarea continuă a clasei politice, la
transformarea partidelor în proprietatea unor clanuri oligarhice
și lideri mărginiți, la coruperea
masivă a justiției, la confiscarea
presei independente de către grupările de la putere și excluderea
definitivă a responsabilității și
moralei din politică”, se arată în
Declarație.
„În ultimii ani, situația s-a
agravat prin faptul că importanți
decidenți politici, în frunte cu
șeful statului, negociază cu fostul
centru colonial Suveranitatea și
Independența noastră, trădând
interesul național în favoarea
ambițiilor imperiale ale Kremlinului. Pe acest fundal de trădare,
se produce disoluția și criminalizarea instituțiilor statului, care
sunt instrumentele de bază ale
exercitării puterii poporului. Acaparate de Igor Dodon, Președinția, Parlamentul și Guvernul sunt
infectate puternic de corupție,
incompetență și trădare, înstrăinându-se iremediabil de interesele naționale și de problemele
cetățenilor.
Degradarea intelectuală a corpului legislativ, a instituției prezi-

dențiale și a celei guvernamentale,
migrația interminabilă și târgul de
deputați din Parlament, nerespectarea procedurilor democratice,
lipsa unui sistem de echilibru,
care ar oferi garanții tuturor opțiunilor politice, nivelul dezastruos
al creației legislative și culturii
politice, caracterul profund demagogic al discursului politic,
toate acestea au descalificat Legislativul, transformându-l într-o
mașină de vot pentru realizarea
intereselor clanurilor de la putere.
Guvernul, dincolo de încercarea disperată de a-și crea aparențe
tehnocratice, este o unealtă docilă
a puterii personale a președintelui
Dodon, care nici nu-și camuflează intenția readucerii Republicii
Moldova la statutul de colonie de
până la Declarația de Independență. Amatorismul în politica
internă și trădarea interesului
național în politica externă ne-

Noblețea
rezistenței
intelectuale:
Valentina
Tăzlăuanu
„Scafandri” la aeroport, priviri speriate
cu măști și vestea tristă că a murit Valentina Tăzlăuanu m-au întâmpinat la sosirea
mea acasă, după o lungă călătorie de pe
un continent pe altul pe timp de război
pandemic cu un inamic misterios. Învălmășite, tristețile te copleșesc, te aruncă
dintr-o spaimă în alta, și atunci alegi să
te gândești cu seninătate la un om care,
printre puținii în viață, mi-a fost sprijin,
mentor, critic prietenos, model de cultură
aleasă și demnitate intelectuală – Valentina
Tăzlăuanu.
Ea nu a avut un caracter tupeist, „băgăreț”, să se plaseze în față pentru a beneficia
sau a profita de vreun avantaj, deși a fost
și viceministru al Culturii, și fondatoare
a revistei „Sud-Est Cultural”, pe care, în
calitate de redactor-șef, a conceput-o, monitorizat-o, a scris-o și a iubit-o cu dăruirea
intelectualului, care, timp de peste 30 de
ani, și-a găsit în aceste pagini îndeletnicirea cea mai plăcută pentru spirit și suflet.

O viață trăită printre cărți (îmi spunea
adesea: „Citesc la fel cum m-aș alimenta”),
dar cu ochiul atent la realitățile noastre
sufocante, captând cu ironie discretă ori
cu sarcasm acid derapajele și, mai ales,
prostia infatuată, mediocritatea, handicapul de reflex al provincialismului nostru
fără leac. Valentina a fost net superioară
acestor timpuri fără ca superioritatea ei să
îmbrace morga de adevăr în ultimă instanță,
deși condescendența cu care privea uneori
realitatea avea în ea esența tare a lucrurilor
tratate fără menajamente și spuse direct
pe nume.
Așa a fost și revista ei: cu idei, lumină și tenebre, cu viziuni și previziuni, cu
profunde și extinse excursuri culturale, cu
fervoarea dezbaterilor pe teme de actualitate, cu acea conștiință a unei „misiuni
spirituale permanente” (citat din Paul Valery, la care făcea referire într-un editorial

au transformat într-un stat-marionetă, condus de către oligarhi
și populiști incompetenți, care țin
populația sub limita sărăciei și
care creează condiții favorabile
pentru extinderea pandemiei de
Covid-19.
Justiția, care ar trebui să asigure respectarea necondiționată
a normelor legale și constituționale, inclusiv a principiilor Declarațiilor de Suveranitate și de
Independență, s-a transformat
în instrumentul șefului de stat și
al politicienilor de cel mai înalt
rang pentru a promova interese străine, în detrimentul celor
naționale și pentru a menține un
război interminabil între clanurile
banditești pentru redistribuirea
sferelor de influență, a bugetului și a proprietăților de stat. În
aceeași situație de slugărnicie se
află și holdingurile de mass-media emanate și atașate de rețelele

al său despre cultura franceză, din care
a tradus cu eleganță mai multe eseuri) –
misiune marcată, înainte de toate, de un
acut simț al modernității. În gândire, în
stilul frazei, în poziția și atitudinea ei civică. Regularitatea cu care apărea revista,
indiferent de regimurile politice în schimbare și în pofida subvențiilor financiare,
mereu în derivă, mereu în suspans, această
tenacitate, această fidelitate față de actul
cultural, cum rar se întâmplă la noi, avea
ceva din noblețea rezistenței intelectuale
în fața mizeriei, a sărăciei, a ignoranței, a
indiferenței umane.
Și, bineînțeles, în viața Valentinei a fost
teatrul. Cronicile ei teatrale de pe parcursul anilor, cele două cărți (pe una dintre
ele a avut premoniția să o intituleze „Ceea
ce rămâne”...) dedicate teatrului sunt incursiunile ei într-un univers, în care toate
ingredientele, de la scenariu și regie la jocul
actorilor și decor, nu ar fi avut o respirație
completă, adâncă și proaspătă fără interpretările din cronicile ei teatrale.
Din scenă, spectacolul se transpunea
în varianta scrisă a cronicii sau a eseului,
având un real transfigurat cu dexteritate
pe dimensiunea viziunilor ei, uneori abrupt
și sobru, dar întotdeauna nuanțat pe mai
multe paliere în textele semnate de ea. Fără
să comită reverențe, fără să facă concesii
și având un dezgust teribil pentru prețiozitate și patetismul fals din jocul actorilor

corupte și mafiote de la putere,
reprezentate de Igor Dodon.
La cei 30 de ani de la proclamarea Suveranității, deputații
Primului Parlament califică situația ca fiind una dezastruoasă
și sensibilizează societatea asupra
pericolului enorm de pierdere a
tuturor cuceririlor dobândite prin
implicarea și sacrificiul mai multor generații.
Considerăm că alegerea unui
alt Președinte al R. Moldova la 1
noiembrie 2020 poate servi drept
început de renaștere a instituțiilor prin reanimarea principiilor
formulate în Declarațiile de Suveranitate și de Independență cu
privire la Statul de drept, asigurarea libertăților fundamentale și
integrarea societății moldovenești
în spațiul ei național și european”,
se arată în Declarația redactată de
un grup de deputați din Primul
Parlament.

sau fraza scrisă. Teatrul basarabean din
perioada anilor ‚80 – 2000 îi datorează,
cred, criticului Valentina Tăzlăuanu acea
componentă lucidă în analiză, doctă și profesionistă în apreciere ce stabilea o ștachetă
a valorilor, la care se putea raporta și spre
care, într-o continuă emulație, urma să
aspire și să tindă.
Am fost prietene și colege de breaslă peste
40 de ani, dar nu am văzut-o niciodată să
plângă. Deși asediată de o boală cumplită
care nu cruță pe nimeni, Valentina era împăcată (nu resemnată, era împăcată!) cu sine
și cu lumea, pe care continua s-o privească,
din citadela ei de nepătruns, cu acea ironie
cerebrală care nu cedează niciodată. Mă
fascina întotdeauna calmul ei, bonomia unei
relații calde, în pofida fiziologiei în cădere
furându-i din bucuria vieții, capacitatea de a
transfigura suferința, durerea, sensibilitatea
rănită în tăria și demnitatea spiritului. Ființă curată și insolită pe vremurile noastre
sumbre, caracter stoic, proba cea mai înaltă, frumusețea limbajului pliat pe textura
expresiei exacte, cărți, eseuri, cronici, idei,
pledoaria pentru cultură – e ceea ce va rămâne (ca să revin la titlul cărții sale), așa
va rămâne Valentina Tăzlăuanu în amintirea, în cultura sud-est europeană, din care
a vrut cu ardoare să facem parte. Meteorit
enigmatic, luminând scânteietor în bezna
rătăcirilor noastre pandemice.
Rodica IUNCU
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Meșterul popular Mihai Matei restaurează icoane „din veacuri apuse”

