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Orizonturi 
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Fondul Monetar Internațio-
nal a revăzut propriile pro-
gnoze la nivel global pentru 
anul 2020. Dacă în aprilie zi-
cea de o constrângere econo-
mică de 3%, în iunie vine cu o 
altă cifră – de 4,9% contracție 
a economiei globale. În mare 
parte, consecințele COVID-19 
se fac tot mai resimțite și în 
prognozele oficiale ale unor 
instituții internaționale care 
din 1946 încoace au avut un 
rol important în întreaga 
arhitectură financiară inter-
națională. 

14-15 

A r h i v e l e  m e m o r i e i

Elena Ceban, spre deosebire de alte persoane 
contactate pentru a participa în proiectul de 
cercetare a memoriei victimelor regimului totalitar-
comunist, a fost cea care ne-a găsit singură. Am 
vizitat-o de curând, la casa din comuna Băcioi, unde 
s-a stabilit recent pentru a fi mai aproape de copii.

Veaceslav NEGRUȚA

Un caz ieșit din comun așteaptă rezolvarea 
Consiliului Municipal Chișinău pentru a spri-
jini o văduvă care crește șapte copii

În decembrie 2015, Ina Piscop, văduvă, mamă a șapte 
copii, primea de la primăria capitalei cheile la o cameră 
într-un cămin familial, pe strada Frumușica, sectorul Bo-
tanica, al capitalei, în cadrul campaniei „Moș Crăciun face 
minuni”, organizată de un post TV.

„Eu îmi cresc 
copiii”

P r i v i r e a
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STAI ACASĂ!

Elena Ceban-Cucoș (a.n. 1945), originară din 
comuna Plop, raionul Târnova (azi, raionul 
Dondușeni), a fost singurul copil în familia 
lui Vasile și a Verei Cucoș. Părinții aveau grijă 
de ea ca de ochii din cap, mai ales bunicii din 
partea tatei – Ion și Ana Cucoș, care crescuseră 
patru băieți și acum erau dornici să aibă o 
mlădiță de fată în neamul lor. 

Elena Ceban: „Eu 
vreau ca tatăl meu 
să rămână în istorie 
ca om nevinovat!”

7 

2
0

0
2

3

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

P o l i t i c ă

4 

C
o

la
j: 

G
d

C



Vineri / 3 iulie / 2020

2
GAZETA de Chișinău

A C T U A L I T A T E

GAZETA de Chișinău apare vineri.  
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în 
orice oficiu poștal din Republica Moldova.

Administrator: Victoria POPA
Redactor-șef: Rodica MAHU
 
Reporteri: Ana SÂRBU, Natalia 
MUNTEANU, Sergiu BEJENARI

Editorialiști: Mircea V. CIOBANU,  
Adrian CIUBOTARU, 
Veaceslav NEGRUȚA

Actualitatea politică: Ilie GULCA
Economie: Ion CHIȘLEA
Sănătate: Elena CIOINA
Cultură: Irina NECHIT, 
Rodica IUNCU, Nina NEGRU
Sport: Iulian BOGATU
Caricatură: Alex DIMITROV
Societate: Gheorghe BÂLICI

Design: Romeo ȘVEȚ
Grafică&DTP: Oleg TATARU
Director financiar: Victoria URSU

EDITOR
Headlight Media SRL
Mun. Chișinău,  
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23
tel.: (+373) 022 358567

MICA PUBLICITATE  
Te caut: 090010050 
gazetadechisinau@gmail.com

TIPAR
EditTiparGrup SRL
Mun. Chișinău, str. Feredeului 4
Comanda nr. 638
Tiraj: 3000 ex.  

REDACȚIA

Redacția nu poartă răspundere  
pentru conținutul și corectitudinea  
anunțurilor publicitare.

03
IULIE 
VINERI 
2020

www.gazetadechisinau.md

Apare  
din 

2020
VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...

Alegerile parlamentare anti-
cipate în Republica Moldova par 
a fi plauzibile. După ce alianța 
PSRM-PD a pierdut majoritatea 
parlamentară, ajungând la 49 de 
deputați, în spațiul public se vor-
bește despre declanșarea alegeri-
lor parlamentare anticipate. Însă 
acestea nu pot avea loc odată cu 
alegerile prezidențiale stabilite 
pentru 1 noiembrie 2020, ne-a 
comunicat doctorul în drept con-
stituțional, Alexandru Arseni.

Potrivit Constituției R. Mol-
dova, „președintele Dodon poate 
dizolva Parlamentul dacă nu se 
formează Guvernul timp de trei 
luni sau se blochează activitatea 
acestuia. După ce se consultă 
fracțiunile parlamentare, Parla-
mentul se dizolvă, și se numesc 
alegeri anticipate”, menționează 
Alexandru Arseni. Constituția pre-
vede că „Parlamentul nu poate fi 
dizolvat în ultimele șase luni ale 
mandatului președintelui Repu-
blicii Moldova, şi nici în timpul 
stării de urgență, de asediu sau 
de război”. 

Totodată, Alexandru Arseni 
a sugerat că deputații nu ar citi 
Constituția Republicii Moldova. 
„Deputații nu citesc autobiografia 
lor. Nemaivorbind de Constituție. 

Dodon o încalcă la stânga și la 
dreapta. De trei ani tot bat toba, 
Constituția nu este pur și sim-
plu un act scris cu articole. Asta 
e esența voinței poporului de a 
trăi într-o societate normală. Nu 
se joacă de-a constituția fiecare 
cum îi trăsnește prin cap”, spune 
Arseni.

Dacă Igor Dodon își prezintă 
demisia, atunci alegerile parla-
mentare anticipate și preziden-
țiale pot avea loc în aceeași zi? 
„El ar fi trebuit anul trecut să-
și dea demisia. Acum intervine 
interimatul și timp de o lună 
au loc alegerile prezidențiale 
anticipate. Autodizolvarea Par-
lamentului nu se prevede. Dacă 
ar da Domnul să-și dea demisia 
Dodon, Greceanîi, timp de o lună, 
organizează alegeri anticipate 
prezidențiale. După asta, noul 
președinte poate stabili temeiul 
pentru dizolvarea Parlamentu-
lui”, a explicat Arseni pentru 
GAZETA de Chișinău.  

Deputații Vasile Bolea și Ser-
giu Litvinenco au sesizat Curtea 
Constituțională (CC) privitor la 
organizarea alegerilor parlamen-
tare anticipate și prezidențiale în 
aceeași zi. Înalta Curte se va pro-
nunța marți, 7 iulie, pe marginea 

„Demisia lui Dodon nu ar putea declanșa 
alegeri parlamentare anticipate”

R a c u r s i

Curtea Constituțională a R. 
Moldova (CCM) a declarat ne-
constituțională amenda în mă-
rime de 22.500 de lei aplicată 
persoanelor fizice în perioada 
pandemiei de Covid-19. Cuan-
tumul acesteia va începe de la 
50 de lei.

Limita minimă de 450 de uni-
tăți convenționale, echivalentul 
a 22.500 de lei, al amenzii apli-
cate cetățenilor pentru nerespec-
tarea măsurilor de profilaxie, 
prevenire și/sau combatere a 
bolilor epidemice, dacă acest 
fapt a pus în pericol sănătatea 
publică, declarată pe 30 iunie, 
neconstituțională de CCM.

Potrivit președintei Înaltei 
Curți, Domnica Manole, dife-

rența mică între limita minimă 
și cea maximă prevăzută în lege 
poate afecta dreptul la un proces 
echitabil. În consecință, Curtea 
a stabilit că amenzile nu vor mai 
începe de la 22.500 de lei, ci de 
la 50 de lei, ca în cazul tuturor 
amenzilor, informează Radio 
Europa Liberă.

Curtea a notat că agenții con-
statatori trebuie să demonstreze, 
iar instanțele de judecată să veri-
fice în fiecare caz particular prin 
care acțiuni/omisiuni persoana a 
pus în pericol sănătatea publică.

Sesizări în acest sens la CCM 
au fost depuse de deputații Vasile 
Năstase și Octavian Țîcu, dar și 
de avocații Alexandru Cebanaș și 
Alexandru Carapunarlî. (N.M.)

Amenda de 
22.500 de lei este 
neconstituțională

solicitărilor parlamentarilor.
Pe 19 mai, deputatul socialist 

Vasile Bolea a depus o sesizare 
la CC prin care voia să știe dacă 

Foto: Mihaela Alaiba

alegerile parlamentare anticipa-
te ar putea fi organizate în ace-
eași zi cu alegerile prezidențiale. 
La rândul său, deputatul PAS, 
Sergiu Litvinenco întreabă CC 
dacă alegerile parlamentare an-
ticipate pot avea loc în aceeași 
zi cu alegerile prezidențiale an-

ticipate, dacă președintele țării 
își dă demisia.

În cazul alegerilor parlamentare 
anticipate, acestea vor avea loc 
după sistemul proporțional de vot, 
adică pe liste de partid, conform 
unei decizii CC.

Natalia MUNTEANU

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale a Zi-
arelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers
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C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

O B S E R V A T O R

Veaceslav NEGRUȚA

Orizonturi în ceață

Fondul Monetar Internațional 
a revăzut propriile prognoze la ni-
vel global pentru anul 2020. Dacă 
în aprilie zicea de o constrângere 
economică de 3%, în iunie vine cu 
o altă cifră – de 4,9% contracție a 
economiei globale. În mare par-
te, consecințele COVID-19 se fac 
tot mai resimțite și în prognozele 
oficiale ale unor instituții interna-
ționale care din 1946 încoace au 
avut un rol important în întreaga 
arhitectură financiară interna-
țională. 

„Pandemia a avut un impact 
mai negativ asupra activităţii în 
prima jumătate a anului 2020 de-
cât am anticipat, iar recuperarea 
este prevăzută a fi mai graduală 
decât prognozasem”, zice FMI, în 
ediţia recentă a sa, World Eco-
nomy Outlook.

Nimic nou! În lupta cu CO-
VID-19 sunt aruncate rezerve și 
resurse considerabile, inclusiv 
umane și materiale, iar consu-
mul agregat în domeniile vitale 
ale economiei globale se reduce 
drastic, urmare a restricțiilor și 
reducerii activităților economice. 
Venitul disponibil, atât pentru 
gospodăriile casnice, cât și pen-
tru majoritatea agenților econo-
mici sunt în descreștere, iar de 
aici – precauția și abținerea de 
a face achiziții inutile sau, mai 
corect, mai puțin importante și 
mai puțin prioritare în această 
perioadă. Acest lucru se referă 
și la guvernele mai multor sta-
te, care încearcă cu resurse tot 
mai mici să gestioneze corect și 
adecvat prioritățile. 

Mai mulți observatori zic că 
această criză e mult mai dură 
decât alte crize globale care s-au 
produs pe mapamond. Cert este 
că în 2020 ne confruntăm cu o 
complexitate/un coctail de crize 
care urmează una după altă: criza 
pandemică, criza economică, cri-
za financiară, criza socială, crize 
politice și diplomatice, care sunt 
amplificate de unele decizii și gu-
vernări mai puțin responsabile în 
diferite colțuri ale lumii. Finali-
tatea acestei perioade se va lăsa 
mult așteptată, iar cum va arăta 
lumea în „noua normalitate” e mai 
greu de presupus. 

Republica Moldova nu este 
ruptă de aceste realități dure. Iar 
deciziile autorităților se înscriu 
în șirul de iresponsabilități care 
agravează și mai mult starea de 
lucruri în RM. Manipularea da-

„Bărbat glorios și victorios, care a biruit pe toţi regii vecini... 
Om fericit, căruia soarta i-a hărăzit, cu dărnicie, toate darurile. 
Căci, pe când altora le-a dat numai unele însușiri, și anume, 
unora prudenţă împreunată cu șiretenie, altora virtuţi eroice 
și spirit de dreptate, altora biruinţă asupra dușmanului, numai 

ţie ţi le-a hărăzit, la un loc, pe toate. Tu ești drept, prevăzător, 
isteţ, biruitor contra tuturor dușmanilor. Nu în zadar ești so-
cotit printre eroii secolului nostru.”

Cronicarul polonez Matei Miechowski
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telor, interpretarea lor eronată, 
concluziile rupte de realitate – 
toate acestea generează decizii 
aberante care complică lucrurile 
în loc să le rezolve. 

Mai nou, Guvernul și-a asumat 
din nou răspundere pentru patru 
legi, printre care salarizarea în 
sectorul public și cele trei legi bu-
getare anuale. Fără a-și revedea și 
actualiza prognozele macro pentru 
2020, guvernarea a compilat și 
și-a asumat toate promisiunile de-
clarate de către un candidat elec-
toral la prezidențiale, Igor Dodon. 
Fără a recurge la prioritizare în 
condiții de criză, fără a reduce din 
pofta electorală a președintelui 
în exercițiu și fără a asigura via-
bilitate financiară acestor patru 
legi asumate. 

Pe 24 aprilie guvernarea și 
Dodon personal amenințau so-
cietatea că din luna mai nu vor 
mai fi achitate pensiile și salariile, 
ca mai apoi, cu doar câteva zile 
înainte de asumarea recentă de 
răspundere, să declare că lucrurile 
îi permit deja să vorbească despre 
„relansare economică” și „crește-
rea veniturilor la buget în iunie 
cu 270 de milioane de lei faţă 
de iunie anul trecut”. În ambele 
cazuri a recurs la manipulări și 
jonglări cu cifre, doar pentru a-și 
promova anumite interese strict 
electorale prin umblarea abuzivă 
la legi și acorduri internaționale. 

Economia din Republica Mol-
dova abia urmează să simtă din 
greu consecințele activităților 
economice blocate, restricțiilor 
legate de comerțul internațional 
și de mișcarea liberă a cetățenilor 
și, evident, lipsa efectelor de la 
aplicarea deciziilor de lockdown/
paralizie timp de două luni de via-
ță activă. Optimismul electoral al 
autorităților nu este altceva decât 
un bluf pe timp de criză, unul ex-
trem de nociv și periculos pentru 
diagnosticul adecvat al situației și 
adoptarea de măsuri țintite spre 
depășirea crizelor. 

Revenind la prognozele FMI, 
RM are nevoie de un nou pro-
gram cu FMI pentru a oferi coe-
rență politicilor sale economice, 
financiare, sociale, pentru o per-
spectivă cât de cât certă a dialo-
gului cu UE și cu alți parteneri 
de dezvoltare, inclusiv dialogul 
financiar. RM este parte a unui 
circuit economic internațional, 
iar izolarea și indiferența față 
de semnalele venite din afară 
pot îndepărta revenirea RM la 
o nouă normalitate, post CO-
VID-19, spre care tinde întreaga 
omenire. Agenda electorală a lui 
Dodon amplifică starea dezastru-
oasă în combaterea COVID-19, 
în asigurarea unor politici adec-
vate, în respectarea legilor și a 
bunului-simț în această parte a 
Europei. E nevoie de responsa-
bilitate! Probabil, e prea mult 
pentru guvernarea actuală.  

Pictorița Valentina Rusu-Ciobanu 
a fost decorată cu Ordinul 
„Meritul Cultural” al României

Președintele României, Klaus 
Iohannis, a semnat marți, 30 iu-
nie, decretul de decorare a artistei 
plastice din Republica Moldova, 
Valentina Rusu-Ciobanu, infor-
mează Radio Chișinău.

Cu prilejul aniversării unui se-
col de viață, în semn de apreciere 
pentru măiestria artistică, talen-
tul, dăruirea și profesionalismul 
prin care a contribuit la îmbogă-
țirea culturii și spiritualității uni-
versale, Președintele României, 
Klaus Iohannis, a conferit Ordi-
nul „Meritul Cultural” în Grad de 
Mare Ofițer, Categoria C - „Artele 
plastice”, doamnei Valentina Ru-
su-Ciobanu.

„Mă bucură enorm faptul că 
Președintele Klaus Iohannis a 
dat curs solicitării noastre de 
a conferi artistei plastice Va-
lentina Rusu Ciobanu Ordinul 
„Meritul Cultural”, în grad de 
Mare Ofițer, Categoria C -„Artele 
plastice”, în semn de aprecie-
re pentru contribuția esențială 
a acestei talentate pictorițe la 
dezvoltarea artelor plastice din 
Basarabia, pentru demnitatea și 

Reforma constituţională 
a lui Putin, validată cu 77,92%

Rușii au validat în proporție 
de 77,92% revizuirea Constituți-
ei, ceea ce îi permite lui Vladimir 
Putin să rămână la putere până în 
anul 2036, potrivit numărătorii 
finale difuzate joi, 2 iulie, rezultat 
calificat de opoziție drept „min-
cinos”, informează AFP.

După numărarea a 100% din 
sufragii, votul „împotrivă” a pri-
mit 21,27% din ele, conform cifre-
lor oficiale ale Comisiei electorale. 
Participarea la vot a fost de 65%.

Votul, prevăzut inițial pentru 
luna aprilie, a fost amânat din 
cauza pandemiei de COVID-19. 
Pentru a evita o prea mare aflu-
ență la birourile de votare, el s-a 
desfășurat în decurs de o săptă-
mână, până miercuri, și alegătorii 

au fost nevoiți să se echipeze cu 
măști de protecție și cu mănuși.

Nu au existat niciodată îndoieli 
cu privire la rezultatul său: refor-
ma a fost aprobată de parlament 
la începutul anului și noul text al 
Constituției este deja în vânzare 
în librării.

Opozantul rus Aleksei Naval-
nîi a calificat acest vot drept „o 
enormă minciună”, invitându-și 
susținătorii să se mobilizeze pen-
tru viitoarele alegeri regionale în 
septembrie.

Unul dintre amendamentele 
cele mai controversate îi confe-
ră lui Vladimir Putin opțiunea a 
două mandate suplimentare la 
terminarea celui actual în 2024. 
El va avea astfel posibilitatea de a 

rămâne la Kremlin până în 2036, 
când va împlini 84 de ani.

Revizuirea introduce de ase-
menea în Constituție principii 
conservatoare dragi președintelui 
– credința în Dumnezeu, căsă-
toria rezervată heterosexualilor, 
învățământul patriotic – precum 
și garanții sociale, ca indexarea 
pensiilor.

Potrivit criticilor Kremlinului, 
puterea și-a înmulțit manevrele 
pentru a-și asigura un succes ră-
sunător și o participare electorală 
substanțială, inițiind, de exemplu, 
o loterie cu cadouri pentru parti-
cipanți și bonuri de cumpărături 
pentru cei care votează online. 

Agerpres.ro

integritatea cu care s-a manifes-
tat în viața culturală, prin pro-
movarea înaltelor valori umane 
și artistice, dovedind excelență 
în creație și devenind un exem-
plu de urmat și admirat pentru 
tinerele generații de pictori”, a 
scris pe FB Maia Sandu, cea care 
a înaintat solicitarea de decorare 
a distinsei artiste plastice.

Valentina Rusu Ciobanu este 

cea mai importantă personalita-
te feminină din domeniul arte-
lor plastice, născută în Chișinău, 
pictorița fiind și cea care a pus 
bazele școlii superioare de arte 
plastice basarabene, alături de 
Mihai Grecu.

La 28 octombrie 2020, Valen-
tina Rusu Ciobanu va sărbători 
frumoasa, venerabila vârstă de o 
sută de ani.

Mai multe persoane din regiu-
nea transnistreană au blocat podul 
ce leagă orașele Râbnița și Rezina, 
protestând astfel față de interdic-
ția de a merge pe malul drept al 
Nistrului la muncă. Persoanele 
din stânga Nistrului cer dreptul 
la libera circulație pentru a lucra. 
Pentru aceste deziderate pledează 
și autoritățile constituționale de 
la Chișinău, anunță Deschide.md. 

Consiliul pentru situații excep-
ționale din regiunea separatistă a 
interzis acestor muncitori să se 
deplaseze la locurile de muncă 
de pe malul drept al Nistrului cu 
pretextul că ei prezintă pericol 
epidemiologic.

Pe teritoriul controlat de auto-
ritățile constituționale sunt des-
chise fabricile și întreprinderile, 
mulți cetățeni din stânga Nistrului 

aleg să lucreze în dreapta Nistru-
lui.

Problema liberei circulații este 
cel mai frecvent subiect abordat 
la ședințele Comisiei Unificate 
de Control și la nivelul Biroului 
de Reintegrare. Separatiștii au 
intensificat controlul în Zona 
de Securitate instalând posturi 
suplimentare de „grăniceri” sub 
pretextul luptei cu pandemia. 

Cetățeni din stânga Nistrului cer 
dreptul la libera circulație
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Cum scăpăm de inundații?

Oamenii din 24 de gospodă-
rii din satele Criva, Drepcăuți și 
Lipcani, raionul Briceni, au fost 
evacuați din calea apelor, infor-
mează Inspectoratul General pen-
tru Situații de Urgență (IGSU). 
Salvatorii, autoritățile locale și 
cetățenii au lucrat la întărirea di-
gurilor de protecție în raioanele 
Soroca, Ștefan-Vodă, Căușeni, 
Rezina, Anenii Noi, dar și Vadul 
lui Vodă din municipiul Chișinău, 
anunță IGSU. 

În satul Gherman, r-l Ungheni, 
salvatorii au acționat pentru a 
evacua apa din șapte gospodării, 
ale căror beciuri și subsoluri au 
fost înnămolite. Ploile torențiale 
au prejudiciat mai multe culturi 
agricole din raioanele Strășeni, 
Căușeni și UTA Găgăuzia. La zece 
familii din satul Hansca, r-l Ialo-
veni, ploaia torențială din 21 iunie 
le-a deteriorat 80% din tot ce au 
agonisit. „Apa a venit prin canale-
le de scurgere făcute pe vremuri. 
Nu am mai avut așa experiențe 
în sat. S-a auzit un vuiet, iar apa 
a intrat în case”, spune secretara 
Primăriei Hansca pentru GAZETA 
de Chișinău. 

Viață grea, după inundații

Victimele inundațiilor din Han-
sca locuiesc pe malul unei râpe din 
localitate. Acestea precizează că 
apa le-a spălat grădinile, le-a rupt 
gardurile și le-a inundat beciuri-

le. „În grădină nu-i nimic. În beci 
nimic nu-i. Mașina, motoblocul, 
trambulina pentru copii și bazinul 
au fost dărâmate. Apa a intrat în 
mașina de spălat și frigider”, po-
vestește Olesea. La rândul său, 
Alina mărturisește că butoaiele 
ieșeau din beci, mânate de apă.

„În căsoaie, unde stă ma-
ma-soacră, a fost apa de peste 
1,5 de metri. Frigiderul, mașina 
de spălat, televizorul – toate stă-
teau în apă. În grădină e tot mâl. 
Păsările s-au înecat”, descrie situ-
ația Alina. Femeia nu știe ce-i de 
făcut pentru a preveni inundațiile 
pe viitor, dar presupune că una 
dintre soluții ar fi adâncirea râpei. 
„Dar ce apă a fost nu ne ajută nici 
râpa, chiar dacă ar fi mai mare”, 
se îndoiește Alina. 

Cum ne eliberăm 
de frica inundațiilor

Astea sunt doar câteva locali-
tăți care au avut de suferit în urma 
inundațiilor din iunie, care cu si-
guranță nu vor rămâne ultimele în 
istoria Republicii Moldova. Cum 
scăpăm de inundații? Este între-
barea la care am încercat să găsim 
soluții. O modalitate de salvare a 
oamenilor, a bunurilor, a infras-
tructurii și a culturilor agricole 
este elaborarea Planului Urbanis-
tic General (PUG) pentru fiecare 
comună.

„Problema inundațiilor și, în 
general, a cataclismelor se abor-
dează atunci când se elaborează 
documentația tehnică de urba-
nism. În document se găsesc so-
luții pentru a fi evitate eventualele 
inundații, alunecări de teren etc.”, 
afirmă arhitectul Andrei Vatama-
niuc de la Centrul de Urbanism 
din Republica Moldova.

Arhitectul susține că, „la nivel 
de localitate, când se proiectează 
un drum, o construcție, trebuie să 

Moldovenii s-au mutat din casele aflate 
în imediata apropiere a râurilor Prut și 
Nistru. Împreună cu salvatorii, aceștia 

fortifică digurile de protecție și speră că viiturile 
nu le vor lua tot ce au adunat în gospodărie. 
Caută soluții de moment pentru a-și salva 
viețile, animalele, păsările și bunurile de pe 
lângă casă. 

R E A L I T A T E A

Localitățile Moldovei, fără documentație urbanistică

se ia în calcul prevederile docu-
mentației de urbanism”. De ce se 
construiesc case în zonele de risc, 
întreb arhitectul. „În zonele unde 
nu s-au făcut cercetări, oamenilor 
li s-a dat pământ, iar ei au con-
struit. Localitățile s-au extins fără 
a lua în calcul anumite riscuri. În 
perioada sovietică, se făcea docu-
mentația de urbanism, dar nu a 
fost actualizată. Satele s-au extins 
aiurea”, explică Andrei. 

„E una să faci documente, 
iar alta, să le pui 
în practică”

Arhitectul Vatamaniuc preci-
zează că documentația de urba-
nism se face de autoritatea locală. 
Acesta consideră că „primarul este 
responsabili să identifice resursele 
financiare, să găsească soluții pen-
tru dezvoltarea localității și să nu 
supună riscului investițiile făcute 
de oameni, de companii etc.”.

În Republica Moldova sunt 
foarte puține localități care au 
planuri urbanistice actualizate. 
Majoritatea autorităților locale 
doar pot visa la un PUG, deoarece 
nu sunt bani pentru realizarea lui. 
„Planul costă bani. Iar Primăria 
nu dispune de bani suplimentari. 
Foarte puține localități au așa pla-
nuri, din păcate. Eu nu cunosc așa 
localități”, menționează Alexei 

Busuioc, ex-primar de Capaclia, 
r-l Cantemir. 

Totuși, cu un PUG elaborat în 
2017 se laudă Primăria Cetireni, 
r-l Ungheni. Însă doar documen-
tul nu-i ajută pe locuitori, mai 
trebuie implementată o serie de 
acțiuni prevăzute în plan, afirmă 
Ana Dicusar, primar de Cetireni. 
„Implementarea acțiunilor ar 
trebui să ne ajute, dar sunt prea 
puțini finanțatori care dau bani 
pentru toate proiectele prevăzute 
de noi”, ne spune Ana Dicusar.

Lucrări hidrotehnice 
care n-au făcut față

Potrivit Anei Dicusar, prin mij-
locul satului Cetireni curge o râpă 
cu o lungime de doi kilometri. Prin 
acea râpă curg apele fluviale din 
satele Cetireni, Unțești și Rezina. 
Un proiect de măsuri hidrotehni-
ce, care a costat peste un milion de 
lei, a fost implementat în Cetireni, 
însă digurile n-au ținut mult.

A venit apa și le-a distrus zona 
râpei, reabilitată din banii Fondu-
lui Ecologic Național. „Am con-
struit diguri pentru menținerea 
vitezei apei, dar ploaia abundentă 
din 2019 practic ne-a mâlit tot. 
Nămolul a venit la nivelul diguri-
lor. Iarăși trebuie să efectuăm lu-
crări de lichidare a pământului și 
lutului care s-au acumulat”, men-

ționează Ana Dicusar, care spune 
că implementarea planurilor de 
urbanism nu-i de competența 
primarului. Aceasta adaugă că e 
nevoie de implicarea Guvernului.

Contactat de GAZETA de Chi-
șinău, Ministerul Economiei și 
Infrastructurii (MEI) ne-a spus 
că legea nu prevede elaborarea 
Planului Urbanistic General al 
Republicii Moldova. „Planificarea 
urbană și amenajarea teritoriului 
la nivel local, gestionarea spațiilor 
verzi de interes local este domeniul 
propriu de activitate al autorități-
lor publice locale”, afirmă Minis-
terul Economiei și Infrastructurii 
al Republicii Moldova.

Totodată, am aflat că Minis-
terul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului a inițiat 
consultări publice privind apro-
barea Planurilor de gestionare a 
riscului de inundații în Republica 
Moldova. Potrivit documentului, 
autoritățile promit să fortifice ba-
rajul Vatra, să curețe albia râu-
lui Bâc, să împădurească 15 mii 
de hectare de teren, să planteze 
1.500 de hectare de fâșii riverane, 
să elaboreze harta de hazard și 
de risc de inundații etc. Acțiunile 
urmează a fi implementate până 
în anul 2025, cu bani din bugetul 
de stat și din surse externe prin 
intermediul donatorilor interna-
ționali.

Elicoptere 
produse ilegal 
la Criuleni

O serie de elicoptere erau produse clan-
destin într-o localitate din raionul Criuleni. 
Aparatele de zbor, identice la exterior cu 
modelul „Ka 26”, urmau să fie exportate 
tot ilegal în spațiul CSI, informează Pro-
curatura Generală a Republicii Moldova.

Majoritatea persoanelor implicate în 
procesul de producere și asamblare a eli-
copterelor, inclusiv organizatorii și con-
ducătorii „afacerii ilegale”, sunt locuitori 
ai regiunii transnistrene. Persoanele riscă 

până la zece ani de închisoare.
Pe marginea acestui caz, a fost inițiată 

o cauză penală pentru fapte de pregătire a 
contrabandei cu aparate de zbor, de către 
două sau mai multe persoane. „Perche-
zițiile descinse au constatat că pe liniile 
de producere sunt peste zece elicoptere, 
aflate la diferite etape de finisare, toate 
produse în lipsa actelor permisive necesare 
și documentelor de proveniență pentru 
piesele și utilajele folosite”, se spune în 
comunicatul PG.

Potrivit Procuraturii Generale, activi-
tatea grupului ilegal a fost documentată, 
pe parcursul mai multor luni, de Procu-
ratura pentru Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze Speciale împreună cu 
Inspectoratul Național de Investigații.

N. M. 

Natalia MUNTEANU

Salvatorii au ridicat un dig de protecție pe Nistru. Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI



Vineri / 3 iulie / 2020GAZETA de Chișinău

5
E D U C A Ț I E

Singuri acasă

Copiii, sub observație

Alicia Valcov își face griji. 
„Cineva se gândește la familiile 
monoparentale, care trebuie să 
și lucreze?! Din martie până-n iu-
lie trebuie bani pentru existență? 
Sunt atât de mulți care nu au rude 
unde să-i lase. Credeți că este un 
părinte care-și dorește să își lase 
singur un copil în timp ce el tre-
buie să lucreze? Statul a susținut 
cumva copiii și familiile lor cu un 
ajutor, cu o indemnizație? Nu!”, 
susține Alicia.

În același timp, Doina Manic, 
mama unui copil de trei ani, se 
arată sigură că „dacă vrei, găsești 
soluții”. Doina își crește singură 
copilul. „Nu e ușor. Îți pui multe 
dorințe personale pe plan secund, 
dar când pui în balanță siguran-
ța și fericirea copilului – nimic 
nu mai contează. Nu e normal să 
lași un copil singur acasă în ori-
ce situație te-ai afla”, precizează 
Doina Manic. Femeia îndeamnă 
părinții să-și securizeze locuința, 
astfel încât să prevină accidentele 
casnice și să fie cu ochii în patru.

Unii – da, alții – ba

Un grup de părinți a protestat 
miercuri, 1 iulie, în fața Guvernu-

Restricțiile impuse pe perioada pandemiei 
de Covid-19 afectează multe familii din 
Republica Moldova. Chiar dacă părinții 
au revenit la muncă, grădinițele rămân 

închise. Aceștia nu au unde-și lăsa copiii care 
de multe ori rămân acasă fără supravegherea 
maturilor, iar astfel poate crește riscul 
accidentelor casnice.

vor fi etapele de redeschidere și 
condițiile de admitere”, a spus Vi-
orica Dumbrăveanu la emisiunea 
„Puterea a Patra” de la TV N4. 

Câți copii mor 
în accidente casnice

Întâmplător sau nu, în aceas-
tă perioadă au decedat doi copii 
rămași fără supraveghere. Săp-
tămâna trecută, o fetiță de cinci 
ani a decedat, fiind strivită de un 
dulap. Copila era singură acasă, 
deoarece părinții erau la serviciu. 
În luna mai, a murit un băiețel de 
șase ani, care a fost găsit în toaleta 
din curtea casei. Acesta era acasă 

împreună cu frații săi, minori, iar 
părinții erau la muncă. Tot în anul 
2020, Poliția capitalei informează 
că alți doi copii din Chișinău s-au 
ales cu diverse traume, după ce au 
căzut de la înălțime, din blocuri 
de locuit. 

În cazul accidentelor casnice, 
vinovăția părinților este foarte 
greu de găsit, aflăm de la Daniel 
Goinic, consilierul juridic de la 
Centrul de Resurse Juridice din 
Moldova (CRJM). „Codul Penal nu 
reglementează concret asemenea 
inacțiuni ale părinților. Depinde 
de gravitate și circumstanțe. Pot 
fi calificate ca lăsare în primejdie 
sau vătămare neintenționată, care 

a dus la deces etc.”, spune Daniel 
Goinic.