„Prefer să lucrez
la comandă”
S

culptorul în lemn Mihai Matei din satul
Dumbrăviţa, raionul Sângerei, este din 2016
membru al Uniunii Meşterilor Populari.
Sculptează în lemn de vreo cincisprezece ani,
dar, până la aceasta, a restaurat şi a reparat
biserici, a lucrat şi a sculptat în ghips la Centrul
de Restaurare din Chişinău. Dragostea pentru
sculptura în lemn a venit pe neaşteptate şi, de
atunci, îi dedică orice clipă liberă, punând mult
suflet în tot ce creează.
Gheorghe BÂLICI
L-am găsit la casă părintească,
dar a insistat să mergem la atelier, unde îşi ţine lucrările. Am stat
de vorbă în curtea casei pe care a
cumpărat-o pentru atelier şi am
încercat să pătrundem în filosofia
unui om căruia viaţa i-a adus şi
multă suferinţă. Arta este acea
minune care l-a ajutat să se ridice şi să se înalţe după pierderea
fiului de numai cincisprezece ani.
A avut vreo zece ani de depresie,
dar, cu ajutorul pasiunii sale pentru lemnul sculptat, a reuşit săşi revină şi să bucure oamenii cu
ceea ce face, să se bucure el însuşi
de actul creaţiei şi de rostuirile pe
care aceasta le dă vieţii şi omului.
Sculptează obiecte după
placul oamenilor
„Lucrez mai mult la casa părintească, deşi aici îmi este atelierul. De aici îmi este mai uşor
să ajung la piaţa din sat, care este
aproape. Mai vând câte o lucrare
şi mai câştig un ban, dar cu mare
greutate se vinde câte ceva, pentru că lumea este săracă. Prefer
să lucrez la comandă, deoarece e
mai sigur, ai înţelegerea cu omul
şi, în aşa mod, ai şi bucăţica de
pâine asigurată. Oamenii din sat,
dar şi din împrejurimi, îmi solicită
panouri decorative, basoreliefuri
de interior şi exterior, răstigniri
sau, pur şi simplu, sculpturi pentru zile de naştere, nunţi, cumetrii
etc.”, ni se destăinuie Mihai Matei.
Meşterul popular ne povesteşte
că teiul este materialul său preferat şi că îl poate procura de la
Dereneu, Rădeni şi Ungheni. Nu
ia însă mult lemn, căci nu se mai
vinde ca înainte.
„Cu ceva timp în urmă, mai vindeam la Iaşi, iar acum, de când cu
coronavirusul, este mult mai greu.
Nu stau totuşi fără lucru şi accept
să restaurez lucruri vechi, printre
care şi icoane. Un consătean mi-a
dat două icoane din veacuri apuse,
cu ramele crăpate şi rupte, iar eu
trebuie să le păstrez patina în aşa
fel ca să aibă omul impresia că nu
s-a intervenit. Este un proces migălos, ce necesită multă răbdare şi
atenţie, dar, până la urmă, merită
întreg efortul”, subliniază meşterul.
„El şi Ea, cu chipuri
de oameni luminând,
ca la Eminescu”
După Școala de iluminare cul-

turală din Soroca a lucrat vreo 16
ani în domeniul culturii. A fost şef
al Casei de cultură şi a cântat la
petreceri, dar, după moartea subită
a fiului său, n-a mai putut să cânte.
În anul 2008, a avut prima
expoziţie de sculptură în lemn la
Chişinău şi de atunci au mai urmat şi altele, inclusiv în România.
Lucrările sale, cu care, desigur, se
mândreşte, au ajuns în colecţii din
străinătate, dar nu se grăbeşte să
declare că a atins cel mai înalt nivel.
„Există maeştri în domeniu
până la care mai am încă mult de
urcat. Cred că mi-ar mai trebui
niște ani ca să ajung la o înălțime care să-mi permită să afirm că
sunt şi eu la nivelul cuvenit. Până
atunci m-am apucat totuşi de un
proiect, „Luceafărul”: El şi Ea, cu
chipuri de oameni luminând, ca la
Eminescu… Sper să iasă o lucrare
frumoasă şi o voi păstra pentru
mine ca pe ceva scump, aproape inimii mele”, ne mărturiseşte
Mihai Matei.
Nuduri de femei interzise
pentru expunere
După aceste confesiuni, am urcat cu Mihai Matei în mansarda
căsuţei bătrâneşti şi am rămas
surprinşi de bogăţia lucrărilor
expuse, de varietatea tematică
şi de aspectul de ansamblu al
atelierului. Modestia cu care îşi
prezenta creaţiile ne-a făcut să
credem că avem în faţă un om care
a realizat lucruri importante şi
încă urmează a le realiza. Între
lucrările expuse am observat şi
un nud de femeie, şi nişte femei
la baie, despre care meşterul, cu
un surâs amar în colţul buzelor,
ne-a spus că i-au fost interzise în
cadrul unei expoziţii la Chişinău
de către sus-puşi, ca fiind erotice.
„De atunci am renunţat la
această temă şi nu cred că o s-o
mai abordez”, ne-a spus el. I-am
sugerat că ar putea fi o greşeală.
Lucrările sunt decente şi, ca să
se convingă, ar trebui să consulte şi alţi specialişti decât cei cu
interdicţiile.
Cu banii pe care îi câştigă,
meșterul popular Mihai Matei
se descurcă cu greu, pentru că
lucrările pe care le execută și le
vinde ocazional nu-i pot acoperi
minimul de existență. Mai face
şi comerţ ambulant la piaţa din
localitate. Vinde ceai şi cafea
vânzătorilor şi cumpărătorilor
pentru un ban în plus. Așa supravieţuieşte.
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Saltim-banc

Masca
noastră
transmisibilă

Gheorghe BÂLICI
În una din deplasările
echipei redacționale prin
centrele raionale am fost martor
la o scenă mai mult tragică
decât comică. Un bătrân, pe
care nu-l lăsa inima și sărăcia
să dea tocmai zece lei pentru o
mască, se oprise descumpănit
în poarta pieței. Forțele de ordine nu-i permiteau să intre în
piață ca să-și procure niscaiva
produse alimentare. Alt bătrân,
care își făcuse deja cumpărăturile, văzând ce se întâmplă, l-a
salutat pe moșul cu pricina ca
pe un vechi cunoscut și l-a tras
de mânecă mai într-o parte,
unde i-a oferit masca proprie,
pe care o purtase. Bătrânul,
întors de la poartă prima oară
de poliție, și-a pus-o pe față și a
trecut fără a mai fi oprit.
Într-o postare pe FB, cineva
relata un caz observat într-un
sat, pare-se din nordul republicii.
Câțiva bătrâni stăteau la coadă în
fața oficiului poștal ca să-și ridice
pensia. Poștărița le-a strigat
dinăuntru să intre câte unul,
obligatoriu cu mască. Bătrânii
au înțeles în felul lor mesajul: cel
care ieșea își scotea masca și i-o
transmitea următorului.
Această situație ieșită din
comun m-a pus pe gânduri și
m-a făcut să mă întreb dacă nu
cumva și președintele nostru
Dodon, de câte ori iese în public
fără mască, o împrumută lui
Chicu sau lui Greceanâi, care și
ei, la rândul lor, umblă uneori
fără mască.
Mai știi, poate că la toți trei
nu le ajung bani și, vrând să
facă economie, că pe cea a RM
au făcut-o demult, folosesc
aceeași mască… transmisibilă.
De la fanionul roșu transmisibil de pe vremea socialismului
dezvoltat – la măsculița noastră
transmisibilă pe timpul socialiștilor subdezvoltați! Măcar ceva
să le aducă aminte de timpurile
de glorie proletară și să-i facă să
fie alături de suferințele poporului care îi votează.
Acum, dacă tot veni vorba
despre sărăcie și economie,
două rime perfecte pentru
R. Moldova, îi îndemnăm pe
sus-pușii noștri să nu păstreze
banii din kulioace pentru alegerile de la toamnă. S-or trece ele
pentru bătrânii mereu amăgiți
și fără obișnuitele pomeni
electorale. Cumpărați-le mai
bine măști și aveți grijă de viața
electoratului care vă este sprijin
de nădejde în orice situație,
până și în cea revoluționară.
Deocamdată, încă un îndemn
de încurajare, pentru depășirea
situației de criză și pandemie:
capul sus, împodobit de masca
transmisibilă!...
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Interviu cu Ala Halacu, șefa Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică
a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

„Dacă îmi arătați măcar un laborator
din țară, inclusiv privat, acreditat să facă
teste la COVID-19, eu plec din funcție”

Î

n R. Moldova oamenii vor să fie testați
la COVID-19 imediat ce au constatat că
au fost în contact cu un om infectat deja.
Specialiștii spun că e irelevant să faci un
astfel de test, întrucât rezultatul nu va fi unul
veridic. Concentrația virusului în sânge, care
detectează prezența Sars-Cov-2, trebuie să fie de
cel puțin 100 de copii per mililitru.