În Republica Moldova, acci-
dentele casnice se întâmplă și 
în afara pandemiei. Bunăoară, 
în anul 2019, au decedat 25 de 
copii, dintre care 17 minori s-au 
înecat; trei copii au fost tampo-
nați pe trecerea de pietoni; doi au 
murit în accidente rutiere; unul 
a decedat în urma intoxicației, 
altul a fost mușcat de un câine; 
iar ultimul și-a pierdut viața în 
urma unui incendiu, informează 
Inspectoratul Național de Secu-
ritate Publică.

Natalia MUNTEANU

„Nu e normal să lași un copil singur acasă în orice situație te-ai afla”
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lui. Aceștia solicită redeschide-
rea grădinițelor, cu respectarea 
tuturor măsurilor de protecție. 
„Autoritățile sunt indiferente 
și n-au venit cu soluții în toată 
această perioadă. Împlinim pa-
tru luni de când grădinițele nu 
funcționează. Din 150 de mii de 
copiii nici unul nu a putut frec-
venta o instituție preșcolară”, au 
declarat participanții la protest. 
Grădinițele și-au sistat activitatea 
din 11 martie 2020. 

Pe de altă parte, Centrul Nați-
onal de Prevenire a Abuzului față 
de Copii (CNPAC) își exprimă în-
grijorarea față de intenția autori-
tăților și a părinților care solicită 
deschiderea grădinițelor de copii 
pe fundalul reluării activităților 
social-economice și al necesită-
ții întoarcerii în câmpul muncii 
a angajaților. CNPAC consideră 
că reluarea activității grădinițelor 
prezintă pericol sporit de infectare 
și de răspândire a virusului. 

Nu se știe când vor fi redeschise 
grădinițele. Ministra Sănătății a 
declarat că sunt înregistrate ca-
zuri de infectare a lucrătorilor din 
cadrul grădinițelor. „În funcție de 
evoluția situației, se va determi-
na perioada concretă când vor fi 
redeschise instituțiile preșcolare 
și care vor fi acele instituții. Care 

Catedrala 
Sf. Sofia din 
Istanbul ar putea 
deveni moschee

Cea mai înaltă instanță adminis-
trativă din Turcia a încheiat audierile 
privind transformarea catedralei Sf. 
Sofia din Istanbul, din muzeu în mos-
chee, urmând să dea un verdict scris 
în termen de 15 zile, anunță Radio 
Europa Liberă.

Consiliul de Stat a analizat un 
caz adus în instanță de o asociație 
care vrea anularea decretului prin 
care Mustafa Kemal Ataturk, înte-
meietorul republicii turce moderne, 
a schimbat statutul monumentului 
în muzeu. Clădirea a fost ridicată 
în 532-537 ca biserică, din ordinul 
Împăratului Bizanțului Iustinian I, 
fiind transformată în moschee după 
Căderea Constantinopolului (1453) 
de sultanul Mohamed al Doilea.

Statut de muzeu a primit în 1934, 
fiind în prezent pe lista de monu-
mente protejate de UNESCO. Pre-
ședintele turc Recep Tayyip Erdo-
gan a vehiculat în ultimii ani ideea 
transformării muzeului în moschee.
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Ospăț pe timp de ciumă 

Guvernul și-a asumat răspunderea în 
fața Parlamentului  pentru modificarea 
Legii bugetului de stat pentru anul în 
curs. O hotărâre în acest sens aprobată 

în cadrul ședinței Guvernului de miercuri, 
1 iulie, prevede majorarea semnificativă 
a cheltuielilor bugetare deși economia 
moldovenească va fi lovită de o recesiune de cel 
puțin 3,1 la sută. 

E C O N O M I E

Potrivit vicepremierului Ser-
ghei Pușcuța (foto), modificările 
au scopul să atenueze impactul 
situației epidemiologice asupra 

sistemului medical și a populației 
vulnerabile, mediului de afaceri, 
precum și consecințele fenome-
nelor climatice din țară.

Ministerul Finanțelor estimea-
ză că veniturile bugetului de stat 
vor însuma 37,85 miliarde de lei, 
față de 44,1 miliarde estimate în 
bugetul inițial la finele anului 
trecut. Pe de altă parte, cheltu-
ielile au fost majorate de la 51,5 
miliarde la 55,076 miliarde de lei. 
Deficitul bugetar a fost majorat, 
astfel, de la șapte la 17,53 miliarde 
de lei (8,5% din PIB).  

Față de bugetul modificat în 
luna mai, cheltuielile au fost majo-
rate cu peste 1,273 miliarde de lei, 
iar veniturile bugetare estimate 
– cu 52,4 milioane de lei. 

Cresc cheltuielile 
„electorale”

Potrivit modificărilor, chel-
tuielile pentru protecția socială 
vor spori cu 489,6 milioane de lei, 
cele pentru ocrotirea sănătății – 
cu 428,1 milioane de lei, pentru 

Ion CHIȘLEA 

serviciile de stat cu destinație ge-
nerală – cu 195,1 milioane de lei 
și pentru domeniul economic – cu 
160,5 milioane de lei.

În particular este vorba despre 
transferarea de la bugetul de stat 
a sumei de 466,3 milioane de lei 
pentru achitarea indemnizației 
de 700 de lei la 660 de mii de 
pensionari cu venitul mai mic de 
3000 de lei lunar și pentru pla-
ta a 3,3 milioane de lei în contul 
indemnizațiilor pentru urmașii 
personalului medical decedat, ca 
urmare a desfășurării activității 
medicale în lupta cu COVID-19.

 De asemenea, la Fondul Asi-
gurărilor Obligatorii de Asistență 
Medicală va fi transferată suma 
de 428 de milioane de lei pen-
tru majorarea salariilor cadrelor 
medicale cu 30% de la 1 septem-
brie 2020 și asigurarea acordării 
sporului personalului de asistență 
medicală urgentă prespitalicească, 
antrenat în acordarea asistenței 
medicale persoanelor infectate 
cu COVID-19.

 
Totodată, se propun majorări 

de la 1 septembrie 2020 cu 30% 
(+40 mil. lei) a salariilor cadrelor 
medicale din instituțiile finanțate 
de la bugetul de stat și a cheltu-
ielilor de personal în instituții de 
învățământ general (135 de mili-
oane de lei).

Fondul de susținere a produ-
cătorilor agricoli va fi majorat cu 
100 de milioane de lei, iar Fondul 
de garantare a creditelor bancare 
pentru întreprinderile mici și mij-
locii gestionat de ODIMM, cu 50 
de milioane de lei. De asemenea, 
proiectul prevede alocarea supli-

mentară a 50 de milioane de lei 
pentru dezvoltarea infrastructu-
rii antreprenoriale în cadrul a 16 
platforme industriale, precum și 
alocarea a 20 de milioane de lei 
pentru implementarea Programu-
lui de stat „Prima casă”.

 
Bani de la UE și bani 
împrumutați pe piața 
internă 

Potrivit Ministerului Finanțe-
lor, sporirea cheltuielilor și ma-
jorarea deficitului va fi asigurată 
de includerea în buget a asisten-
ței macro-financiare Omnibus 
din partea Uniunii Europene în 
valoare de 2,08 miliarde de lei, 
echivalentul a 100 de milioane de 
euro și emisiunea suplimentară 
a Valorilor Mobiliare de Stat pe 
piața primară în valoare de două 
miliarde de lei. Totodată, Minis-
terul Finanțelor estimează că, 
la finele anului, va avea un sold 
pozitiv al mijloacelor bănești în 
valoare de 3,62 miliarde de lei.

Ministerul nu explică și cum 
va fi obținut acest sold pozitiv. În 
condițiile în care la finele lui 2019 
se estima o creștere economică 
pentru anul în curs de 3,5-4%, 
iar Banca Mondială prognoza în 
mai un declin economic de 3,1% 
în cazul dacă pandemia COVID-19 
ar fi oprită în mare parte până la 
mijlocul anului în curs. Așa cum 
jumătatea anului a trecut, iar sfâr-
șitul pandemiei nu se vede, este 
logic să ne așteptăm la un declin 
și mai mare. În acest caz, de unde 
bani pentru a acoperi acest deficit 
bugetar imens? 

Premierul Ion Chicu a declarat 
că asumarea răspunderii Guvernu-
lui în fața Parlamentului prin modi-
ficarea mai multor legi este posibilă 
datorită creșterilor semnificative 
ale încasărilor la bugetul de stat. 
Potrivit premierului, în iunie, ve-
niturile la buget au crescut cu 13% 
față de aceeași lună a anului trecut, 
fiind acumulate cu 310 milioane de 
lei mai mult decât în iunie 2019.

„Această evoluție satisfăcătoare 
a permis să votăm aceste proiecte 

prin care se acordă suport finan-
ciar pentru agenți economici și 
cetățeni, dar și pentru personalul 
medical”, a spus Chicu.

După tradiționala întâlnire de 
luni cu președintele Parlamen-
tului, și prim-ministrul, și șeful 
statului, Igor Dodon, declara că 
încasările în creștere permit spo-
rirea cheltuielilor bugetare.  

„Acest fapt ne permite să re-
venim la implementarea proiec-
telor sociale și de infrastructură, 
inclusiv reparația drumurilor, 
aprovizionare cu apă și canali-
zare, susținerea sectorului agrar, 
a business-ului mic și mijlociu, a 
parcurilor industriale. Totodată, 
vom discuta cu Guvernul și despre 
dublarea salariilor tuturor lucră-
torilor medicali, așa cum am con-
venit anterior”, a subliniat Dodon. 

De unde acest „miracol 
economic” moldovenesc? 

Datele Ministerului Finanțelor 
arată că, într-adevăr, până pe 28 
iunie se atesta o creștere cu 274,5 
milioane de lei, adică cu peste 9% 
a veniturilor la bugetul de stat, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. 

Însă această creștere nu e lega-
tă de evoluția economică. Potri-
vit jurnaliștilor de la ModStreet, 
încă pe 23 martie 2020 Comisia 
pentru Situații Excepționale a 
decis amânarea achitării impo-
zitului pe venitul din activitatea 
de întreprinzător aferent primului 
trimestru al anului 2020, pentru 
perioada de până la data de 25 
iunie 2020.

În consecință, pe 24 și 25 iunie 
2020, încasările zilnice la bugetul 
de stat au constituit circa 388 de 
milioane de lei și, respectiv, 554 
de milioane de lei, în timp ce me-
dia lunară până la aceste zile de 
abia ajungea la 120 de milioane 
de lei.

Al doilea factor care arată că nu 
e vorba de un „miracol economic” 
este volumul restituirilor de TVA 
și accize, care în luna iunie 2020 
(până pe 28 iunie) a fost de doar 
195 de milioane de lei, în timp ce 
în aceeași perioadă a anului 2019 
trecea de 285 de milioane de lei.

Fosta ministră de finanțe, Na-
talia Gavriliță, susține că felul cum 
prezintă președintele datele eco-
nomice este inadecvat. „Datele 
trebuie comparate nu atât cu anul 
trecut, cât cu angajamentele din 
bugetul pentru 2020 și noi știm 
că în acest buget este un deficit 
de 16 miliarde de lei, care nu are 
surse de finanțare. De aceea, chiar 
dacă vin aceste încasări în bugetul 
de stat din impozitele antrepre-
norilor, cheltuielile sunt de fapt 
planificate pentru o sumă mult 
mai mare. Să te lauzi cu proiecte 
preelectorale de infrastructură în 
plină pandemie, când agenții eco-
nomici dau faliment, activitatea 
economică este redusă, se pierd 
locurile de muncă, în lipsă de pro-
grame de susținere a locurilor de 
muncă, a agenților economici și 
a cetățenilor, mi se pare lipsă de 
responsabilitate”, spune Natalia 
Gavriliță, citată de Europa Liberă.

Datoria 
externă 
a R. Moldova 
a ajuns la 
7,58 miliarde 
de dolari  

În primul trimestru al anului în 
curs, datoria externă brută a Repu-
blicii Moldova a crescut cu 0,5% și 
a totalizat 7,58 miliarde de dolari, 
constituind 63,1% raportat la PIB. 
Potrivit Băncii Naționale a Moldo-
vei, datoria externă publică și public 
garantată a reprezentat 24,7% din 
totalul datoriei externe, însumând 
1,87 miliarde de dolari, iar datoria 
externă privată negarantată s-a ma-
jorat cu 1,5% și a ajuns la circa 5,71 
miliarde de dolari. Cel mai mare 
creditor al statului este Grupul Băn-
cii Mondiale, cu 38,5% din total sau 
712,82 milioane dolari. Urmează 
FMI, cu 24,1%, Banca Europeană 
pentru Investiții, cu 15,6%, BERD 
– cu 5,5%, IFAD – cu 3,8% şi Ro-
mânia – cu 3,2%. 

Moldovenii 
ratează anual 
venituri din 
dobânzi de 
aproape un 
miliard de lei  

Depozitele bancare în Republi-
ca Moldova continuă să crească și 
au trecut, în luna mai 2020, de 70 
de miliarde de lei. Calitatea lor 
scade, însă, continuu. Este opinia 
expertului în politici economice 
al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. 
Potrivit lui, din 70,4 miliarde de 
lei, doar 45% sau 32,1 miliarde 
sunt depozite la termen, pentru 
care băncile plătesc dobândă obiș-
nuită și pe care le pot folosi fără 
nici un fel de probleme la credita-
rea economiei. Ratările anuale de 
venituri ale deponenților bancari 
sub formă de dobândă se ridică la 
940 mil. lei, dintre care 460 mil. 
lei revin persoanelor fizice. 

Merkel preia 
frâiele UE  

Germania a preluat președin-
ția rotativă a Uniunii Europene, 
pentru ultima dată sub conduce-
rea cancelarului Angela Merkel, 
într-un moment în care blocul are 
în față provocări uriașe: o pande-
mie și recesiunea care-i va urma, 
scrie „Deutsche Welle”. „Nu este 
o exagerare să spunem că ne con-
fruntăm cu cea mai mare provoca-
re economică din istoria Uniunii 
Europene“, declara Merkel recent. 
Soluționarea problemelor cu care 
se confruntă blocul și faptul că 
Merkel nu va candida din nou 
pentru poziția de cancelar anul 
viitor fac să pară deja o misiune 
imposibilă.

Guvernul își asumă sporirea cheltuielilor bugetare deși se așteaptă un grav declin economic
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Transfugul în vie

Deputatul Ștefan Gațcan a 
anunțat în dimineața zilei de 
30 iunie că părăsește fracțiunea 
PSRM și aderă la grupul parla-
mentar Pro Moldova. În aceeași zi, 
mașina ginecologului a fost oprită 
pe podul de pe strada Hâncești, 
regiunea Telecentru, din Chișinău 
de către un crescător de vaci din 
Hâncești, Vladimir Udunovici. 

În mașina parlamentarului au 
dat buzna președintele fracțiunii 
PSRM, Corneliu Furculiță, și vice-
președintele Parlamentului, Vlad 
Batrîncea. Aceștia l-au obligat pe 
Gațcan să semneze o cerere de de-
punere a mandatului de deputat. 

Proaspătul aderent al grupu-
lui parlamentar Pro Moldova a 
refuzat și a fost amenințat cu 
dosare și campanii denigratoare 
în mass-media. În operațiune a 
mai fost implicat șeful Serviciului 
Protecție și Pază de Stat, Petru 
Corduneanu. Această instituție a 
fost trecută în subordinea șefului 

statului după evenimentele din 
iunie 2019. 

Intervenția de la Telecentru 
a fost urmată de o conferință de 
presă susținută de aceiași Vlad 
Batrîncea și Corneliu Furculiță. 
Ambii au afirmat că Pro Moldova 
i-ar fi propus lui Gațcan 1,2 mili-
oane de dolari pentru ieșirea din 
fracțiunea socialiștilor. Cei doi au 
calificat defecțiunea lui Gațcan 
„prostituție politică” și au insistat 
ca acesta să își depună mandatul.

Scandalul sexual, 
dezgropat de Deschide 
și preluat de Actualități    

În aceeași zi, site-ul actuali-
tăți.md, controlat de socialiști, a 
preluat o știre despre un scandal 
sexual în care ar fi fost implicat 
doctorul Gațcan. Materialele 
compromițătoare la adresa me-
dicului apăruseră inițial pe site-ul 
deschide.md pe 12 martie, cu trei 
zile înainte de alegerile în Circum-
scripția Hâncești. 

Manifestațiile socialiștilor îm-
potriva lui Gațcan au continuat 
în aceeași zi în fața clinicii parla-
mentarului, Centrul Medical „Ex-
tramed”, și în fața casei acestuia. 
Activiștii și deputații roșii au pus 
în poarta clinicii ginecologului 
Gațcan o coroană funerară, in-
sistând vehement ca fostul lor 

Activitatea Parlamentului este blocată 
în continuare de PSRM. Socialiștii 
nu vor în ruptul capului să accepte 
discutarea moțiunii de cenzură 
împotriva ministrei Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Viorica 

Dumbrăveanu. În contextul acestei tergiversări 
maraton, fracțiunea socialiștilor a început să 
se surpe. Acum PSRM își concentrează toate 
eforturile pentru a-și păstra deputații.   

coleg de fracțiune să își depună 
mandatul de deputat. 

Miercuri dimineață, campania 
violentă a PSRM împotriva trans-
fugului a fost reluată de deputa-
tul socialist Corneliu Furculiță. 
Acesta a comunicat pe o rețea de 
socializare că a depus un denunț la 
procuratură prin care a informat 
oamenii legii „despre alte cazuri 
de tentativă de corupere a unor 
deputați din fracțiunea PSRM”.

Socialiștii trag anevoios 
de timp

Deputatul Ștefan Gațcan, ade-
rat la grupul parlamentar Pro 
Moldova, nu a participat miercuri 
la ședința Comisiei parlamentare 
protecție socială, sănătate și fa-
milie. Comisia cu pricina trebuia 
să avizeze moțiunea de cenzură 
împotriva ministrei Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Vi-
orica Dumbrăveanu. 

 Odată ce comisia nu a avizat 
moțiunea de cenzură, nu are cum 
să fie discutată în plenul legisla-
tivului. 

„Acțiunea socialiștilor este un 
abuz deoarece moțiunea trebuie 
discutată în cadrul comisiei la șap-
te zile din momentul înregistrării. 
Moțiunea a fost înregistrată pe 16 
iunie, acum două săptămâni, iar la 
14 zile de la înregistrate se discută 
în plen”, ne-a declarat deputatul 
Dan Perciun, membru al aceleiași 
comisii, după ședința de miercuri.    

În opinia parlamentarului, so-
cialiștii nu vor să riște un vot de 
blam împotriva ministrei Dum-
brăveanu. „Ei fac tot ce este posi-
bil pentru a evita convocarea par-
lamentului sau, cel puțin, evitarea 
discutării moțiunii simple împo-
triva ministrei Dumbrăveanu.”

Miercuri, în decursul amiezii, 
deputatul Corneliu Furculiță a pu-

blicat pe pagina sa de Facebook 
un comunicat prin care a anunțat 
decizia lui Ștefan Gațcan de a-și 
depune mandatul de parlamentar 
după o discuție în cadrul fracțiunii 
socialiștilor.

Ștefan Gațcan a decis să se „de-
dice plenar medicinii”, rămânând 
membru al echipei PSRM, se men-
ționează în comunicatul publicat 
de Furculiță.

În toată această perioadă, am 
încercat să îi contactăm pe de-
putații socialiști Vlad Batrîncea, 
Vasile Bolea, Bogdat Țîrdea și 
Grigore Novac pentru a comenta 
pericolul plecării altor deputați 
din fracțiunea PSRM. 

Cel care ne-a răspuns la telefon 
a fost Vasile Bolea, scuzându-se 
că nu poate să vorbească. După 
cum am constatat ulterior, Batrîn-
cea, Novac și Bolea s-au aflat în 
toată această perioadă cu Ștefan 
Gațcan. 

Furculiță anunță declarația 
lui Gațcan de depunere 
a mandatului  

Singurul dintre deputații so-
cialiști care a vorbit cu presa în 
după-amiaza zilei de miercuri a 
fost parlamentatul Anatolie La-
buneț. La întrebarea jurnaliștilor 
dacă asupra lui Ștefan Gațcan s-au 
făcut presiuni, legiuitorul a răs-
puns: „Nu f…ți capul!”.

  Între timp, site-ul Deschide a 
publicat o știre că deputatul Gaț-
can ar fi fost luat „ostatic” de un 
grup de deputați socialiști, prin-
tre care Grigore Novac și Nicolae 
Pascaru. Aceștia l-ar fi amenințat 
pe medic, au semnalat deputații 
Pro Moldova, cu răfuială și l-ar fi 
obligat să semneze declarația de 
renunțare la mandatul de deputat.

După publicarea declarației lui 
Gațcan despre depunerea man-

datului de deputat, deputații for-
mațiunilor Pro Moldova și Șor au 
organizat un protest în fața admi-
nistrației prezidențiale susținând 
că Gațcan ar fi fost ținut cu forța.

În după-amiaza zilei de mier-
curi, Furculiță, Batrîncea și Novac 
au publicat pe paginile lor de pe 
Facebook declarația de depunere 
a mandatului de parlamentar.  

Gațcan, viu și nevătămat

Spre seară, Gațcan a anunțat 
din niște podgorii că este în afara 
pericolului, împreună cu familia 
sa. El a declarat că are nevoie de 
o pauză „pentru reabilitare”. În 
aceeași zi, el a părăsit teritoriul 
Republicii Moldova.

Prin urmare, după depunerea 
mandatului lui Gațcan, majorita-
tea parlamentară PSRM și PDM 
au 49 de mandate din 101 de de-
putați.

Gațcan a fost ales deputat 
PSRM în Circumscripția 38 Hân-
cești pe 15 martie, cu o zi înainte 
de instituirea stării excepționale 
din cauza pandemiei.

Partidul Acțiune și Solidaritate 
pledează pentru alegeri anticipa-
te, în timp ce Partidul Democrat, 
grupul parlamentar Pro Moldova, 
Partidul Șor și Platforma Demni-
tate și Adevăr se pronunță împo-
triva scrutinului.

Alegerile anticipate nu pot să 
fie organizate oricum din cauza 
că Constituția Republicii Moldo-
va prevede că scrutinul legislativ 
nu poate să aibă loc în decursul 
ultimelor șase luni de mandat al 
președintelui.

Totuși alegerile anticipate ar 
putea să fie organizate în cazul în 
care actualul șef al statului, Igor 
Dodon, își dă demisia. Curtea Con-
stituțională trebuie să emită o de-
cizie în acest sens marțea viitoare.

Cronica dispariției misterioase a unui transfug. De la desantul socialiștilor pe podul de la Telecentru la îndemnul 
parlamentarului Labuneț pentru jurnaliști: „Nu f…ți capul!”   

Ilie GULCA
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Segregaționiștii
A - p o l i t i c e

Lumea e panicată de revenirea pe agenda 
publică a mișcării „Black Lives Matter”. 
Unii insistă pe reminiscențele rasismului, 
alții pe reacția disproporționată (și 

pe violențele nu doar împotriva „albilor”, ci și 
împotriva civilizației, inclusiv lupta cu trecutul). 
Societatea s-a împărțit în două tabere, luând 
partea unora sau a altora. 

Detaliile care au declanșat con-
flictul deja nu mai contează, ca și 
împușcătura de la Saraevo. Efec-
tul: lumea e împărțită în ai noștri 
și ai lor. Cineva se încălzește la 
focul conflictului, iar cine încearcă 
să împace spiritele nu e auzit. Cine 
nu-i „intransigent”, nu e vizibil. Nu 
este la fel de interesant precum cel 
care impune diferenţele. 

Dar nu mă adâncesc într-un su-
biect pe care colegul meu Adrian 
Ciubotaru vi-l poate servi compe-
tent și cu trimitere la prima sursă. 
Voiam doar să zic că nu suntem 

prea departe de „paradigmă”. Isto-
ria ne furnizează suficiente motive 
să-i urâm pe mulți dintre cei din 
preajmă. Inclusiv pe conaționalii 
noștri, care nu-i urăsc suficient pe 
ceilalţi. Și tot așa, adâncind pră-
pastia dintre diferite felii sociale, 
nu construind punți. 

Mai mult: până și cei care ple-
dează pentru toleranță (religioasă, 
rasială, sexuală ș.a.m.d.) sunt into-
leranți (chiar agresivi) față de cei 
care nu acceptă toleranța în aceeași 
măsură. Corectitudinea politică 
a început să fie incorectă politic 
tocmai prin caracterul ei totalitar. 
Curioasă această realitate (post-to-
talitară?), ce impune restricții fără 
drept de apel, iar pe contrasens: o 
nouă listă de vaci sacre, ce nu pot 
fi atinse nici cu o floare.  

Având în vedere că nu au dis-
părut nici conservatorii clasici 
și intransigenți, nici stângiștii, 
intoleranți prin definiție, dar nici 
neo-marxiștii, în toate versiunile 
și derivatele (impunând toleran-
ța și dreptatea la pachet); când o 
parte de lume încă nu a ieșit de 
sub hipnoza ideologiilor totali-
tare, iar o altă parte, beneficiind 
de primele avantaje ale libertă-
ții, nu o dorește limitată; când 
comunitariștii cred că numai o 
societate bine pusă la punct poa-
te salva omenirea, iar liberalii, 
dimpotrivă, consideră că idealul 
suprem trebuie să fie libertatea 
și fericirea fiecărui om în parte; 
după acest tablou (și în contextul 

Comitetul permanent al Con-
gresului Național al Poporului 
Chinez a adoptat o nouă lege a 
securității care va restrânge și 
mai mult drepturile și libertă-
țile cetățenilor din Hong Kong. 
Nu se cunosc prea multe detalii, 
dar e clar că nici presiunea in-
ternațională, nici protestele care 
vor izbucni numaidecât în fosta 
colonie britanică nu vor opri, ba 
dimpotrivă, vor întărâta și mai 
tare Beijingul. 

Noua linie de conduită a dra-
gonului comunist e provocarea 
și confruntarea cu Occidentul. 
Explicația de la suprafață e că 
partidul ar fi dominat acum de 
o facțiune naționalistă, agresi-
vă și arogantă. 
Rațiunea pro-
fundă a poli-
ticii expansive 
și sfidătoare a 
Chinei trebuie 
căutată însă în 
afara acesteia, 
în slăbiciunile 
Occidentului.

Tot mai vlă-
guit de propri-
ile contradicții 
și atras de tot 
soiul de pla-
nuri cincinale și 
proiecte hime-
rice, Vestul nu 
se mai opune ca altădată valului 
totalitar, fascistoid sau comunis-
toid, care se abate din nou asupra 
lui. Mai grav, tendințe antidemo-
cratice și pasiuni totalitare animă 
o bună parte a societății occiden-
tale înseși, și anume partea ei cea 
mai activă și îndoctrinată.

Cum au răspuns capitalele 
vestice la provocările Chinei, de 
la scandalul Huawei și „corona“ 
până la recenta lege vizând se-
curitatea Hong Kong-ului? Prin 
declarații de „condamnare a 
acțiunilor“ (europenii) și prin 
amenințări cu sancțiuni (ameri-
canii). Vorbe goale, într-un caz, 
intenții frumoase, în al doilea: 
nicio sancțiune a Washingtonului 
nu poate fi luată în serios într-un 
an electoral ca acesta, cu o clasă 
politică și o societate americană 
mai dezbinate ca oricând.

Și mai captivante sunt răs-
punsurile indirecte ale Vestului 
la presiunile care vin dinspre 
regimurile autoritare și antide-
mocratice – nu doar cel chinez, 
căci și Putin, și Erdogan, și alți 
despoți mai mărunți își continuă 
nestingheriți dansul macabru. Fi-
ecare dintre aceste răspunsuri are 
o imensă încărcătură simbolică. 
Americanii, spre pildă, mătură pe 

jos cu propria lor civilizație și ple-
dează pentru mai multă cenzură, 
aliniindu-și „politica culturală“ 
la preceptele maoismului clasic. 
În același timp, clarvăzătorul lor 
președinte poftește să retragă o 
parte din militarii staționați în 
Germania. 

Nemții, la rândul lor, își desfi-
ințează trupele de elită, după ce 
și-au bătut joc de cele regulate, 
numeroși militari fiind suspectați 
de vederi ultranaționaliste (ce au 
vederile unor șovini cu existen-
ța trupelor în sine, e o întrebare 
pe care Berlinul nu vrea să și-o 
pună). Vecinii germanilor, fran-
cezii, îi promovează, la alegerile 
municipale, pe verzi, socialiști și 
comuniști – de speriat nu e atât 
scorul cu care au învins eternii 
„făcători de bine“, cât absenteis-
mul la urne. Lista exemplelor 
nu se încheie aici, toate aceste 
reacții „ferme“ ale Occidentului 
la asaltul forțelor antidemocra-
tice confirmând și continuând o 
tradiție inaugurată cam de prin 
2008-2009.

Lumea pare să nu-și mai do-
rească libertatea și dreptul de 

a-și decide 
singură soar-
ta. Opțiunea, 
conștientă sau 
inconștientă, 
e pentru un 
stat cât mai 
„protector“ , 
pentru limi-
tarea res-
ponsabilității 
i n d i v i d u a l e 
și delegarea 
acesteia că-
tre „sistem“. 
M a j o r i t a t e a 
e preocupată 
exclusiv de 

confort, de garanțiile și de asis-
tența pe care le poate oferi statul 
privitor la salarii, îngrijirea medi-
cală, minimul de subzistență etc. 
Obsesia „egalității“ s-a desprins 
de egalitarismul liberal, clasic, 
trimițând mai curând la „nive-
larea“ bolșevică sau, în cel mai 
bun caz, la închipuirile despre 
echitate ale socialiștilor cubanezi. 

China îi atrage pe intelectua-
lii din Occident prin puterea ei 
economică, dobândită în afara 
cadrului liberal și democratic. 
Rusia îi fascinează pe burghezii 
și lumpenii din Vest prin aparenta 
stabilitate internă și puterea ei 
militară. Și dacă cei doi monștri 
îi impresionează pe occidentalii 
mai slabi de înger, de ce nu i-ar 
impresiona și pe moldovenii, în 
totalitate lipsiți de acesta? La 
urma urmei, izul de pușcărie, 
care nu s-a vânturat destul din 
capetele foștilor „sovoci“, se ar-
monizează perfect cu noul val de 
duhoare totalitară care inundă, 
treptat, nu numai Estul și Sudul, 
ci și Vestul. Iar pe fundalul im-
becilizării globale, chiar nu mai 
vrei să-i condamni pe sărmanii 
moldoveni pentru recentele lor 
intenții de vot.

H a r t a  l u m i i

Iz global 
de pușcărie

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

unei dinamici năucitoare de dez-
voltare a relațiilor interumane), 
cum să [mai] împaci lumea?

Dar împăcarea oricum rămâne 
singura soluţie a supraviețuirii. 
Formulele particulare pot fi diferi-
te, opiniile nu trebuie inhibate, ci, 
dimpotrivă, exprimate și puse în 
discuție, calm, cu dreptul la replică 
al celui vizat. Esențial e ca aceste 
polemici (și confruntări ideologice 
principiale) să nu întreacă limite-
le disputelor academice. Și să nu 
excludă proiecte comune, în bene-
ficiul comunității, al umanității și 
al fiecărui om.

Nimic mai simplu pentru mol-
doveni decât să trăiască în „satul 
mondial”. Pe de alta parte însă, 
în politica de acasă, o experiență 
inedită pentru noi, nu cunoaștem 
o altă variantă decât lupta până la 
distrugerea definitivă a adversa-
rului. Cine ar fi crezut că relaţia cu 
dușmanul (vezi cartea lui Umberto 
Eco intitulată „Cum ne construim 
dușmanul”), reflectând frustrări-
le istorice, va exploda tocmai în 
„lupta politică” (unde „lupta” e 
metaforă!).

„Dușmanul” ne-a invadat în 
ipostaze anecdotice: Bill Gates și 
antenele 5G, minoritățile (orica-

re! – important să fie prezentate 
ca dușmani hidoși și periculoși), 
trădătorii (aici ar intra o bună ju-
mătate din oamenii Țării, detes-
tați pentru că nu se încadrează în 
paradigmă, Neamul însemnând 
doar câțiva strămoși glorioși și 
câțiva patrioți fără de prihană), 
adversarii Bisericii și ai Familiei 
tradiționale (deși discursul e furat 
de la imperialiștii ruși, iar marii 
apărători ai Familiei și Bisericii nu 
sunt nici pe aproape cei mai buni 
creștini, nici familiști exemplari). 
Pe contrasens, o altă felie socială 
vede pericolul tocmai în cei care 

scriu Țară, Neam, Biserică, Familie 
cu majusculă. 