Noul tip de coronavirus poate
fi identificat la a 7-a, a 14-a zi, în
medie. De cele mai deseori însă,
din cauza fricii, oamenii nu mai
țin cont de acest lucru, iar testele arată cel mai des negativ. Cel
puțin asta ne-a explicat într-un
interviu Ala Halacu, șefa Direcției
diagnostic de laborator în sănătate publică a Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică.
- Stimată Doamnă Halacu,
câți oameni au fost testați
până acum la COVID-19 în
Republica Moldova?
Avem peste 85 de mii 865 de
teste efectuate. Asta înseamnă în
jur de 70 de mii de oameni testați
la COVID-19. Potrivit protocolului
clinic, testul repetat se face la a
14-a zi de tratament pacienților
care urmează să se externeze. Se
fac două teste consecutiv și dacă
ele sunt negative, înseamnă că
pacientul nu mai răspândește
virusul, nu mai este periculos
pentru cei din jur și poate merge
acasă. Sau se face un singur test și
pacientul este izolat la domiciliu
timp de 14 zile.
- Deci, când Dvs. ne spuneți
că într-o singură zi ați făcut 1.300 de teste, iar dintre acestea 800 sunt teste
primare, iar 500 repetate,
de exemplu, asta înseamnă
că 800 de teste sunt făcute
celor suspectați că ar avea
infecția?
Exact. Noi anunțăm doar numărul celor testați pentru prima
dată și la care se confirmă că au
infecția. Pe cei testați repetat, noi
nu-i declarăm, pentru că aceștia
sunt, de fapt, cei care au trecut
deja tratamentul, s-au însănătoșit
sau încă mai urmează tratamentul
la spital sau acasă.
- Mulți oameni se arată
indignați că în R. Moldova se fac puține teste la
COVID-19 și că din acest

motiv cei asimptomatici,
care nu-și cunosc statutul,
ar răspândi infecția fără
să știe despre asta. Pe cine
testați, de fapt?
Nu aș spune că în R. Moldova,
la numărul de populație pe care
îl avem, se fac puține teste. De
fapt, se fac destul de multe teste
și sunt testați nu doar cei care
corespund definiției de caz, ci și
contacții. Adică persoanele care
au fost în contact cu un pacient
deja confirmat cu COVID-19.
Însă recomandările organizațiilor internaționale de sănătate
– ale Organizației Mondiale a
Sănătății, Centrului de prevenire și Control al Bolilor din
SUA – spun că aceste persoane
nu trebuie testate, ci izolate și
doar când apar simptomele trebuie testate la Sars-Cov-2. La
noi însă sunt situații când, din
cauza panicii, vor să fie testați
și cei care sunt la a doua sau a
treia zi de contact cu un pacient confirmat cu Sars-Cov-2. În
aceste zile, omul care vrea să se
testeze nu va obține un rezultat
informativ, pentru că în organismul lui nu este o cantitate de
virus suficientă pentru a putea
fi detectat printr-un test.
- Dați-ne un exemplu. Ați
depistat într-o familie un
pacient, care are simptomele clasice ale SarsCov-2. Această persoană
locuiește cu mai mulți
membri ai familiei într-o
casă. Când sunt testați ceilalți?
În primul rând, ei trebuie să
se izoleze și să stea cât mai puțin
împreună. Mulți întreabă cum să
se izoleze într-o familie? Practic,
ar trebui să meargă pe rând și la
baie, să mănânce separat la bucătărie, să aibă fiecare tacâmurile
sale, cana, lingura, farfuria. De ce
este important să înțelegem acest
lucru? Pentru că, deși ați avut contact cu o persoană infectată, abia

Urmașii lucrătorilor
medicali decedați din
cauza COVID-19 vor
primi indemnizații
Urmașii personalului medical decedat din cauza complicațiilor provocate de Covid-19 vor primi indemnizații din partea
statului. O decizie în acest sens a fost luată ieri, 24 iunie,

zi. Laboratorul de la CRDM, aproximativ 200, și laboratorul de la
SDMC ar putea face în jur de 50.
În medie, laboratoarele publice
pot realiza aproximativ 1 mie 300
de teste în fiecare zi și restul se
fac în laboratoarele private.
Testele care se fac la privați
sunt plătite de către cei care se
adresează acolo. La noi se fac
gratis. În fiecare zi când anunțăm
câte teste au fost făcute, avem în
vedere atât testele făcute în laboratoarele publice, cât și în cele
private.

la a 5-a, a 7-a zi virusul poate fi
detectat în organism. E caracteristic acestei infecții. Perioada de
incubare durează între 7 și 14 zile.
- Care este această încărcătură virală pe care trebuie
să o aibă un om, ca să i se
poată detecta virusul?
Este de 100 de copii ale virusului per mililitru.
- La noi se fac multe astfel
de teste, în a doua, a treia
zi, care nu vor fi informative?
Din păcate, da. Oamenii intră
în panică și vor să fie testați, chiar
dacă le explici că nu e momentul
potrivit. Și atunci când sunt aduse
sute de probe, nu avem capacități
să urmărim care sunt la prima zi
sau la a doua, pentru că fișele de
însoțire se completează de specialiștii care colectează materialul
biologic. Nu întotdeauna în aceste
fișe este scris totul, ele nu conțin
toate datele informative în baza
cărora să decizi dacă accepți sau
respingi proba.
- Câte dintre testele efectuate până acum sunt rebut?
În jur de 200 de probe sunt
rebutate. Unele au fost răsturnate,
altele au fost prelucrate cu dezinfectant, nu știu de unde a fost preluată această practică. Sunt probe
pe care scrisul nu este lizibil sau
probele nu sunt numerotate. Am
avut și cazuri când au fost aduse
probe cu același număr. Erau două
liste și eprubetele numerotate la
fel. În așa situații nu știi la care
fișă de însoțire trebuie să atribui
proba.

- Ce faceți în asemenea situații?
Se colectează a doua oară proba
de la pacient.
- Ce simptome au, de regulă, suspecții? Cât de comune sunt simptomele lor?
De regulă, au febră, tuse uscată,
dispnee, acum mai au și diaree.
Sunt foarte variate semnele clinice
pentru COVID-19. Și acum, vara,
va fi mai dificil să înțelegi cine are
Sars-Cov-2, pentru că vine sezonul
bolilor diareice acute și oamenii
cu asemenea simptome vor trebui
testați practic toți și la COVID-19.
- Câte laboratoare fac teste
la COVID-19?
Sunt cinci laboratoare publice
pe malul drept al Nistrului, unul
la Tiraspol, deschis la Centrul
SIDA, pe malul stâng. Mai sunt
la Chișinău încă trei laboratoare private și unul la Bălți. Când
spun cinci laboratoare publice,
mă refer la trei laboratoare ale
ANSP – Laboratorul virusologic,
laboratorul din cadrul Centrului
de Sănătate Publică Cahul și cel
de la Bălți și două laboratoare
dislocate în două spitale – unul
la Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (CRDM)
și altul la Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
(SDMC).
- Ce capacitate zilnică au
aceste laboratoare?
Laboratoarele de la Bălți și
Cahul pot face în medie și câte
200 de teste pe zi, în ultimul timp
se ajunge și la 350 de probe pe

de Executiv. Indemnizația va constitui venitul mediu lunar
realizat și declarat în ultimele 12 luni calendaristice. Aceasta
nu poate fi mai mică de 50 la sută din mărimea salariului
lunar din economia națională la data calculării indemnizației.
Cine va beneficia de indemnizații:
- soțul sau soția pentru o perioadă de cinci ani de la
data decesului;
- copiii decedaților, până la vârsta de 18 ani, iar dacă
își vor continua studiile, până la finalizarea acestora, fără
a depăși vârsta de 23 de ani;
- unul dintre părinții decedaților, în cazul în care acesta
nu are urmași.