Dacă Kremlinul s-a gândit la 
o armă chimică eficientă de a-și 
perpetua dominația, asta nu e „so-
cietatea civilă” (ea nici în Rusia nu 
e agreată) sau valorile europene (îi 
trebuie Moscovei „proeuropeni”?), 
contrapuse celor ce țin de iden-
titatea naţională. Arma (pe care 
Kremlinul o aplică efectiv și în 
Occident) se numește segregaţie. 

Separarea intens promovată 
între oamenii cu diferite opinii, 
inclusiv de pe același palier politic. 
Aici „Divide et impera” funcțio-
nează perfect.

Mai 
captivante

sunt răspunsurile 
indirecte ale Vestului 
la presiunile care vin 

dinspre regimurile 
autoritare și 

antidemocratice – nu 
doar cel chinez.
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Minciuna imperiului rus a degradat 
într-o caricatură!

casa femeii. Curtea era un dez-
astru. Toate lucrurile erau îm-
prăștiate prin ogradă, chiar și 
cele care ar fi trebuit să se re-
găsească în casă. Murdăria este 
cuvântul dominant. Casa arăta 
oribil, neîngrijită și dărăpănată, 
chiar dacă nu era atât de veche. 
Pe deasupra la toate, mai era 
și înconjurată de vreo pa-
tru copii nespălați. Am aflat 
mai apoi că nu avea nici soț. 
Afară era frig, umezeală și am 
intrat într-un coridor mic, pen-
tru a putea discuta. Aici era 
la fel de murdar ca și afară. 
Instructoarea noastră i-a vorbit 
în limba rusă, deoarece femeia 
nu cunoștea româna, explicându-i 
care este scopul vizitei noastre. 
Sora lui Zubkov, pe lângă faptul că 
era băută, mai și aprinse o țigară 
„Sever”, din care pufăia abundent. 
Însă șocul urma. Primul cuvânt 
pe care l-a rostit, înainte de a 
povesti, a fost vestitul „bleadi!”. 

Ce a urmat? Câteva fraze con-
dimentate cu înjurături, după 
care instructoarea ne-a „expli-
cat” că femeia este obosită și ar 
trebui să ne întoarcem acasă. 
Nu știu ce se petrecea în capul 
fiecăruia dintre noi, ce gândea fi-
ecare, dar nimeni nu a scos nicio 
vorbă până am ajuns înapoi acasă. 
Îmi amintesc doar că au mai ur-
mat câteva săptămâni de chicoteli 
între cei care am fost împreună la 
sora lui Zubkov.

Cine este acest Zubkov și care 
este adevărul despre „actul lui de 
vitejie”?

Cunoșteam de la bunica, de la 
părinți ce s-a întâmplat cu adevă-
rat, dar, pentru confirmare, recent 
l-am vizitat pe cel mai în vârstă 
zăbricenean, Ion Arsenii, care, 
în această vară, face 93 de ani! 
Dânsul a zâmbit atunci când l-am 
întrebat despre eroul Zubcov și 
mi-a tăiat-o: „Care erou? Este o 
minciună ordinară a ocupanților 
ruși. Evenimentul a avut loc în vara 
anului 1940, atunci când a tăbărât 
imperiul rus. Acest Zubkov a ateri-
zat cu un avion pe teritoriul de azi 
al Fabricii avicole de la Volodeni. 
În acele timpuri, aici era un lan 
mare de lucernă. Pe o porțiune 
bună lucerna era cosită și a fost 
posibilă aterizarea. Zubkov și-a 
amintit că are rude la Dondușeni, 
a urcat în avion și a decolat. 

Imperiul rus, sub parava-
nul urss, pentru a se menține, 
a avut și are nevoie de mituri, 
altfel spus – de minciuni. Și cu 
cât minciuna este mai gogona-
tă, cu atât mai credibilă devine. 
Am promis că voi veni și eu, 
precum a făcut-o și George 
Mărzencu, cu deconspirarea 
unei minciuni despre „eroii” 
imperiului rus, care au ocu-
pat Basarabia la 28 iunie 1940. 
Nici nu-mi imaginam ce urma 
să aflu!

Subiectul expune-
rii mele este un pseu-
do-erou, pe nume Zub-
kov, care avea înălțat 
un monument pe moșia 
comunei Zăbriceni. Și, 
fiindcă era pe teritoriul 
nostru, elevii erau mobi-
lizați permanent pentru 
a îngriji acest „cui al lui 
Pepelea” rusesc. Din lo-
calitate până la „monu-
ment” erau cam trei km 
și trebuia să mergem pe 
jos tur-retur. Căram cu 
noi căldări cu var, perii, 
mături, hârlețe, ciocan, 
clește, cuie etc. Pentru 
niște copii de zece ani 
chiar era o povară. Dar 
nu aveam nicio șansă să 
ne eschivăm.

Monumentul re-
prezenta un soldat în-
tr-un genunchi, cu un 
pistol-automat în gât, 
care, desigur, privea în 
direcția Prutului. Altfel nici că 
se putea!

Din clasele primare am fost în-
doctrinați cu minciuna rusească. 
Ni se povestea că acest Zubkov a 
căzut cu „moarte de erou”, că era 
un pilot desăvârșit, că era cel mai, 
cel mai… Mitul circula și deve-
nea tot mai credibil. Spre bucu-
ria ocupantului, băștinașii care 
cunoșteau adevărul plecau, unul 
câte unul, în lumea celor drepți, 
iar adevărul umbla cu capul legat.

Într-o primăvară, pe la mijlo-
cul lunii aprilie, instructoarea de 
pionieri ne anunță: „Copii, am o 
veste deosebită! Se apropie 9 mai 
și am aflat că în satul vecin, Cuco-
neștii Noi, locuiește sora eroului 
Zubkov! Mâine mergem la ea!” 
A doua zi, după orele de clasă, 
cinci copii, conduși de către in-
structoarea de pionieri, plecăm cu 
autobuzul în satul vecin, distan-
ță cam 10 km. Ajunși în centrul 
satului, cineva dintre localnici 
ne-a explicat cum ajungem la 
sora pilotului. Am mers pe jos 
încă vreun kilometru prin noroi 
până am ajuns la marginea satu-
lui. Am găsit casa cu pricina, am 
intrat în curte, iar instructoarea 
de pionieri, cu mult respect, i-a zis 
cine suntem și pentru ce am venit. 
Și azi îmi amintesc cum am 
reacționat, cu mintea mea de 
copil, atunci când am ajuns la 

Era vremea a ploaie. Afară aerul 
se întețea umed și prăfuit, norii se 
îngrămădeau să astupe crăpătura lu-
minată de razele albe, ce uneau cerul 
cu creasta muntelui chel.

Mă duceam la Santi, spre poalele 
muntelui și acceleram să nu nime-
resc sub primul șuvoi tulbure, cu 
portbagajul plin de ustensile pentru 
o curățenie pe care dânsa a numit-o 
la telefon „a fondo”, iar eu mi-o în-
chipuiam ca pe o mașină veche și 

hodorogită de scurs puteri.
Am apăsat soneria și s-a dezlănțuit un sunet strident și nesuferit, iar 

din interior o voce moale m-a îndemnat să împing ușa, căci e descuiată, 
să intru și să aștept doar puțin.

Casa mirosea a dejun recent consumat. Obișnuit. Cafea cu lapte, pâine 
coaptă în toaster, pe a cărui suprafață încinsă aromele de ulei de măsline, 
jamboane și cașcavaluri se intensifică și persistă îndelung în încăperile 
neaerisite.

Santi a apărut elegantă, chiar dacă purta o cămașă simplă și blugi negri 
de lucru, mirosea a parfum pulverizat abundent pe hainele bine călcate, 
și-a întins arătătorul spre păianjeni, praf, puful des de pe podea, petele de 
degete nespălate de pe mobila din bucătărie, geamurile stropite de câteva 
ploi mai vechi. Apoi mi-a deschis trei dormitoare cu paturile mototolite, 
mi-a zis că trebuie făcute, iar lenjeria, spălată și întinsă la uscat în galerie.

De la cuvântul „galerie” mintea mea într-o fracțiune de secundă a 
traversat pereți și distanțe inimaginabile, a zvâcnit ca o vietate injectată 
cu adrenalină, ca o pasăre plesnită de rafale neașteptate de vânt și s-a 
pomenit într-o sală imensă, presărată cu tablouri, sculpturi care mai de 
care inspirate, perfecte, geniale. Era să rămână acolo, inima mea, oprită, 
practic, de plăcere, încântată. Dar Santi a mai împins o ușă scârțâită, și 
săraca inimă a revenit în apartamentul ei murdar.

Galeria, pe înțelesul lui Santi și al tuturor ibericilor de la bloc, era 
balconul care dădea spre alte patru balcoane din interiorul edificiului, - 
partea cea mai dezordonată și mai hidoasă a casei, cu scări zgomotoase 
de metal, și pereți jupuiți de soare și ploi; locul de depozitat umbrele și 
șezlonguri pline de nisip cărat zilnic de la plajă, încălțăminte puturoasă, 
căldări, ligheane, biciclete, trotinete, cărucioare, pungi de haine vechi, 
încă nescoase la reciclat, cutii și rafturi prăfuite, grămezi de nimicuri 
nedemne de ținut în casă și prea necesare și de preț pentru a fi aruncate.

- Aici să înșiri rufele, nu folosesc uscătorul. Dau afirmativ din cap că 
am înțeles unde. Crapă multă energie și mereu scot din el hainele jilave, 
le strâmtează, le scurtează, uneori culorile trec pe alte țesături. Deci 
am renunțat. Prefer hainele uscate la aer, căci nu miros a bani cheltuiți 
anapoda, și scapă un zâmbet timid.

- Dar dacă plouă? - întreb, deoarece nici o urmă de rază nu mai atinge 
creasta muntelui chel.

- Caută în dulap cârligul și întinde cortul peste funii.
În toamnele ploioase bunica usca rufele sub streașina pridvorului, 

care dădea spre cărarea dinspre imaș. Jumătate de sat își ducea vitele la 
păscut pe cărarea ceea și, vrând-nevrând își arunca privirea în bulendrele 
înșirate. Bunica le aranja după culori, pe mărime, să le poată strânge 
aproape fără cute. Pe funia dinspre gard înșira cearșafurile opărite în 
leșie și clătite cu apă curată și o unghie de sineală de târg. Când sufla o 
boare de aer proaspăt, pânzele imaculate se zbăteau ca valurile mării la 
care pe atunci nici nu-mi închipuiam că aș putea visa.

Santi își înviorează mișcările sub presiunea acelor ce avansează 
necontenit într-un ceas enorm deasupra ușii de la intrare, împinge într-o 
gentuță mică telefon, chei, portmoneu, ruj, șervețele și caută disperată ce 
i-ar mai fi de folos, dar întârzie și fermoarul deja nu se închide. Își mai 
întinde o dată arătătorul spre un dulap enorm și îmi zice să scot de acolo 
lenjeria proaspătă de pat, vorbind frânt, iese ca din pușcă.

Dintre toate mirosurile memorate în copilărie cel de așternutul schimbat 
sâmbetele îmi stârnește până acum fluturii satisfacției. Trec instinctiv 
palmele curioase peste stofe, seturi de floricele și figuri abstracte, culori 
pastelate și varii nuanțe de alb curat, împăturite cu grijă, aranjate uni-
form și aștept. Nu simt nimic. Mănușile de latex stau ca un perete între 
siguranța casei în care fac curățenie și a familiei mele. Și masca în care 
uneori mă sufoc stă ca un perete, ca un zid, ca un hotar împotriva tuturor 
pericolelor, pe care le sfidează numai mirosurile și fluturii satisfacției.

Mirosuri și fluturii 
satisfacției

Valentin DOLGANIUC

Eu presupun că acolo a băut 
suficient și la întoarcere nu a 
realizat unde este cosit și a ate-
rizat în câmpul cu lucernă. Fiind 
destul de înaltă, lucerna a blo-
cat roțile avionului și acesta s-a 
dus peste cap. Probabil că nici 
nu era legat cu centura, deoa-
rece a fost găsit mort. Ei, zi și 
tu! Care moarte de erou? Acci-
dentul s-a petrecut acolo unde 
ți-am spus, dar de ce monumen-
tul a fost ridicat la o distanță de 
doi km, nu pot să-mi explic.” 
Nici Ion Arsenii, nici eu nu eram 
la curent ce se află acum pe locul 
unde fusese cândva monumentul 
„eroului”. Urma să aflu a doua zi. 
M-am convins încă o dată că men-
talitatea imperialiștilor ruși nu s-a 
schimbat și continuă marșul lor 
de cotropire a teritoriilor străine. 
În loc de „vestitul monument”, 
am găsit o placă turnată din be-
ton, vopsită părți egale în alb, 
galben și negru. În partea de sud 

este înfiptă o cruce, 
pe care este scris în 
limba rusă: „Aici se 
odihnește un mare 
luptător, erou al Ru-
siei sfinte, atamanul 
Zubkov 1904 – 1944”. 
Mai este scrisă o enor-
mitate și pe placă, pe 
parte vopsită în alb: 
„Eu nu am murit, dar 
am rămas viu și L-am 
servit pe Dumnezeu”. 
Să le luăm pe rând. 
Să dezamorsăm min-
ciuna!

Creștinii pun cru-
cea la capul mortului 
și aceasta trebuie să 
fie în partea de vest 
a mormântului, iar 
mortul – cu fața spre 
est. Crucea se pune 
ca semn că în acest 
loc este înmormântat 
cineva. Eu nu sunt si-
gur că acest Zubkov 

este înmormântat în acest loc. 
Sunt uimit, cum au putut să în-
capă atâtea minciuni pe o plăcuță 
atât de mică.

1. Acest Zubkov, în nici un 
caz nu a fost un luptător, dar un 
ocupant. Avionul nu era unul de 
vânătoare, dar unul gen „kuku-
ruznik”. Decesul nu s-a produs 
într-o luptă aeriană, dar a fost o 
consecință a unei beții.

2. Care ataman???
3. Decesul a avut loc în vara 

anului 1940, și nu în 1944!!!
4. Sunt sigur că era comu-

nist, era antihrist și că a lup-
tat împotriva lui Dumnezeu! 
Imperiul rus, chiar dacă nu are 
cultul morților, deoarece se trage 
din popoare nomade, are grijă 
să marcheze teritoriul ocupat cu 
morminte false. Și face acest lucru 
nu că i-ar păsa de cei decedați, dar 
pentru a putea spune peste ani și 
ani că acesta este teritoriul său. 
Adevărații noștri eroi au fost dați 
uitării, au fost substituiți cu eroi 
falși, cu eroi care ne-au cotropit, 
cu eroi care nici nu au existat. 
E timpul să facem dreptate! E 
timpul să-i readucem în viața 
noastră pe eroii care au apărat 
pământul strămoșesc, pe eroii 
care s-au jertfit pentru neam și 
țară! Pe când oare câte un bust 
la baștina fiecărui deputat din 
„Sfatul Țării”?

Demult n-am intrat în clădirea con-
siliului raional. Astăzi am fost invitat 
pentru a-mi ridica legitimația de vete-
ran de război. La intrare mă întâlnește 
un tip, care mă întreabă în rusă la cine 
am treabă. I-am răspuns în română că 
sunt invitat la Comisariatul militar, la 
care pușlamaua îmi zice să vorbesc 
în rusă că el nu înțelege. Ce-a urmat, 
cred că o să mă țină minte toată viața. 
Între timp, o tipă care spăla podelele pe 
acolo zice „moldovnește”: „da kakaia 

raznița în ce limbă grăiește, glavno om să șii”. Iaca așa, fraților, „kakaia 
raznița”! Vorba Maiei Sandu, important e să depășim „clivajele geopolitice”. 
Nu atât e vinovat rusul de mizeria în care ne aflăm, cât „gandoanele” noastre 
– atât acelea care spală podelele, cât și cele harvardiste.

Între „kakaia raznița” și „clivajele 
geopolitice”

Valentin CHILAT CORNACI

Liliana GANGA
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„Eu îmi cresc copiii”

În decembrie 2015, Ina Piscop, văduvă, mamă 
a șapte copii, primea de la primăria capitalei 
cheile la o cameră într-un cămin familial, 
pe strada Frumușica, sectorul Botanica, 

al capitalei, în cadrul campaniei „Moș Crăciun 
face minuni”, organizată de un post TV. Femeia 
susține că, deși autoritățile i-au dăruit locuința 
cu promisiunea de a-i face actele, azi funcționarii 
primăriei o poartă pe drumuri.  