- Unii deputați afirmă că
plătim laboratoarelor private din bani publici, ca să
ne facă teste...
Noi nu plătim laboratoarelor
private ca ei să facă teste. Oamenii plătesc. Privații realizează
în jur de 20% dintre probele la
COVID-19. De regulă, la privați
merg oamenii care vor să doarmă
liniștit că nu au COVID-19. Noi
mai întoarcem înapoi probele care
nu se încadrează în definiția de
caz. La privați acest lucru nu se
întâmplă.
- Din cele 80 de mii de teste
care au fost procurate din
China, câte s-au cheltuit
deja?
S-au efectuat peste 50 de mii
de teste deja.
- Teoretic, pentru cât timp
ne mai ajung teste?
Pentru cel mult o lună jumătate, dacă facem cel puțin câte 1
mie de teste pe zi.
- Când cumpărăm următoarele teste?
Deja am inițiat procedura de
achiziție pentru încă 100 de mii
de teste. Am prezentat ministerului lista de necesități – reactivi,
consumabile etc. De această dată
nu va fi o procedură de achiziție
directă, ci conform procedurii de
achiziții publice, transparentă, cu
participarea mai multor agenți
economici. În total, achiziția ar
urma să ne coste în jur de 2 milioane de euro.
- Doamnă Halacu, vă mulțumesc pentru acest interviu.
Interviu realizat
de Elena CIOINA

Astfel, cuantumul indemnizației în cazul soțului sau
soției se va calcula în mărime de 50 la sută din baza de
calcul. Pentru copii – în mărime de 75 la sută, iar pentru
părinți în mărime de 50 la sută din baza de calcul.
Indemnizația se va stabili din data decesului, dacă
cererea și actele vor fi depuse în termen de 90 de zile
calendaristice de la această dată.
Banii vor fi alocați din bugetul de stat.
Vom preciza că, până în acest moment, 24 de cadre
medicale au pierdut lupta pentru viață, iar alte 2.239 s-ar
fi infectat până acum.
sanatateinfo.md
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Cupa Moldovei Orange

Relansare fotbalistică
cu spectacol de zile mari
Sfântul Gheorghe Suruceni – Speranța Nisporeni 5-2 (1-1).

A

u fost reluate meciurile cu participarea
formațiilor moldovenești de fotbal,
primul turneu relansat după pauza
provocată de coronavirus fiind Cupa
Moldovei Orange, sezonul 2019-2020.
Au marcat: R. Volkov, 42,
A. Novicov, 64, A. Suvorov,
68, 77-pen., M. Iurcu, 83
/ S. Trofan, 30, D. Pîslă,
80-pen.
Astfel, sărbătoarea fotbalistică
în perioada post-pandemie a fost
inaugurată la 21 iunie curent pe
stadionul din Suruceni, unde în
manșa tur a semifinalelor echipa
Sfântul Gheorghe a primit replica
celor de la Speranța Nisporeni,
ambele formații fiind divizionare
în eșalonul principal al fotbalului
moldovenesc.
Liniște înainte de furtună
Minutele de început ale meciului au purtat un caracter echilibrat, echipele jucând prudent
în jumătatea proprie și tatonând
terenul în cea adversă. Se făcea
simțită o dominație ușoară a
gazdelor, oaspeții la rândul lor
neutralizând cu calm tentativele de atac ale oponenților. Așa a
fost situația, în linii mari, până în
minutul 28, când primul șut pe
spațiul porții reușit de formația
din Nisporeni duce la deschiderea
scorului. Faza însă s-a dovedit a
fi de un spectacol aparte. Astfel, Andriy Yakovlev, mijlocașul
ucrainean de 31 de ani al echipei
oaspete, interceptează mingea la
mijlocul terenului și se lansează
imediat pe contraatac, trece în
viteză pe flancul drept, driblea-

ză un adversar și intră în careu,
realizând de pe partea dreaptă o
centrare la firul ierbii, finalizată la
colțul lung de mijlocașul Serghei
Trofan. Un gol pe cât de muncit,
pe atât de frumos.
Formația gazdă, condusă de pe
banca tehnică de Serghei Cebotari,
reia imperturbabil presiunea la
poarta nisporenenilor, pe final de
repriză efortul acesteia găsindu-și
materializarea: în min. 42, după o
lovitură liberă executată de la 20
m de poartă, mingea este deviată cu călcâiul de Andrei Novicov,
fundașul central al echipei din
Suruceni, spre coechipierul său,
Sergiu Istrati; acesta o retrimite
cu capul pe o traiectorie înaltă lui
Roman Volcov, care de asemenea
printr-o lovitură de cap face să tresalte plasa porții adverse. Scorul
1-1 consemnează echilibrul din
teren și finalul primului mitan.
Începutul reprizei secunde a
scos în evidență intențiile ofensive
ale surucenenilor și superioritatea
acestora din punctul de vedere
al pregătirii fizice. În minutul 58
doar bara îi salvează pe discipolii
lui Iurie Osipenco, timp de două
minute la poarta acestora fiind
executate tocmai trei cornere.
Spre cinstea lor, oaspeții rezistă
cu stoicism și nu dau semne de
panică, iar prestația sigură de sine
a experimentaților Artur Pătraș
(la mijlocul terenului) și Ștefan
Burghiu (în linia defensivă) conferă siguranță întregii echipe.

Asediul lui Suvorov
Însă lucrurile au luat o turnură
de-a dreptul surprinzătoare în minutul 62, odată cu intrarea în joc
a jucătorului echipei din Suruceni
și a celei naționale Alexandru Suvorov. În același timp, Speranța îl
scoate din teren pe autorul golului,
S. Trofan, care tocmai luase un cartonaș galben. Urmează un adevărat
asediu la poarta oaspeților, iar în
min. 64 Suvorov execută o lovitură
de corner finalizată într-o mare
învălmășeală din careul mic cu un
gol marca Novicov: 2-1. Iar încă
peste trei minute este comis un
fault asupra aceluiași Suvorov, oaspeții fiind penalizați cu o lovitură
liberă de la 30 de metri de poartă;
celebrul atacant șutează năprasnic
cu stângul, mingea intrând exact
în vinclul drept, fără nicio șansă
pentru portarul Orest Budyuk. Iar
în minutul 76 A. Suvorov execută încă un corner, în urma căruia
echipa sa obține dreptul la penalty,
pe care tot el îl fructifică, în ace-

eași manieră ca și lovitura liberă:
cu piciorul stâng trimite balonul
în același vinclu drept, scor 4-1.
Astfel, timp de 12 minute atacantul
de 33 de ani a contribuit la crearea acelei diferențe care se pare că
va fi decisivă în economia acestei
duble manșe.
De remarcat că Speranța Nisporeni a încercat să întoarcă rezultatul și chiar a marcat în min. 80
dintr-un penalty acordat eronat de
arbitrul Andrei Cojocaru pentru
un henz din afara careului. Însă
doar în trei minute gazdele restabilesc status quo-ul prin eforturile
lui Maxim Iurcu, care finalizează
o centrare înscriind din careul mic
în poarta fostei sale echipe.
Scorul final de 5-2 oglindit pe
noua tabelă electronică a stadionului sătesc din Suruceni strălumina pentru gazde ca o promisiune de accedere în faza finală a
turneului, câștigarea căruia oferă
dreptul de participare în etapa
preliminară a Ligii Europa.
Iulian BOGATU

Un singur
meci pe două
stadioane
Petrocub Hâncești –
Sheriff Tiraspol 1-0 (1-0).
A marcat: Iaser Țurcan, 32.
Meciul dintre Petrocub și Sheriff din cadrul semifinalei pentru
Cupa Moldovei Orange a început
duminică pe o ploaie torențială,
care timp de jumătate de oră a
inundat complet gazonul, făcând
terenul din Hâncești impracticabil. În acest răstimp gazdele au
avut o ocazie imensă de gol, în
minutul 10 căpitanul Vladimir
Ambros șutând puternic din interiorul careului, puțin pe lângă
spațiul porții. Ce a urmat după
asta cu greu poate fi numit fotbal. Treptat terenul a început să
se transforme în bazin, iar în minutul 28 arbitrul Andrei Breguța
a întrerupt partida, care fusese
reluată abia a doua zi pe Stadionul
Zimbru din capitală.
Luni, ziua se dovedi a fi însorită, iar meciul, reluat din min.
29, continuă în același stil agresiv
demonstrat de formația din Hâncești. Discipolii lui Lilian Popescu
foloseau cu nesaț întregul spațiu
al terenului, dând dovadă de creativitate și spirit ofensiv.