Elena Ianachi, angajată la Di-
recția generală locativ-comunală 
a Primăriei Chișinău, susține că 
„fondurile municipale nu pot fi 
transmise în cadrul unei campanii 
de binefacere”, iar femeia nu este 
pasibilă de a primi o locuință de 
stat deoarece a participat deja la 
privatizarea unui imobil.  

Ina Piscop susține că a primit 
o locuință de 21 de metri pătrați, 
dintre care o încăpere de șase 
metri pătrați este bucătăria. Ca-
merele erau într-o stare dezastru-
oasă. Locuința era debranșată de 
la curent electric și de la agentul 
termic. Avea datorii mari la toate 
utilitățile. Pentru căldură dato-
ria se ridica la circa 11.000 de lei. 
Anterior locuise în ea un bătrân, 
care decedase acolo. 

Cu un demers, primit de la 
Direcția locativ-comunală, Ina 
Piscop a putut încheia contracte 
pentru a conecta locuința la cu-
rentul electric și la gaz.

„Trăiesc într-un stres 
continuu”

„Nu am avut posibilitatea să 
plătesc pentru agentul termic. 
Datoria era de 11 mii de lei. Și de 
cinci ani încălzim camera de 13 
metri pătrați cu un cămin”, mi-a 
mărturisit ea.

În 2015, în timpul unei campa-
nii de Crăciun, pe contul bancar 
al familiei s-a acumulat suma de 
60 de mii de lei. Din acei bani 
au făcut reparație cosmetică în 
încăpere ca să poată locui.

Ina Piscop este mamă a șap-
te copii, dintre care patru sunt 
minori, cea mai mică are șapte 
ani. Femeia nu are un loc stabil 
de muncă. Își câștigă existența 
făcând menaj în casele oamenilor.

Recent, i-a venit o scrisoare, 
prin care este somată să achite 
datoriile la agentul termic. Nu 
are suma respectivă. Femeia este 
stresată din cauza faptului că nu 
are niciun act pentru camera în 
care locuiește. 

„Deși atunci când i-a fost pusă 
la dispoziție camera i-a fost dată și 
o listă de acte pe care trebuia să le 
adune ca să i se facă documentele 

de proprietate, acum funcționa-
rii de la primărie nu-i fac actele 
pentru locuință”, ne-a spus Elvira 
B., o femeie care o susține în mo-
mentele mai grele pe Ina Piscop 
ca să-și crească copiii.  

Potrivit acesteia, Ina Piscop și 
copiii săi sunt într-un stres conti-
nuu. „Trăiesc cu teama că vor veni 
într-o zi și nu vor putea intra în 
locuință, deoarece s-ar putea ca 
angajații primăriei să le schimbe 
yala de la ușă și să-i dea afară”, 
ne-a mărturisit Elvira B. 

„Vreau să le fac viză de reșe-
dință copiilor. Un băiat face servi-
ciul militar, iar altul s-a căsătorit. 
Cinci copii locuiesc cu mine. Eu 
am viză de reședință în casa unui 
preot”, ne-a spus femeia. 

Funcționarul mărinimos 
dus de nas

Elena Ianachi, de la Direcția 
generală locativ-comunală, ne-a 
spus că „Primăria municipiului 

Chișinău nu poate să participe 
într-o campanie de Crăciun ca 
să transmită fonduri municipale. 
Fondurile municipale nu pot fi 
transmise în cadrul unei cam-
panii de binefacere. Fondurile 
fixe sunt înregistrate ca fonduri 
statutare. Respectiv, nu poate fi 
transmisă în așa mod o locuință”. 

Potrivit funcționarei Ianachi, 
Ina Piscop se plângea de mulți 
ani pe la primărie că are nevoie 
de spațiu locativ, deoarece are la 
întreținere mulți copii. A intrat în 
cabinet la șeful adjunct al Direcției 
generale locativ-comunale, Igor 
Munteanu. Era 2015. 

„Funcționarului i-a fost milă 
de văduva cu mulți copii și i-a 
dat cheile de la o cameră într-un 
cămin, unde să locuiască, dar cu 
condiția ca să-i aducă actele ne-
cesare pentru a legaliza locuința”, 
ne-a comunicat Elena Ianachi.

De la ea aflăm că, înainte de 
a-i da cheile, a fost întrebată de 
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Un caz ieșit din comun așteaptă rezolvarea Consiliului Municipal Chișinău 
pentru a sprijini o văduvă care crește șapte copii

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Politica de pe malul Bâcului 
devine tot mai interesantă și se 
face, după cum afirmă socialiștii, 
prin trădare. Trădarea, zic ei, se 
face cu bani, pentru bani și doar 
în numele banului. La rândul lor, 
politicienii care comit acest gest 
ingenuu afirmă că ei nu trădează 
și că trec, pur și simplu, de la un 
partid la altul și o fac pentru binele 
poporului. 

Poporul stă și se uită și nu prea 
înțelege de ce atâtea partide se lup-
tă de vreo treizeci de ani pentru 
binele său, iar binele nu mai vine. 
Și se mai întreabă poporul cine a 
procedat mai nimerit atunci când, 
pardon, au trădat: socialiștii care 
au plecat de la Voronin sau de-
mocrații de acum care, pardon, îi 
trădează pe socialiști? Și pentru 
ce scopuri nobile, dacă nu pentru 
bani și putere, s-au făcut și se fac 
jocurile politice?

Întrebările poporului, este clar, 
nu vor avea un răspuns cât de cât 
convingător din partea sus-pușilor 
noștri, pentru că sunt retorice, iar 
sus-pușii nu prea răspund la nici 
un fel de întrebări. Cu atât mai 
mult la cele retorice. Pentru că se 
află într-o luptă permanentă, fiind 
foarte și foarte ocupați. 

Unii dintre aceștia, bine școliți 
și, poate, bine intenționați, chiar 
dacă nici ei nu prea stau de vorbă cu 
poporul, își dau seama de pericolul 
pe care îl prezintă Dodon cu soci-
aliștii săi, dar nu uită nici de peri-
colul Plahotniuc. Balansând  între 
aceste două forțe, ostile acum, dar 
în unele privințe foarte asemănă-
toare, politicienii în cauză speră să 
ajungă la un liman și mai speră că 
le vor ajunge puteri să înoate până 
la urmă în apa tulbure a politicii 
moldovenești și să evite ciocnirea 
cu rechinii ei, învechiți în rele.

Oricum, poporul stă în aștepta-
rea unei minuni și abia așteaptă să 
vină alegerile, fie ele și anticipate. 
Și așa cum poporul nostru are o 
îndelungată experiență electorală, 
numaidecât, și de această dată, va 
vota pentru cineva. De acest lucru 
sunt siguri toți politicienii care lup-
tă pentru binele poporului.

Trepădușii 
politici

Unii dintre

aceștia, bine școliți 
și, poate, bine 

intenționați, chiar 
dacă nici ei nu prea 

stau de vorbă cu 
poporul, își dau 

seama de pericolul 
pe care îl prezintă 

Dodon. 

Victoria POPA

Igor Munteanu dacă a participat 
la alte privatizări și dacă a avut 
vreo locuință. Femeia ar fi negat 
participarea la alte privatizări și 
că ar deține vreun imobil.

„Igor Munteanu i-a spus clar că 
ea poate intra în posesia acestei 

camere dacă nu a deținut până 
atunci un spațiu locativ și statul 
nu i-a dat nimic. Conform legisla-
ției locative în vigoare, Ina Piscop 
avea dreptul de a primi o locuință 
din fondul locativ municipal în ca-
zul când nu a avut vreo proprietate 
și nu a participat la privatizarea 
fondurilor locative.”

„Nimeni de la primărie nu 
s-a apucat să o dea afară”

Atunci când Ina Piscop a adus 
actele, s-a constatat că a participat 
la privatizarea unui spațiu locativ. 
Și anume, „a unui apartament de 
54 de metri pătrați, împreună cu 
alte trei persoane, din str. Șoseaua 
Hâncești. A avut 1/3 cotă parte 
din acel apartament. Conform 
Legii nr. 75, nu mai are dreptul 
să intre în posesia unui spațiu 
locativ dat de CMC. Astfel, Igor 
Munteanu a fost indus în eroare. 
Ea a negat, dar noi am găsit actele 

la Î.S. „Cadastru”. Ei i s-a spus că 
a ocupat ilegal spațiul în cămin, 
unde trăiește azi cu copiii”, ne-a 
explicat situația Elena Ianachi.

Potrivit acesteia, pentru a în-
chide camera și pentru a o da afară 
trebuie făcute acte. 

„Nimeni de la primărie nu s-a 
apucat să o dea afară. Femeia are 
altă intenție – să privatizeze to-
tuși această locuință. Până la 31 
mai 2021 se permite privatiza-
rea fondului locativ. Din acest 
motiv ea se grăbește”, presupune 
funcționara de la Direcția loca-
tiv-comunală.

Referindu-se la informațiile 
de la primărie, Ina Piscop a spus 
pentru GAZETA de Chișinău că 
într-adevăr a avut o cotă-parte 
din apartamentul părinților, după 
decesul tatălui său. „Acum 15 ani, 
am primit suma de 7 mii de euro 
de la mama și am cumpărat o ca-
meră într-un cămin. Azi n-o mai 
am. Mi-am crescut copiii.” 
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Deși Guvernul încearcă să 
aprobe diverse strategii, precum 
„Moldova 2030”, cu scopul de a 
crește calitatea vieții și a reduce 
numărul de tineri care pleacă din 
țară, de a crea locuri de muncă și 
oportunități de dezvoltare pentru 
tineri, el nu reușește să se înca-
dreze în termenele și doleanțele 
tinerei generații. 

Am încercat să discut cu mai 
mulți tineri plecați peste hotare, 
pentru a afla ce stă la baza decizii-
lor lor de a emigra și în ce condiții 
aceștia ar accepta să se întoarcă. 
Am primit zeci de mesaje, cu istorii 
despre motivele plecărilor lor. Fi-
ecare din ei are câte o poveste care 
merită ascultată, mai ales de către 
autorități. În continuare vor vorbi 
datele statistice și vocile generației 
de tineri emigrați. 

„Studiile de calitate proastă, 
corupția din universități, lipsa lo-
curilor de muncă și salariile mici. 
Din aceste motive am decis să merg 
la studii în România. Avantajul cel 
mai mare este că, având o diplomă 
europeană, poți să emigrezi în alte 
țări cu un nivel de viață decent. 
Pentru a reveni înapoi în țară ar 
trebui să se schimbe, în primul 
rând, mentalitatea oamenilor, 
iar odată schimbată aceasta, se va 
schimba și justiția, și salariile”, 
explică Daniela Rotaru, studentă 
la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj.  

La începutul anului 2019, în RM 

De ce pleacă tinerii din R. Moldova 
și în ce condiții ar reveni

Anual, tot mai mulți tineri părăsesc 
Republica Moldova pentru totdeauna. 
Unii merg la studii, alții la muncă, însă 
toți cu gândul la o viață decentă care le-ar 

oferi siguranță în ziua de mâine. 

locuiau circa 2,68 milioane de ce-
tățeni. În ultimii ani, 2017-2019, 
locuitorii RM au fost implicați 
masiv în migrația internațională. 
Conform datelor Biroului Național 
de Statistică (BNS), doar în anul 
2017 au emigrat circa 50 de mii 
de persoane.1 

A treia parte din populația țării 
este reprezentată de tineri cu vâr-
sta de 14-34 de ani, adică 27,7% sau 
743,2 mii. Generația de tineri din 
RM este într-o continuă descreș-
tere. La fel și numărul studenților 
este în scădere. În anul de studii 
2018-2019, erau circa 60,6 mii de 
studenți, dintre care o treime – 
la ciclul de licență, cu 35,6% mai 
puțini decât în anul de studii de 
licență din 2014-2015.2

Circa 137 de cetățeni 
emigrează zilnic

„Locuiesc în căminul univer-
sității din Timișoara, este mult 
mai confortabil decât acelea din 
R. Moldova. Aici studiile sunt de 
calitate, orarul este flexibil și de-
sigur integrarea în câmpul mun-
cii, care, cu timpul, devine și loc 
de muncă full time”, constată Ion 
Covali, student.

 „În Moldova, unde
 o vacanță de vis rămâne 
doar vis” 

„Am 27 de ani, mă aflu în Germa-
nia de 3,5 ani. Situația socială și po-
litică m-a alungat din R. Moldova. 
Aici homofobii și rasiștii răspund 
penal, oamenii știu să accepte dife-
rențele. Probabil că m-aș întoarce 
numai dacă aș ști că viitorul copiilor 
mei ar fi altul decât al meu. Dar asta 
ar fi posibil doar dacă la putere ar fi 
persoane educate, care se gândesc 
la popor, un guvern care investește 
în educație și medicină”, declară 
Anișoara Gurschi. 

Pentru a reveni în țară nu este 
suficient să aibă un salariu decent. 
Tinerilor le este frică de nivelul 
înalt de corupție, de mentalitatea 
și stereotipurile societății, de jus-
tiția inechitabilă. Sistemul de în-
vățământ este unul din primele cu 
care interacționează tinerii, acesta 
fiind evocat drept un motiv de ce 
preferă să plece. Diferențele dintre 
diplomele din RM și cele de peste 
hotare, inclusiv cerințele cadrelor 
didactice și „notele obținute pentru 
ochi frumoși”. 

„Previziunile pe care le am pen-
tru R. Moldova sunt destul de pe-
simiste. Am urmărit în decursul 
anilor numeroase încercări de a 
schimba ceva și toate au eșuat în-
tr-un final, iar situația devenea și 
mai proastă decât înainte. O mare 
parte a populației este resemna-
tă, iar pe baricade au rămas cei cu 
speranța și cei care încă n-au fost 
suficient de dezamăgiți”, spune 
Gabriela Răbuș, studentă la Uni-
versitatea Națională de Arte din 
București. 

 „Sistemul medical este unul 
dintre cele mai avansate din lume, 
sistemul educațional echitabil (am 
avut bursă de 3500$ pe semes-
tru), sistem juridic fără corupție. 
Aici, dacă muncești, ai ce vedea în 

portmoneu. Oamenii sunt liberi, 
pozitivi și nimeni nu-și bagă na-
sul în oala ta. Nu vreau copiii mei 
să crească în R. Moldova, unde o 
vacanță de vis rămâne doar vis. 
Despre avantajele de trai în SUA 
se poate scrie o carte”, explică 
Daniela Danilișin, absolventă a 
Facultății de Litere din Moldova, 
care în prezent își face studiile în 
inginerie dentară în California.

 
Mai greu, cu mai mult efort, 
dar împăcați

Migrația internațională a ti-
nerilor aflați în căutarea unor 
perspective mai bune de viață nu 
mai este o noutate. În majorita-
tea țărilor în curs de dezvoltare 
acest fenomen este într-un proces 
de amplificare continuă. Departe 
de persoanele dragi, cu propriile 
cunoștințe și puteri, încearcă să 
treacă prin dificultățile lumii de 
peste hotare. Unii nu reușesc să se 
descurce, alții rămân și depun efort 
pentru a face față provocărilor. Din 
spusele lor, nu totul este atât de 
colorat precum pare.

Daniela Cosovan, masterandă 
la Universitatea Tilburg, Olanda, 
susține că există și partea cealaltă 
a monedei, dar ieșire din situație 

este. „Da, există și dezavantaje pes-
te hotare. E mai scump, nu toți își 
permit. Dar cei care nu-și permit 
pot lua credite pentru studenți, cu 
o rată foarte mică, ce pot fi plătite 
după încheierea studiilor. Mai sunt 
și probleme lingvistice, dar și astea 
sunt mai degrabă un avantaj de a 
învăța o limbă și o cultură diferită. 
Mă întorc în Olanda, pentru că am 
primit o ofertă de muncă. Vreau 
să cunosc și să văd cât mai mult.” 