Golul veni imediat după reluarea jocului (min. 32), într-o fază
care derută în totalitate apărarea
tiraspolenilor: o centrare, de la
stânga la dreapta, de pe linia laterală a careului de 16 metri trecu
fără să fie finalizată prin fața porții, ca apoi mingea să fie retrimisă
de Ion Jardan de pe celălalt flanc
în careul mic, unde Iaser Țurcan o
redirecționă cu capul spre poartă
– ea șterse bara de la colțul lung
și se scurse cu efect în plasă: 1-0
pentru Petrocub.
Până la sfârșitul reprizei, Sheriff preluă inițiativa, având o posesie covârșitoare a mingii, însă
fără rezultat. În mitanul secund,
hânceștenii au închis jocul, baricadându-se în apărare și „mușcând” periculos pe contraatac, o
tactică ce se dovedi a fi câștigătoare. Oaspeții conduși de pe banca
tehnică de croatul Zoran Zekić
au întreprins acțiuni de revanșare, însă abuzau de pase lungi
și înalte trimise cu precădere pe
centru, ce deveneau pradă ușoară
pentru adversari. Lipsa de fantezie
și neutilizarea flancurilor poate fi
explicată prin îndelungata pauză
competițională, însă nu oferă perspective încurajatoare „viespilor”
în returul ce se va desfășura pe 25
iunie la Tiraspol.
I. B.
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Români de care să fim mândri
Matematicianul Adrian Constantin, de la Universitatea din
Viena, a câștigat Premiul Wittgenstein, care este cel mai valoros
premiu ştiinţific acordat în Austria. Premiul Wittgenstein este
considerat Nobelul Austriei: în
juriu fiind prezenţi doi laureaţi
Nobel, transmite Digi24.
Matematicianul Adrian Constantin este un specialist în valurile şi curenţii din oceane şi atmosferă. El s-a ocupat de modelarea
matematică a curenţilor şi valurilor care joacă un rol important
în fenomenul climatic El Niño,
dar şi în alte dezastrele naturale,
precum tsunami.
Cu premiul Wittgenstein, Adrian
Constantin ar dori să închidă aceste
lacune şi să ofere descrieri matema-

tice detaliate ale proceselor fizice.
„Adrian Constantin a adus contribuţii inovatoare la matematica
propagării valurilor”, a spus juriul
START Wittgenstein în motivarea
deciziei de a acorda premiul.
Cercetătorul român s-a născut pe 22 aprilie 1970, la Timişoara, România, unde a urmat
Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”.
Adrian Constantin este profesor la
catedra de matematică a Universității din Viena din 2008.
Adrian Constantin a primit numeroase premii și onoruri, cum ar
fi Premiul Göran Gustafsson de la
Academia Regală Suedeză de Științe, Premiul Friedrich Wilhelm
Bessel de la Fundația Germană
Humboldt și o Grant Advanced
ERC.

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

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

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

Carul cu bancuri
Ultima fiță la piață: Vă pun cireșele în pungă transparentă?
Profesorul:
- De unde vin cărbunii, Bulă?
- Din Popescu.
- Cum din Popescu?
- Păi așa mi-a șoptit el: din mine, din mine.
Dilema bărbatului căsătorit: să am liniște sau dreptate?
O familie se duce pentru prima dată la restaurant și, după ce
mănâncă, el plătește, iar ea îi spune chelnerului:
- Resturile să mi le puneți la pachet pentru cățel.
- Bineînțeles, doamnă.
La care copiii:
- Yeeeey! Ne cumpără cățel!
Iubita mea nu folosește borș. La final, doar aruncă o privire și
ciorba s-a acrit.

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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Năravuri (1)

Avea mama mea o vorbă: pe
omul cu nărav urât nici moartea
nu-l îndreaptă. Trebuia să treacă
ani, ca să înțeleg ce înseamnă asta.
O rudă de a mea, vesel și glumeț
de felul lui, avea năravul să mintă.
Adică le ticluia și le înfrumuseța
pe toate, de te lăsa cu gura căscată.
Poate că nu-l credeai ascultându-l, dar era frumos și sclipitor
ce spunea el.
Sunt și alți mincinoși, îmi veți
spune dumneavoastră și vă dau
dreptate. Unul o face ca să scape
de belea, altul – ca să ascundă o
faptă urâtă, al treilea – să acopere
vreo intrigă, dar Mitrache o făcea
din plăcere. Să vadă: ce-o să iasă
din minciuna lui?!
Mitrache, cel cu
„moș milionar în America”
Țin minte că a venit odată la
noi și-i spune mamei că pleacă în
America, s-a găsit acolo o rudă
de-a lui, care i-a lăsat moștenire
câteva milioane. Într-adevăr, avea
un moș plecat de acasă și rătăcit
pe undeva prin lume și de ce n-o
fi chiar el milionarul!?
„Lițică Ole, – era mincinosul
un verișor mai de departe de-al

Datornicul mincinos
Nu se aștepta Mitrache că o să-i
cadă în laț chiar verișoară-sa, știa
că o duce greu, patru copii, doar
soțul lucra. Pesemne însă că tocmai sărăcia a motivat-o pe femeie
să spere la banul lui Mitrache.
N-a dat de veste pușlamaua
decât peste jumătate de an. A
venit cu capul plecat la mama și
i-a îndrugat altă minciună: „N-am
mai ajuns, lele Ole, în America.
La Odesa, în port, m-au prădat.
M-au bătut golanii ceia, abia deam ieșit din spital. Fă ce vrei cu
mine, dar nu pot să-ți întorc banii!
Poate am să-ți dau lunar câte ceva
din salariu”.
Ce-a fost cu mama vă dați sea-

ma. Pe lângă că nu s-a îmbogățit,
a mai rămas și datoare. Împrumutase banii de la un croitor,
căsătorit cu o rudă îndepărtată
de-a noastră. Ei nu aveau copii și
agoniseau bani pentru zile negre
să aibă cu ce-i plăti pe cei care vor
avea grijă de dânșii la bătrânețe.
Pentru datoria asta mama i-a slugărit până și-au dat amândoi obștescul sfârșit. Mi-a spus adevărul
doar când a murit Pașa, nevasta
croitorului.
Tot el, pețitor escroc
Escrocul de Mitrache a dispărut din viața noastră, dar auzeam
de pe la rude despre alte „vitejii”
de-ale lui. Bunăoară, unui cunoscut de al nostru i-a promis că-i
mărită fata cu un inginer bogat, cu
apartament în centrul Chișinăului
și cu mașină.
Cam stătută copila și nici prea
frumoasă, dar blândă și harnică
era. I-a tot scurs Mitrache de bani
pentru restaurante, călătorii, cluburi de noapte, pe unde o scotea la
plimbare pe fata lor. S-a întâmplat
că a și cunoscut fata într-un local o
persoană, care a luat-o de nevastă.
Dar la mijloc a fost o întâmplare, și departe de a fi meritul lui
Mitrache.
Eu nu țin minte să fi avut mincinosul acesta vreun loc stabil de
lucru. Oriunde se angaja umbla
cu fofârlica și reușea de minune
să ducă de nas lume cumsecade.
Însurat n-a fost niciodată, dar se
lipea de vreo femeie singură, care
avea grijă de dânsul: îl îmbrăca,
îl încălța, îl hrănea pe săturate,
ba mai avea și acoperiș deasupra

Foto simbol

Lidia BOBÂNĂ

mamei mele, zice – lele, am nevoie
doar de bani de drum să ajung
acolo. Cum pun mâna pe avere,
îi plătesc înzecit celuia care mă
ajută.”
Mama îi cunoștea năravul, dar
s-a lăsat prinsă de minciuna lui.
Era frumoasă și cu perspective
de îmbogățire. Noi bani nu prea
aveam, așa că imediat a făcut
mama calculele în minte și ieșea
că, dacă-l ajută pe Mitrache (Dumitru îi era numele), poate să se
pricopsească cu câteva miare de
dolari.
Erau anii șaptezeci și dolarul
era scump. Zic, a făcut mama calculele și a pornit să caute bani
pentru Mitrache. Într-o săptămână i-a adunat, una ea știa de
unde. L-a chemat pe verișor, i-a
înmânat suma și l-a pus să semneze o hârțoagă, precum că el se
obligă să-i restituie atâta și atâta.

capului, atâta timp cât îl răbda
femeia. Și le hrănea pe toate cu
minciuni. Unul el știe ce le promitea, dar îl credeau...
Peste ani, când aveam și eu copii, bărbat și necazuri multe, l-am
întâlnit pe Mitrache la un protest
în centrul Chișinăului. Ajunsese
mare patriot! Uite atunci l-am
întrebat de ce se ține de coțcării,
nu-i este frică că, într-o zi, unul
disperat poate să-i ia viața?
„Ei singuri mă caută”
„Păi, mi-a răspuns el, eu niciodată nu mă bag în buzunarul
cuiva. Îmi dau banul de bunăvoie,
mă angajează să le soluționez problemele, mă cred pe cuvânt și mă
au de prieten. Eu le promit doar
ceea la ce visează ei. O femeie se
vrea iubită și alintată – firește că-i

promit să-i găsesc pereche. Să știi
că uneori îmi reușește.
Altul dorește să se îmbogățească peste noapte, îi spun că
totul e posibil, doar să vrea și
să investească ceva în visul lui.
Unui visător din aceștia îi caut
un partener visător și el și, cine
știe, poate că, împreună, ajung
la ceva. Și, crede-mă, ei singuri
mă caută.
Îmi strecoară banul în mână și
așteaptă să li se realizeze visul. Ei
vor o viață frumoasă, eu le spun
doar cum ar putea fi ea, dacă se
realizează visul lor. Adică merg
mai departe, dau culoare visului
lor și multă speranță. Niciodată
nu mă leg cu oameni meschini,
răutăcioși, răzbunători. De altfel,
aceștia nici nu visează la nimic...”
(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Intrigile fac parte din
tabloul acestei perioade.
Oamenii din jurul tău par
depășiți din punct de vedere
psihic și ai senzația că venirea anotimpului călduros
este așteptată de toți la nivel energetic. Problemele
care se află la orice pas reprezintă un motiv suficient
pentru a fi mai tolerant cu
cei din jur.

Chiar dacă mândria ta
este unul dintre aspectele
pe care le susții cu cea mai
mare încăpățânare, trebuie
să fii conștient că ajutorul
venit din partea celor din
jur poate fi unul benefic
pentru tine. Pe parcursul
acestei săptămâni, te gândești să faci câteva schimbări în propriul cămin.

Legătura Soare-Pluto
poate „amesteca” lucrurile
în viața ta și te vei trezi făcând ceva ce ai negat dintotdeauna. Remarci cu regret
că o prietenie importantă
pentru tine s-a transformat
într-o legătură cu implicații
sociale și nimic mai mult.
Indiferent de orice decizie ai
lua în plan profesional, știi
doar că trebuie să acționezi.

Pare a fi momentul potrivit să începi să faci lucruri
pentru tine. Chiar dacă
modul în care se desfășoară evenimentele nu îți oferă indicii despre ceea ce va
urma, rămâi concentrat. Nu
îți permiți să fii luat prin
surprindere nici de propria
persoană, nici de cei din exterior. Ai grijă de propriul
suflet!

Vei reuși să aduci în viața ta acea doză de organizare de care aveai nevoie
pentru a nu mai simți că
pierzi controlul. În mai
multe situații în care te
vei afla, vei fi radical de
onest cu cei din jur. Această
„deschidere socială” pare
să îi sperie pe mulți dintre
interlocutorii tăi.

Oboseala care s-a acumulat în timp te face să
te îngrijorezi cu privire la
starea ta psihică. Devii din
nou mult prea pragmatic în
raport cu anumite emoții.
Nimic nu poate fi mai descurajator pentru tine decât nesusținerea anumitor
persoane. Din păcate, ești
mult prea „dependent” de
părerile celor din jur.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Începi să devii mai
conștient de neajunsurile
emoționale pe care le ai în
relația personală. Această
stare de sine te ajută să iei
decizii corecte. Planurile
pentru această săptămână
sunt deja stabilite, dar asta
nu înseamnă că nu simți o
mică anxietate în raport
cu posibilitatea unor evenimente imprevizibile.

Nu ai niciun plan stabilit, obiective profesionale
notabile nu ai de îndeplinit, iar libertatea pe care o
trăiești în plan personal îți
organizează de la sine întreaga viață. Da, îți place să
fii înconjurat de persoane
de calitate, cum le zici tu,
dar asta nu mai reprezintă
premisa compromisurilor
în plan relațional.

Îți dorești cu ardoare să
ai parte de acele începuturi la care visezi, dar te
simți blocat. Indiferent de
ce spun cei din jur, tu ești
singurul care poate aduce
schimbarea în viața ta. Nu
te lăsa afectat de părerile
celorlalți! Familia vede
în tine adevărate resurse
psihice. Lasă-te inspirat
de ele!

În ceea ce privește viața
personală, o să înveți să vezi
lucrurile cu sufletul, fără
prea multă rațiune implicată. Îți dorești apropiere în
raport cu anumite persoane și consideri că aceasta
este modalitatea prin care
o poți obține. În mijlocul
celor dragi reușești să te
reculegi și să reiei lupta cu
toate provocările.

Sunt mulți cei care au
încredere în tine, dar, indiferent de ceea ce ți se
transmite, consideri că
nu ești suficient și nu îți
ești suficient. Majoritatea
deciziilor pe care le iei în
această perioadă sunt inspirate de ceea ce îți dorești. În plan personal,
sunt mulți cei care te vor
dezamăgi.

Indiferent unde te vei
afla, în perioada următoare vei căuta să petreci
mai mult timp singur. Mai
mult decât atât, ai nevoie
cu adevărat de relaxare.
Abilitatea ta de a seduce
este pusă la îndoială pe
parcursul zilelor următoare, mai ales dacă ești
implicat într-o relație de
lungă durată.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 29 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
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
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. 59
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. 60
18.00 Exclusiv în România
18.50 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
22.25 Serial: Jocurile timpului
23.45 Telejurnal Sport Meteo
00.35 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor, ep. 2
01.25 Serial: Jocurile timpului
02.35 Catherine-bucătar la Roma
03.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
03.45 #Creativ
04.10 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
05.15 Exclusiv în România
06.00 Replay
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Toate pânzele sus!
10.00 Cap compas
10.30 Repere sacre
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: Dacii
01.45 România… în bucate
02.15 Paşaport de România
03.05 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Natură şi aventură
05.30 Regatul sălbaticg
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 F/d
12.30 Bucătăria lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Dincolo de uşi
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Vector european
03.25 Reporter pentru sănătate
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.25 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.50 Masha şi ursul
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Curiosul George
08.30 Poveste cu dinozauri
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 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 Rapunzel
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 Foc încrucişat
23.30 Ştirile
00.00 Film Capitain America: Winter
Soldier
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

PROGRAME 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 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 На другом конце
провода
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Кое-что на день
рождения
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф На грани
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф На грани
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8

14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 289
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 12
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 292
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 696
21.00 Film: RĂZBUNARE ROŞIE
23.00 Iubire interzisă
00.45 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 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
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 М/с Три кота
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Дылды
21.30 Т/с Лондонград
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.45 Уральские пельмени.
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.15 Утро на СТС
01.15 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 30 iunie
TVR Moldova

19.45 Concert O seară în parc
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Замерзшая из Майами
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Drive it
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Regina nopţii
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Puţin sunt şi al tău
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Puţin sunt şi al tău
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Puţin sunt şi al tău
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Serial: Dragoste şi ură, ep. 695
09.30 Film: O SOACRĂ DE COŞMAR
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă

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
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii…
16.55 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
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. 60
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
8 ep

Vineri / 26 iunie / 2020
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 61
18.00 Exclusiv în România
18.50 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
22.25 Serial: Jocurile timpului, sez. 3
23.45 Telejurnal Sport Meteo
00.35 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor, ep. 3
01.25 Serial: Jocurile timpului
02.35 Catherine - bucătar în Irlanda
03.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
03.45 Adevăruri despre trecut
04.10 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
04.25 Ora regelui
05.15 Exclusiv în România
06.00 Ora regelui

08.00 Curiosul George
08.30 Thomas şi prietenii săi: O lume
mare! Aventuri mari!
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 Curiosul George 3 - Înapoi în
junglă
15.05 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Lego - Prietenele din Heartlake
City
16.55 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.05 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul

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 Regatul sălbatic Best of
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Muşatinii
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 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 Rio
01.50 Discover România
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 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
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 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.20 Fii tânăr!
00.50 Respiro
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

19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie şi al ei Pegasus magic
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 Categoria grea în acţiune
23.30 Ştirile
00.00 Film True Lies
02.30 Superspeed la Pro
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

PROGRAME TV
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06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Замерзшая из Майами
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Concert O seară în parc
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Королевство полной
Луны
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Предчувствие
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. 696
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. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 290
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 13
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 293
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 697
23.00 Film: RĂZBUNARE ROŞIE
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 М/с Три кота
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
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15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Дылды
21.30 Т/с Лондонград
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.45 Уральские пельмени.
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.15 Утро на СТС
01.15 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 1 iulie
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
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
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. 61
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
8 ep
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 62
18.00 Exclusiv în România
18.50 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
22.15 Serial: Jocurile timpului
23.35 Telejurnal Sport Meteo
00.25 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor, ep. 4
01.15 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine - bucătar în Irlanda
02.50 Sport
03.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
03.50 Levintza
04.15 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
05.15 Exclusiv în România
06.00 Tezaur folcloric
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Cireşarii
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
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 Telecinemateca: Lungul drum
spre casă 101’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Telecinemateca: Lungul drum
spre casă 101’
01.50 România… în bucate
02.20 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
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Bucătăria lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
20.35 Respiro
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
03.30 Respiro
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Incredibila poveste a perei
uriaşe
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Modificare grilă de programe
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie în Rapunzel
15.00 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake
City
16.55 Modificare grilă de programe
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 Poveste cu dinozauri
21.50 Curiosul George
22.15 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Modificare grilă de programe
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 Pe cont propriu

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

Vineri / 26 iunie / 2020

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 697
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. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 291
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 14
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 294
20.00 Film: OBLIGAT SĂ UCIDĂ

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 Предчувствие
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Королевство полной
Луны
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Шанхайский перевозчик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Шанхайский перевозчик
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Большая свадьба
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Париж подождет
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

22.00 Film: KICKBOXER 4: MECIUL VIEŢII
00.00 Film: U. S. SEALS 2: ŞANTAJ
LA WASHINGTON
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 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 М/с Три кота
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Дылды
21.30 Т/с Лондонград
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.45 Уральские пельмени.
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.15 Утро на СТС
01.15 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 2 iulie
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
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
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
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 62
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 63
18.00 Exclusiv în România
18.50 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
22.15 Serial: Jocurile timpului
23.35 Telejurnal Sport Meteo
00.25 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor
01.15 Serial: Jocurile timpului
02.25 Catherine - bucătar în Irlanda
02.50 Sport
03.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
03.50 Şah-mat
04.15 Serial: Seddulbahir, 32 de ore
8 ep
05.15 Exclusiv în România
06.00 Profesioniştii…
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Cireşarii
09.45 Discover România
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
15.00 Serial: Vlaşinii
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: Între două lumi
21.50 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Film: Între două lumi
01.35 România… în bucate
02.05 Paşaport de România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Filler calatorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 Fii tânăr!
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
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23.30 Prin muzică în Europa
00.30 Musafirul
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
06.30 Modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Pettson şi Findus
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Modificare grilă de programe
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie şi al ei Pegasus magic
15.00 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake
City
16.55 Modificare grilă de programe
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 Thomas şi prietenii săi: O lume
mare! Aventuri mari!
21.50 Curiosul George
22.15 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Modificare grilă de programe
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 Paznicul
23.15 Ştirile
23.45 Film Jaf în lumea artei
01.45 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
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8

08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Париж подождет
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Большая свадьба
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Астронавт Фармер
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Астронавт Фармер
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW

PROGRAME TV
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Дылды
21.30 Т/с Лондонград
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.45 Уральские пельмени.
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.15 Утро на СТС
01.15 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 3 iulie

17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Теория хаоса
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Полночное Солнце
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. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 292
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 15
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 295
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 698
21.00 Film: SUB ACOPERIRE PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.00 Film: OBLIGAT SĂ UCIDĂ
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 М/с Три кота

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
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
01.30 DiaspoRadar
02.00 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. 63
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 64
18.00 Exclusiv în România
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. 6
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Film: Regii blestemaţi
02.50 Catherine - bucătar în Irlanda
03.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
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: Cireşarii
09.50 Discover România
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: Vlaşinii
15.50 Filler călătorie vară
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Paşaport de România
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
06.05 F/d
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Art - club (rus.)
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Serial Iubire de argint
12.45 Respiro
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
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
00.25 Art - club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.45 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.25 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
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10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Lecţii de viaţa
05.45 Superspeed
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Colecţie Dora Show
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
21.30 Три миллиона
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Coronavirus
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Colecţie Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de ras

Minimax

TV8

06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Cei trei purceluşi
09.00 Modificare grilă de programe
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Полночное Солнце
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Теория хаоса
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Имущество с хвостом
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Имущество с хвостом
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Клод в помощь
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Зеровилль
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Talk-show politic
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Global 3000

10.30 Modificare grilă de programe
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie şi prietenii
12.20 Modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Poveste cu dinozauri
14.50 Modificare grilă de programe
15.00 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake
City
16.55 Modificare grilă de programe
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 Incredibila poveste a perei
uriaşe
21.50 Curiosul George
22.15 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Modificare grilă de programe
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 Sherlock Holmes: Jocul
umbrelor
00.00 Film Sucker Punch: Evadare
din realitate
02.00 Las Fierbinţi
03.00 Lecţii de viaţă
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV

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. 698
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. 15
15.45 Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 293
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 16
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 296
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 699
21.00 Film: McLINTOCK!
23.30 Film: KICKBOXER 4: MECIUL
VIEŢII
01.30 Poamă acră
03.30 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!
20.15 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 М/с Три кота
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Улетный экипаж
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Улетный экипаж
19.30 Т/с Миша портит все
22.30 Bani la greu. Loteria naţională
22.45 Уральские пельмени.
Любимое
23.45 Т/с Одна за всех
00.15 Утро на СТС
01.15 Muzica la CTC
Sâmbătă, 4 iulie
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
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
22.50 Miracolul: EU, ep. 11
23.00 Apocalipsa: primul război
mondial
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
TVR 1
07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 4:
Statul
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

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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 Discover România
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Profetul, aurul şi
ardelenii
23.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 7
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Banii tăi
02.00 Film: Profetul, aurul şi
ardelenii
03.40 Discover România
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
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: Şoferul doamnei Daisy
22.10 Serial: În apărarea fiului
23.45 MotorVlog
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: Şoferul doamnei Daisy
02.25 Serial: În apărarea fiului
03.50 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
04.40 Telejurnal
05.10 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate 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 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film The irishman
23.00 Ştirile (rus.)
23.15 Zapovednik
23.30 Ştiri Externe
23.55 Concert în Europa
00.25 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
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.45 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Barbie în povestea sirenei
09.20 Barbie (tm) în povestea sirenei
2
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Eu şi Mia
12.20 Modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui

23

13.30 Thomas şi prietenii săi: O lume
mare! Aventuri mari!
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake
City
16.55 Modificare grilă de programe
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
21.50 Curiosul George
22.15 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Modificare grilă de programe
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

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

ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.00 Film Flicka 2
12.00 Ce spun românii
13.00 Ford Boyard
14.45 Film Fraierul
16.30 Film Omul Păianjen
19.00 Ştirile
20.00 Film Gardienii galaxiei
22.15 Film Rambo 3
00.15 Serial Videochat
00.45 Film The Bouncer
02.15 Fort Boyard
03.45 Arena bucătarilor
04.15 Film Flicka 2
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 Autoblog
10.00 Х/ф Клод в помощь
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Лондонские каникулы
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф В доме отца
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Мебиус
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.05 Internetu grăieşte
00.30 Х/ф Этим летом

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. 294
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 344
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: DUMBRAVA MINUNATĂ
16.00 Film: McLINTOCK!
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 297
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: SUB ACOPERIRE
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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
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 Mărginimea
sibiului - răşinari & Emanoil lacu
19.30 Discover România
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Vedeta populară, sez. 2
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 7
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

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

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 Natură şi aventură
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Tudor
14.55 Filler călătorie vară
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: Tudor
21.45 Discover România
22.10 Film: Măcelarul 90’
00.00 Natură şi aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Tudor
04.10 Telejurnal
04.40 Sport
04.50 E vremea ta!
05.05 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