„Olanda m-a învățat să mă ac-
cept, să fiu împăcată cu personali-
tatea mea și să renunț la ideea de 
a trăi pentru a construi o casă, ori 
a cumpăra o mașină, ori de a trăi 
pentru a face bani. Probabil că unul 
din motivele principale de ce nu 
m-aș întoarce este pentru că deja 
am avut experiența de a trăi și a 
lucra în R. Moldova, unde m-am 
împiedicat de multe negații. În me-
diul de la noi te confrunți cu prea 
multe «nu-uri», iar «nu-urile» și 
frica de a experimenta mă plicti-
sesc”, afirmă Nicoleta Cîrlig, care 
învață și lucrează la Universitatea 
din Utrecht, Olanda.
1 https://statistica.gov.md/newsview.
php?l=ro&idc=30&id=6409&par-
ent=0
2  https://statistica.gov.md/news-
view.php?l=ro&idc=168&id=6431

E X O D

Colaj din pozele tinerilor plecați care au vorbit în articol

Romanele 
lui George 
Orwell, incluse 
în faimoasa 
colecție Pléiade 
a Editurii 
Gallimard

Romanul 1984 al scriitorului britanic 
George Orwell și câteva alte lucrări ale 
sale vor fi incluse într-o colecție literară de 
prestigiu cunoscută sub numele de Pléia-
de, o filială a editurii franceze Gallimard.

Seria specială dedicată lui George Orwell 
va fi lansată pe 8 octombrie.

Bibliothèque de la Pléiade este o colec-
ție de clasici francezi și străini cu lucrări 
de ficțiune și non-ficțiune contemporane, 
publicate într-un format actualizat, ușor 
de accesat.

Creată în 1931 de Jacques Schiffrin, 
aceasta a fost cumpărată de Gallimard în 
1933.

Alți autori englezi care vor fi publicați 
la Pléiade sunt Charles Dickens și George 
Eliot, care urmează să fie lansați în sep-
tembrie.

Ediția lui Orwell va fi supervizată de un 
specialist în traducere literară engleză, Phi-
lippe Jaworski, cunoscut pentru traducerea 

operelor lui Philip Roth, Herman Melville, 
Francis Scott Fitzgerald și Jack London, 
publicate de asemenea de Pléiade.

 Jaworski, profesor de literatură ame-
ricană la Universitatea Paris-Diderot, a 
tradus romanul 1984 al lui Orwell.

Publicat în limba franceză în 1950, ro-
manul lui Orwell despre un viitor distopic 
a fost subiectul mai multor traduceri actu-
alizate, cea mai recentă din 2018, realizată 

de Josée Kamoun.
Volumul din Pléiade va fi realizat cu aju-

torul traducătorilor Véronique Béghain, 
Marc Chénetier și Patrice Repusseau, care 
vor scrie și notele.

Romanul Animal Farm (1954) face parte 
din colecție, alături de prima sa lucrare de 
ficțiune Down and Out in Paris and Lon-
don (1933).

Primul său articol ca profesionist a 
fost La Censure en Angleterre (Cenzura 
în Anglia), publicat pe 6 octombrie 1928.

Orwell și-a luat acest pseudonim în 1932, 
cu puțin timp înainte de publicarea ope-
rei Down and Out in Paris and London.

Opera sa încă influențează cultura po-
pulară și cultura politică, iar adjectivul 
„orwellian” – care descrie practicile soci-
ale totalitare și autoritare – face parte din 
vocabularul limbii engleze.

Termenul „Big Brother” – folosit pentru 
a desemna instrumentele de supraveghere 
în masă – provine din romanul său, 1984.

rfi.ro

Sergiu BEJENARI
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Autoritățile, 
indiferente față 
de centenarul Valentinei 
Rusu-Ciobanu

Dacă la începutul lui 2020 se 
discuta cu entuziasm despre modul 
cum ar fi frumos să o sărbătorim pe 
legendara pictoriță Valentina Ru-
su-Ciobanu, care la toamnă va îm-
plini 100 de ani – un record absolut 
de longevitate –, astăzi nu prea vin 
semnale din partea structurilor 
de stat privitor la faptul că s-ar 
întreprinde niște acțiuni concrete 
în contextul centenarului artistei. 

2020 nu a fost declarat oficial 
Anul Valentinei Rusu-Ciobanu, 
cum ar fi fost firesc (cunoscutul 
muzeograf Varvara Buzilă a venit 
cu această propunere în ianuarie, 
a făcut-o publică pe o rețea de so-
cializare, oamenii de cultură au 
salutat propunerea, dar din partea 
organelor decidente nu a urmat 
nicio reacție). Pentru prima dată 
în istoria artei naționale, o mare 
pictoriță se apropie de propriul 
centenar, dar autorităților nu le 
pasă, ca și cum au de-a face în 
fiecare zi cu astfel de aniversări.

L-am întrebat pe Lică Sainciuc, 
fiul pictoriței, dacă au fost anun-
țați de către Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării și de Primă-
ria municipiului Chișinău despre 
niște acțiuni preconizate cu ocazia 
centenarului, iar răspunsul a fost 
scurt: „Nu, nu ne-au contactat nici 
de la minister, nici de la primărie, 
poate nu vor să divulge niște se-
crete de stat. Doar Tudor Zbârnea, 
directorul Muzeului Național de 
Artă, ne-a spus că la toamnă vor 
face o expoziție cu lucrări de Valen-
tina Rusu-Ciobanu”. „Alte pregătiri 
nu se fac?”, am mai întrebat, la care 
Lică Sainciuc a replicat: „Despre 
ce pregătiri vorbiți?! Ce pregătiri 
putem face noi, niște pensionari?”.

Lică Sainciuc: „Noi stăm în 
carantină de tare mulți ani”

Tot de la Lică Sainciuc aflăm că 
își petrece vara împreună cu mama 
și cu soția, Irina Șleahu, în casa 
părintească de pe strada Grigore 

Ureche din Chișinăul Vechi, bu-
curându-se de umbră, de florile și 
pomii din grădină. Este un mod de 
viață care îi oferă liniștea, concen-
tarea necesare creației: „Noi stăm 
în carantină de tare mulți ani… La 
noi numai Glebus făcea contact cu 
lumea, lui îi plăcea socializarea”. 

La cei aproape o sută de ani ai 
săi, Valentina Rusu-Ciobanu își 
păstrează lumina de pe chip și din 
suflet, rămânând devotată crezului 
său: „Cred în viață, în jur totul e 
viață, grădina mea e plină de via-
ță, plantele, copacii, iarba, florile, 
totul înseamnă viață. Chiar dacă 
tai un copac, în locul lui cresc doi. 
Chiar dacă frunzele îngălbenesc și 
cad, primăvara apar alte frunze, 
proaspete, verzi. Viața nu poate fi 
nimicită, lucrurile, ființele trăiesc 
și vor trăi mereu”.

De coronavirus doamna Va-
lentina nu se teme, ea nici nu știe 
foarte multe despre molimă, nu ur-
mărește statisticile, știrile, pentru 
că nici nu aude bine. Privește la te-
levizor doar emisiunile subtitrate. 
Îi place mult să citească – dintre 
cărțile preferate sunt cele semnate 
de Stere, Goma, Druță. În ultimul 
timp i-a slăbit vederea, însă fiul și 
nora ezită să invite un oculist, din 
cauza pandemiei.

Din tinerețe, doamnei Valentina 
îi place să facă pasiențe, îndeletni-
cirea o pasionează și acum, foloseș-
te pentru joc niște cărți speciale. A 
învățat jocul acesta de la sora ei, 
Ecaterina, care știa foarte multe 
pasiențe. 

De la începutul verii a mai avut 
o preocupare interesantă: a răs-
puns la întrebările unui chestio-
nar ce i-a fost adresat din partea 
Muzeului Municipiului București. 
Anume de la București i-a venit o 
veste care a bucurat-o foarte mult.

În noiembrie, va fi 
organizată o amplă
 expoziție a Valentinei 
Rusu-Ciobanu la Palatul 
Suțu din București

Victoria Nagy Vajda, preșe-
dintă a Asociației pentru Cultură 
și Artă „Arbor”, a anunțat-o pe 
Valentina Rusu-Ciobanu că este 
în desfășurare un amplu proiect 
consacrat operei domniei sale. 
Proiectul va culmina cu organi-
zarea, în perioada 3-29 noiembrie 
2020, a unei expoziții aniversare 
la Muzeul Municipiului București 
– Palatul Suțu. În cadrul proiec-
tului se vor efectua și cercetări 
privind creația pictoriței, bunăoa-
ră, au fost deja găsite documen-

De aproape o sută de ani, 
Valentina Rusu-Ciobanu 
ne învață arta de a trăi

milostivi, blajini, iertători, aveau 
rădăcini adânci, aveau la bază o 
cultură veche, de demult”.

Despre părinții săi Valentina 
Rusu-Ciobanu povestește cu multă 
dragoste. Mama sa, o femeie blon-
dă, enigmatică, era originară din 
Lituania. Numele ei era Marite, 
s-a născut în nordul Lituaniei. Pe 
tatăl pictoriței îl chema George 
Rusu-Ciobanu, născut la Chiși-
nău. Părinții artistei s-au întâlnit 
în Georgia, apoi au trăit o viață în 
Chișinăul vechi, pe malul Bâcului.

„Mama cânta frumos, avea o 
voce sonoră, ne cânta cântece litu-
aniene, ni le traducea, noi cântam 
după ea. Unul dintre cântece era 
despre o fată, ea plânge că iubitul 
său e plecat la război. Trece un 
corb pe deasupra satului, scapă 
ceva – e mâna iubitului fetei, cu 
inelul lui pe deget. Mama nu era 
catolică, ci calvinistă, calvinistă 
reformată, avea principii ferme. 
Unul dintre ele era să te ții de cu-
vânt. Orice s-ar întâmpla, să te ții 
de cuvânt. Și să spui adevărul… În 
tinerețe, știam multe cuvinte în li-
tuaniană. Când peste ani am ajuns 
la locul de baștină al mamei, mă 
descurcam în lituaniană. Rudele 
ei însă, nu mai erau, se împrăș-
tiaseră, majoritatea plecaseră în 
America”, își amintește doamna 
Valentina.

O femeie cu o înălțime 
de un metru și 
50 de centimetri 
și cu un talent uriaș

Lică Sainciuc ne-a mai istorisit 
că bunicii lui materni locuiau pe o 
străduță care se numea Măcărescu-
lui, în cinstea boierului Măcărescu. 
Denumirea actuală a străzii este 
Colina Pușkin. Pictorița se ducea la 
părinții ei cu bicicleta, uneori îl lua 
și pe Lică, pe portbagaj. Doamna 
Valentina se ducea cu bicicleta și 
la atelierul său de pe strada Dimo. 
Apoi i-a cumpărat bicicletă și lui 
Lică, pentru că el crescuse, era deja 
mai înalt decât ea. Pe la vârsta de 
12 ani, fiul a întrecut-o la înălțime 

Criza provocată de noul coronavirus se 
resimte în toate domeniile, dar mai ales 
în cel al culturii. Evenimente importante 

sunt amânate sau anulate, un val de apatie 
se revarsă peste viața noastră culturală. 
Autoritățile au o atitudine indiferentă și față de 
una dintre cele mai remarcabile personalități 
ale culturii noastre, Valentina Rusu-Ciobanu. 

Irina NECHIT

te de arhivă despre anii de studii 
ai Valentinei Rusu-Ciobanu (a. 
1942-1944) la Academia de Arte 
Plastice din Iași. 

Găsim informații surprinzătoa-
re despre biografia pictoriței și pe 
rețele de socializare, o vedem și 
în numeroasele fotografii pe care 
le postează Lică Sainciuc pe face-
book. Majoritatea pozelor au fost 
publicate în cartea sa „Mica istorie 
din albumul de familie” (editura 
Arc, 2018), ele ne-o arată pe doam-
na Valentina la diferite vârste, din 
copilărie până în prezent.

O pictoriță cu rădăcini 
adânci

Știm că generația pictoriției a 
trecut prin grele încercări, cea mai 
cumplită fiind războiul. Într-un in-
terviu pe care l-am realizat în 2018, 
doamna Valentina mi-a povestit: 
„Cei ce nimereau în zona frontu-
lui au avut de suferit, mulți din ei 
n-au mai scăpat, familia mea însă 
a supraviețuit. Am avut norocul 
că peste casa părinților mei n-a 
căzut vreo bombă – o bucată de 
cartier a rămas neatinsă, pe când 
în rest Chișinăul fusese ars. Cel mai 
greu am dus-o în anii foametei. 
Primeam zilnic rații foarte mici de 
pâine: mie, ca studentă la Școala 
de Arte Plastice din Chișinău (deja 
se întorsese la Chișinău, după 1944 
– n.n.), mi se cuveneau câte 600 
de grame, tatei, ca funcționar, i 
se dădeau câte 400 de grame, iar 
mamei, ca persoană întreținută – 
câte 250 de grame”.

Valentina Rusu-Ciobanu s-a că-
sătorit cu artistul plastic Glebus 
Sainciuc în perioada foametei, în 
1947, iar peste un an li s-a născut 
fiul, Lică. Despre familia soțului 
povestește și azi cu recunoștin-
ță: „Socrii mei se numeau Elena 
(născută în satul Olănești) și Vasile 
Sainciuc (născut la Bălcăuți, lângă 
gara Mămăliga), aveau o sensibi-
litate aparte. Ei, săracii, au pierit 
mulți, cu deportări, arestări, și 
înainte de război, și după război, 
erau religioși, credincioși, foarte 

pe mama sa, care și azi are o statu-
ră de un metru și 50 de centimetri.

O femeie scundă, gingașă, deli-
cată care nu a încetat să ne uimeas-
că, decenii la rând, prin talentul 
său uriaș – Valentina Rusu-Cio-
banu. O revedem în pozele de epo-
că, ne fascinează prin demnitatea 
cu care se prezintă, îmbrăcată în 
costum popular românesc, la o 
conferință de la Kiev (anul 1964), 
ne impresionează ținuta ei de o 
simplitate covârșitoare când se află 
în fața șevaletului, ne surprinde 
zâmbetul ei larg din fotografiile 
de familie. 

Multe poze ni-i înfățișează pe 
Valentina Rusu-Ciobanu, Glebus 
Sainciuc, Lică Sainciuc și pe ru-
dele lor la serbări, întâlniri, iar în 
unele poze îi vedem îmbrăcați în 
costume de prinți, regine, cavaleri 
medievali. 

Întotdeauna creativi, 
inovatori

„Făceam scenete de teatru, car-
navaluri, mama cosea costumele, 
și eu coseam. Țin minte că îmi fă-
cusem și o perucă din vată. Nu era 
o distracție. Noi eram întotdeauna 
creativi și căutători, inovatori. Și 
cel mai mult am prețuit libertatea”, 
accentuează Lică Sainciuc, mai po-
vestindu-ne un episod biografic 
semnificativ: „Când mama picta 
tabloul „Ștefan cel Mare după bă-
tălia de la Războieni”, ea a împletit 
cu cârligul niște zale din frânghie 
și le-a dat cu vopsea de argint. Ca 
model i-a fost bunicul patern Va-
sile, ea zicea că semăna cu Ștefan 
cel Mare – mic de stătură și iute la 
mânie. I-a spus bunicului să-și lase 
păr lung și mustață, așa l-a pictat”.

Cercetătorii vor descoperi încă 
multe detalii sugestive din viața re-
numitei artiste, opera ei de o mare 
diversitate încă mai așteaptă ana-
lize, interpretări, studii aprofun-
date. Este o onoare deosebită să-i 
fim contemporani și e un miracol 
că avem pe acest pământ o artistă 
care, de aproape o sută de ani, ne 
învață arta de a trăi.

Valentina Rusu-Ciobanu cu fiul Lică Sainciuc, vara anului 2020
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Victoria Cebotari are 24 de 
ani și, împreună cu fratele său, 
Cristian Ataman, gestionează o 
afacere cu produse create ma-
nual. Sunt originari din satul 
Nicoreni, raionul Drochia, dar 
Victoria locuiește cu soțul său și 
cele două fetițe ale lor în apro-
pierea orașului Bălți. Chiar dacă 
locuiesc în regiuni diferite, cei 
doi frați reușesc să gestioneze 
cu succes mica lor afacere.

„Fratele meu creează ceasuri 
din lemn, piese mici de mobili-
er, fructiere din lemn, scaune cu 
design mai deosebit, tocătoare 
și tablouri gravate. În tehnica 
macrame, eu creez decorațiuni 
de perete, agățătoare de plan-
te, leagăne suspendate, scaune 
decorate deasupra cu macra-
me, covorașe mici și pernuțe. 
Nu avem studii în domeniu, dar 
ne perfecționăm în fiecare zi”, a 
precizat Victoria Cebotari.