STS Mega

Moldova 1

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
21.30 Русские не смеются
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Hai la hora mare
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
18.40 Eroi printre oameni
19.00 Mesager
20.00 Program muzical. Transmisiune în direct
21.00 Ştirile
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Prin muzică în Europa
23.15 Zapovednik
23.30 Spectacol Edith - femeia care
a iubit
00.40 Respiro

Canal 2

Duminică, 5 iulie
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
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01.00 Serial Poftă bună
01.30 Bună dimineaţa
03.15 Evantai folcloric
03.55 Magia naiului
04.05 Concert în Europa
04.50 Cântec, dor şi omenie
05.00 Mesager
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.45 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Barbie (tm) în povestea sirenei
2
09.15 Barbie în povestea sirenei
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Eu şi Mia
12.20 Modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Incredibila poveste a perei
uriaşe
14.50 Modificare grilă de programe
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego- Prietenele din Heartlake
City
16.55 Modificare grilă de programe
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 Cei trei purceluşi
21.25 Modificare grilă de programe
21.50 Curiosul George
22.15 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
23.10 Modificare grilă de programe
00.00 Maggie şi Bianca în lumea
modei
01.00 Vafă, câinele minune
01.25 Masha şi ursul
02.00 Bibi Blocksberg
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Bibi Blocksberg
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.00 Film Loser
12.00 Film Spider-Man
14.30 Film Excursie cu surprize
16.30 Film Cronicile din Narnia:
Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi
19.00 Ştirile
20.00 Film Riddick
22.15 Film A fost odată în Mexic:
Desperado 2
00.15 Film Sherlock Holmes: A Game
of Shadows
02.30 Film Chronicles of Narnia: The
Voyage
04.30 Arena bucătarilor
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
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
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 De bine, de rau
10.45 De facto
11.15 Cabinetul din umbră
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Teleshopping
13.30 O înţelegere cu anii o să fac
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 De bine, de rau
15.45 Teleshopping
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 В доме отца
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Х/ф Пылающая равнина
16.00 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Талли
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Свадебный год
22.00 Zâmbărele
22.20 Х/ф Малавита
00.30 Punct şi de la capăt
01.15 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Internetu grăieşte
04.30 Пятое время года
05.00 Punct şi de la capăt
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Regina nopţii
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Puţin sunt şi al tău
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Puţin sunt şi al tău
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Puţin sunt şi al tău
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Regina nopţii
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 295
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: DUMBRAVA MINUNATĂ
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. 298
20.00 Film: PRIETENIE, Dragoste
şi ură
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!

Prinţul William a sărbătorit
în cadru privat duminică
împlinirea a 38 de ani

Prinţul William, al doilea în
ordinea succesiunii la tronul britanic, a sărbătorit în cadru privat
duminică împlinirea a 38 de ani,
informează DPA.
Kensington Palace a postat
pe Twitter o nouă fotografie a
lui William cu cei trei copii ai

săi: prinţul George, de șase ani,
prinţesa Charlotte, de cinci ani,
şi prinţul Louis, de doi ani. Se
precizează că fotografia a fost
făcută la începutul acestei luni
de soţia lui William, Kate, ducesa de Cambridge, în vârstă de
38 de ani.

William este al doilea la rând
pentru a-i succeda bunicii sale,
regina Elisabeta a II-a, în vârstă
de 94 de ani, după tatăl său, prinţul Charles, în vârstă de 71 de ani.
El este fiul cel mare al lui Charles şi al regretatei Diana, Prinţesa
de Wales, care a murit într-un accident de maşină în 1997.
Charles a postat duminică pe
contul de Twitter al reşedinţei
sale, Clarence House, o fotografie,
făcută tot de Kate, în care William
îi cuprinde umerii cu braţul.
„Îi doresc o zi de naştere foarte fericită ducelui de Cambridge
astăzi!”, a scris Charles, folosind
un alt titlu oficial al lui William.
Şi Palatul Buckingham i-a urat
lui William pe Twitter aniversare
fericită, postând o fotografie a lui
William şi a celor trei copii ai săi
într-un leagăn, imagine de asemenea surprinsă de Kate.
William a servit în forţele armate britanice timp de şapte ani
şi jumătate, pe când avea 20 de
ani, antrenându-se ca pilot de
elicopter.
În ultimii ani, şi-a crescut vizibilitatea în calitate de susţinător
al sănătăţii mintale, persoanelor
fără adăpost, conservării naturii şi
altor organizaţii de caritate.
Agerpres

„Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija
Descriere:
La şcoala din Poiana, profesorul de literatură română e învinuit
de noile autorităţi de schimbarea
portretului lui Stalin cu cel al lui
Eminescu. După un simulacru de
proces, Mihai Ulmu, „duşmanul
poporului”, ajunge în gulag. Maria
Răzeşu, fosta lui elevă, îl ajută să
evadeze, dar şi să-şi dea seama de
dragostea lor. O săptămână le-a
trebuit soldaţilor ca să-i găsească.
Şapte zile au fost de ajuns ca Mihai
şi Maria să se regăsească.
Bestseller în România și Republica Moldova cu peste 100 000 de
exemplare vândute. Roman tradus
în șapte limbi

Despre autor:
Nicolae Dabija este un poet,
eseist și istoric literar din Republica Moldova. Autor a peste
80 de volume de poezii, eseuri
și publicistică (unele traduse şi publicate în SUA, Brazilia, Franța, Italia, Rusia ș.a.).
Laureat al Premiului pentru Poezie la Conferința Tinerilor Scriitori
din URSS (1975), Premiul Național al Republicii Moldova (1988,
2011), Premiul „Mihai Eminescu”
al Academiei Române (1995), Marele Premiu al Festivalului Internațional de Poezie de la Trieste,
Italia (2014) ș.a.
P
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Portret
De toți săracii nu-i mai pasă,
La cap defel nu s-a mai copt,
Nu are șapte ani de-acasă,
Dar, președinte, vrea vreo opt!...

Gheorghe BÂLICI

Cocoşul Maurice,
devenit simbol al vieții
rurale, nu va mai cânta

Cocoşul Maurice, simbol al
conflictelor dintre neo-rural şi
local, nu va mai cânta deoarece
a murit din cauza unei boli, a
anunţat joi proprietara sa, citată de AFP. „A murit de coriza,
luna trecută, în timpul izolării.
L-am găsit mort lângă coteţul de
păsări”, a explicat Corinne Fesseau, proprietara cocoşului care
avea șase ani şi era bolnav de mai
multe luni.
‚’Maurice a fost o emblemă, un
simbol al vieţii rurale, un erou’’,
l-a lăudat Fesseau, care l-a îngropat în grădina sa.
Vara trecută, justiţia i-a permis
lui Maurice să continue să cânte pe insula turistică Oléron din
sud-vestul Franţei, respingând
plângerea vecinilor nemulţumiţi
că îi trezea în zori.
Cazul a devenit un simbol al
conflictelor dintre ‚’autohtoni’’ şi
noii sosiţi, în timp ce zgomotele
şi mirosurile specifice în mediul
rural s-au aflat de atunci în centrul a numeroase dispute.
Polemica, preluată în presa internaţională, a coincis cu o campanie mediatică pentru apărarea sunetelor şi mirosurilor specifice din

zonele rurale, care i-a determinat
pe deputaţi să voteze în ianuarie
o propunere legislativă care introduce conceptul de ‹›moştenire
senzorială’’ a mediului rural în
dreptul francez, notează AFP.
Anul trecut, celebrul cocoș
Maurice a câștigat, în instanță,
dreptul de a cânta la ce oră dorește. În aceeași perioadă, Franța
a fost zguduită de un nou proces
intentat unui cârd de gâște și rațe,
învinuite pentru același lucru –
fac prea mult zgomot și îi deranjează pe orășenii mutați la țară.
Primarul localității unde trăiesc gâștele și rațele gălăgioase
venise cu o propunere – pentru
că tot mai mulți orășeni care se
mută la țară se plâng de vacile
care mugesc și chiar de greierii
care cântă – ca acestea să fie puse
sub protecția statului.
Julien Papineau, avocatul cocoșului și al stăpânei acestuia, a
declarat atunci că „un cocoș nu
se află în curtea lui ca să fie cool.
El locuiește acolo printre găini
pentru că stăpânii lui au nevoie
de ouă”.
După Agerpres și digi24.ro