Tânăra spune că a absolvit fa-
cultatea de pedagogie și limba 
engleză, dar și-a găsit vocația mai 
târziu. În timp ce se afla într-o 
călătorie în Franța a descoperit 
un magazin cu obiecte de decor. 
„Pe atunci nici nu știam cum se 
numește această tehnică de îm-
pletire, dar anume în buticul din 
Franța a fost dragoste la prima 
vedere”, a recunoscut Victoria. 

„Tata îmi spune că îi semăn 
mamei lui. Bunicii mele îi plăcea 
foarte mult să țese, să coase, să 
croșeteze, în casa ei totul era cre-
at de ea. La fel sunt și eu. Sunt 
pasionată de obiectele handmade 
de când eram elevă, dar nicioda-
tă nu mi-a plăcut să fac ceea ce 
face toată lumea. Și așa am ajuns 
să fac macrame. Este o tehnică 
aparte și o îndeletnicire mai rară 
pe teritoriul Republicii Moldova, 
deși în afară este destul de po-
pulară”, a spus tânăra. 

Victoria spune că a învățat 
această tehnică din filmele de 
pe rețelele de socializare. „Aceas-
tă tehnică mai este numită arta 
nodurilor. Totul se leagă în nod. 

Un frate și o soră din Drochia 
creează obiecte de decor

Au lansat o afacere 
cu aproape un 
an în urmă, 

iar acum se bucură 
de succes în rândul 
moldovenilor. Victoria 
creează obiecte de decor 
în tehnica macrame, 
iar fratele său mai mic, 
Cristian, – obiecte din 
lemn. Au moștenit 
talentul de la străbunicii 
lor. 

T A L E N T E  M O Ș T E N I T E 

Ana SÂRBU

Are la bază doar câteva noduri, 
ideea e felul în care le aranjezi 
și simetria este extrem de im-
portantă. Tehnica macrame este 
foarte migăloasă, o lucrare mai 
mare poate dura și o săptămâ-
nă de lucru intens, uneori chiar 
și mai mult”, a adăugat tânăra 
meșteriță.

„Creăm obiecte 
decorative care poartă 
spiritul naturii”

Fratele mai mic al Victoriei, 
Cristian Ataman, are 22 de ani și 
locuiește la Nicoreni, împreună 
cu părinții. În prezent, tânărul 
închiriază un garaj unde și-a cre-
at un atelier de lucru.

„Fratele meu este pasionat de 
lemn încă din copilărie. De mic 
îl vedeai cu dalta în mână. El a 
moștenit talentul de la străbuni-
cul nostru, dar muncește zilnic 
mult la dezvoltarea lui”, a spus 
Victoria.

Unele obiecte create de Cris-
tian sunt gândite și muncite zile 
întregi în atelierul său. „Obiecte-
le din lemn sunt destul de apre-
ciate. Multe persoane își doresc 
obiecte inspirate de undeva de 
prin State sau Europa, iar Cristi 
are talentul de a îndeplini aproa-
pe orice moft. Se pricepe foarte 
bine. Clienții noștri rămân mul-
țumiți”, a recunoscut tânăra.

Materialul utilizat de Victoria 
este natural, pe alocuri – reci-
clat. „Sfoara pentru macrame o 
procurăm de la un magazin din 
Chișinău, uneori apelăm și la alți 
furnizori locali, important să fie 
bumbac 100%, iută sau altă bază 
naturală. Utilizăm și sfoară din 
Polonia, dar, la etapa actuală, 
ei nu mai livrează în R. Mol-
dova. Acum vrem să importăm 
din Franța, acolo este o calitate 
mai bună decât la noi”, a precizat 
tânăra.

Lemnul îl procură de la gos-
podarii din satul Nicoreni sau de 
la pădurari. „Principiul nostru 
este să folosim materiale natu-
rale. Reutilizăm toate bucățile. 
Lemnul îl tratăm cu ulei, ceară 
sau vopsele speciale de protecție 
a lemnului”, a menționat meș-
terița.

Cele mai solicitate produse 
sunt ceasurile din lemn, covo-
rașele, agățătoarele de plante și 
tocătoarele. „De asemenea, clien-
ții noștri se adresează cu propri-
ile idei pentru a fi realizare, iar 
noi le executăm cu drag. Am avut 
comenzi și de peste hotare, dar 
tot de la moldoveni din diasporă 
sau clienți din România”, a mai 
spus Victoria.

„Folosim doar materie 
primă naturală 
și reciclată”

„În fiecare zi avem de lucru, 
în medie cam câte 4-5 clienți pe 
săptămână. Nu este mult, dar în 
acest moment este atât cât reu-
șim să lucrăm. Cele mai rapide 
lucrări le executăm în 3-4 ore, 
dar pentru unele avem nevoie de 
o lună”, a adăugat tânăra.

Prețurile produselor create 
sunt mai mici decât la cele de 
peste hotare, spun ei. „Deși în 
afara țării lucrările costă de trei 
sau chiar de patru ori mai mult, 
în Moldova, prețul este destul 
de mic față de timpul și munca 
depusă. Totuși, noi încă învă-
țăm. Prețurile variază, de la 50 
de lei și pot ajunge până la câteva 
mii, depinde de complexitatea 
comenzii și de mărimea dorită. 
Totodată, contează și investițiile 
noastre în obiect”, a conchis 
Victoria.

Cei doi visează ca produsele 
lor să ajungă în casele cât mai 
multor moldoveni, dar și în ale 
turiștilor de peste hotare.
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Elena Ceban: 
„Eu vreau ca tatăl meu să rămână 
în istorie ca om nevinovat!”1

Elena Ceban-Cucoș (a.n. 1945), 
originară din comuna Plop, 
raionul Târnova (azi, raionul 

Dondușeni), a fost singurul copil în 
familia lui Vasile și a Verei Cucoș. 
Părinții aveau grijă de ea ca de ochii din 
cap, mai ales bunicii din partea tatei – 
Ion și Ana Cucoș, care crescuseră patru 
băieți și acum erau dornici să aibă o 
mlădiță de fată în neamul lor. 

Elena Ceban, spre deosebire de alte 
persoane contactate pentru a participa 
în proiectul de cercetare a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist, 
a fost cea care ne-a găsit singură. Am 
vizitat-o de curând, la casa din comuna 
Băcioi, unde s-a stabilit recent pentru 
a fi mai aproape de copii. Așa cum 

ne-a mărturisit chiar dumneaei, însuși 
bunul Dumnezeu i-a adăugat ani de 
viață, salvând-o de o boală incurabilă, 
pentru ca să apuce vremea când va 
putea să vorbească despre nedreptățile 
basarabenilor deportați.

Practicile de sovietizare forțată au 
avut consecințe grave asupra vieții 
persoanelor minore, descendente din 
familii de „dușmani ai poporului”. Copiii 
deportați și condamnați împreună cu 
părinții lor au fost siliți să se adapteze 
rolurilor, instituțiilor și împrejurărilor 
vitrege. Dincolo de faptul că propaganda 
sovietică declara URSS-ul „țară a 
copilăriei fericite”, în care „tot ce este 
mai bun aparține copiilor”, atitudinea 
sistemului represiv față de copiii 

deportați prin aplicarea politicilor 
de deznaționalizare reflecta esența 
societății sovietice. 

Mărturiile Elenei Ceban relevă 
condițiile dificile de școlarizare într-un 
mediu cultural ostil, ruptura produsă în 
legătura dintre neamuri sub impactul 
presiunilor ideologice și a politicilor 
represive, salvarea  la care sperau 
în taină cei maturi „odată cu venirea 
americanilor”, sentimentul înfometării 
continue atât pentru o bucățică de pâine, 
cât și pentru o veste bună de la baștină. 
Experiențele de viață ale copiilor 
„dușmanilor poporului” constituie 
subiectul unor noi demersuri istorice, 
care trebuie să fie reconstituite, inclusiv 
prin exercițiul memoriei.

Elena Ceban
deportată în 1949 din comuna 

Plop, r-nul Donduşeni,
în reg. Tjumen, URSS

Toată lumea știe de asta 
și toți îi spuneau în față

Pe tata l-au pus pe listă în locul 
lui Vasile C. Cucoș. Pe soția lui o 
chema Vera Gh. Cucoș. Mama mea 
era Vera F. Cucoș și tata – Vasile 
I. Cucoș. Cucoș Vasile C. era vărul 
lui tata, trăiau peste drum de noi. 
În 1941, vărul tatei a participat la 
desființarea colhozului în satul 
Elizavetovca, au luat tot ce găseau 
acolo, știți că așa era cândva: dacă 
comuniștii formau colhoz, aiștia, 
care erau cuziști, au luat tot ce era 
în colhozul cela și au nimerit în 
listele pentru ridicare. 

Socrul lui Vasile C. Cucoș – 
Gheorghe Ciobanu, era secretar 
la selsovet și, pe vremea ceea, 
avea tare mare putere secretarul: 
el făcea listele! Ca să nu se ducă 
fiică-sa cu ginerele și cu nepotul, 
el i-a pus pe ai mei. Atunci toți 
se temeau, cine era să-i ceară so-
coteală? Mama mea-i Verunea, 
așa-i spuneau. Amândouă erau 
Vera! Din 1947, acolo este (arată 
la documentele din arhivă), au 
tocmit în sat lista la „colaci” și 
tatăl meu este pus pe listă. 

La toți este câte o pricină – că-i 
„colac”, că-i „политический”, dar 
la Vasile Cucoș nu-i scrisă nici o 
cauză. Vedeți? Că eu de ce am vrut 
să trăiesc și să pot face dreptate 
tatălui meu! Toată lumea știe de 
asta și toți îi spuneau în față, dar 
el l-a pus pe tata în lista de „colaci” 

și tata așa a mers mai departe. 
Când s-a întors, tata s-a uitat în 
ochii lui, a trăit toată viața peste 
drum de acela și a zis așa: „Este 
Dumnezeu, care a văzut tot și știe 
tot. El o să facă răsplata”. Răsplata 
a venit, dar nu la ei, a venit peste 
copiii lor...

Ferma Komsomol’skaja, 
raionul Išim, 
regiunea Tjumen

Sătucul era la o margine de pă-
dure, înconjurat din trei părți de 
pădure, dintr-o parte de mlaști-
nă. Cândva acolo au trăit bogătași 
ruși, oamenii muncitori au fost 
duși la Magadan, în Vorkuta și 
au dus alții înapoi – cazaci de pe 
Don, ei aveau sătucul lor, nu se 
amestecau cu noi. Erau și nemți de 
pe Volga, aduși din ‘35. Rusoaice 
erau mai mult bătrâne; din cele 
cu copii, tinere, cu bărbați – mai 
puțin. 

Toți au ieșit înaintea noastră, 
căci upravleaiușcii  (adminis-
tratorul – n.a.) le-a spus că se 
duce după „пополняющая сила” 
(forță de muncă – n.a.), era mult 
lucru manual – erau peste 800 
de vaci și totul se făcea cu mâna, 
vă închipuiți ce de-a muncă era 
acolo, ca închisoarea, numai gratii 
nu erau!

Ne-au așezat într-o casă liberă, 
cu două camere și cu două intrări: 
cinci familii într-o cameră și patru 
familii în alta. Noi am nimerit în 
ungher. Noaptea ceea am dormit 
toți pe podeală, tata avea cojocul 
și l-am așternut. Care nu avea co-
joc, a așternut ce avea. La câteva 
zile, tata a făcut un pat mai lung 
și a pus fân pe dânsul. Fânul cela 
era proaspăt – mirosea! – erau 
și căpșune uscate prin el, eu mă 
bucuram când găseam o căpșunică 
uscată. 

Numai când pocnea sau trosnea 
ceva – eu tresăream și fugeam sub 
pat, mă temeam să nu vină cei 

cu puștile, care ne-au ridicat; să 
vezi la patru ani oameni cu arme 
în spate e strășnicie! A doua zi, 
aveam patul cu fân pe el, așter-
nut cu ceva din zestre. Era o plită 
lungă, la ușă – o laiță unde stătea 
căldarea cu apă și o cană de alu-
miniu. Tot din aluminiu era – lin-
gură, străchinuță, ceainic, litruță. 

Seara, bunica cu mama au des-
făcut bagajele și au găsit iconița. 
Dacă au găsit iconița, s-au bucu-
rat: „Dacă a venit iconița cu noi, 
o să trăim și Dumnezeu o să ne 

ajute, și Măicuța Domnului!”. Mai 
aveau și alții iconițe, dar așa mare 
ca a noastră nu a avut nimeni. Eu 
o păstrez și azi, așa o șterg și o pă-
zesc, asta-i ajutorul meu pe viață 
(arată la icoana de pe perete)!

Prima iarnă (1949-1950)

Când a venit iarna, a fost 
strașnic (se schimbă la faţă)! Vă 
închipuiți, cinci familii într-o că-
meruță? Noi am fost patru, era 
moș Petrea cu mătușa Zinovia, la 

Boroseanu erau trei, Călcâi erau 
trei, moșneguții ceia doi și încă 
familia Bantuș din patru persoane 
– 19 persoane într-o cameră! Aco-
lo mâncai, acolo spălai, acolo dor-
meai. Atâția oameni, și bătrâni, 
și copii, și femei. Dormeam așa: 
mama la perete, eu la mijloc, tata 
la margine și bunica la picioare, 
se încolăcea acolo. Așa am dormit 
vara, toamna, iarna. Noaptea așa 
viscolea, că abia deschideau ușa. 

Prima iarnă, trebuia omătul 
curățat între grajduri, de la borta 
de siloz la fân. Oamenii se duceau 
la curățit, dar erau încălțați cu bo-
cani din Moldova, care aveau un 
sac, care o bucată de petică și-o 
învălătuceau până la genunchi. 
Eu mă uitam cum învălătuceau, 
le legau cu ațișoare și, totuna, 
veneau seara și le erau unghiile 
negre, miroseau așa urât. 

Seara, toate peticele celea 
le puneau la plită la uscat. Vă 
închipuiți? Atâtea suflete respi-
rau, era aerul greu. De cu seară era 
cald, dar spre dimineață se răcea, 
că nu era sobă, numai plitișoara 
ceea. Aerul cela cu aburi… dimi-
neața frig. Dimineața, care mân-
cau, care nu, care s-a spălat sau 
nu s-a spălat – se duceau la rănit 
omăt, la viței, la lucru. Așa era.

S-a întâmplat că în camera ve-
cină a decedat cineva, un bătrânel 
bolnav. Nu l-au îngropat, dar l-au 
dat sub perete, că el îngheța de se 
făcea sloi că nu poate să-l roadă 
nici câinele! Ciolan. Nu puteau 
să-l ducă la cimitir, la Karasul, 
l-au dezbrăcat, l-au învelit și l-au 
pus sub perete, ca în frigider, la 
morgă. Până primăvara el a stat 
sub perete, trup, viscolit. Când 
s-a dezghețat – l-au îngropat... 
Nu știu de unde era omul ista, că 
eu eram un copil.

Când a murit Stalin

În 1953, când murit Stalin, eram 
la școală. Vestea ne-a venit în cla-

A R H I V E L E  M E M O R I E I 

Elena Cucoș, loc. Plop, r-nul Târnova, 1949
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Scrisoare 
comemorativă

Dragi deportați și deținuți politici 
din Republica Moldova,

În ultimii 25 de ani, ne adunam din toată 
republica în Scuarul Gării, la Piatra come-
morativă, apoi și la Monumentul victimelor 
represiunilor stalinist-comuniste, unde co-
memoram persoanele supuse represiunilor 
în 13 iunie 1941 și 6 iulie 1949.

S-au împlinit 79 de ani de la primul val 
de deportări și se vor împlini 71 de ani de la 
cel de-al doilea val, însă, cu mare regret, noi 
n-am avut și nici nu vom avea posibilitatea 
să ne întrunim, ca în fiecare an, pentru a 
ne comemora părinții, buneii, frații și su-
rorile care au rămas pe veci în pământurile 
siberiene și în pustiurile Kazahstanului.

Urgia de COVID-19, care a înlănțuit 
tot globul, a răpit din familiile îndurerate 
549 de persoane, inclusiv medici, copii și 
alte categorii. Situația epidemiologică nu 

ne-a permis organizarea mitingurilor de 
comemorare la care ne adunam în fiecare 
an și deplângeam viața prin care am trecut 
cu toții.

Din an în an, rămânem tot mai puțini. 
Frigurile siberiene și arșițele din pustiurile 

Kazahstanului, foametea și alte neajunsuri, 
ne-au afectat greu sănătatea.

Mulți deportați ne întreabă dacă va fi 
miting de comemorare pe data de 6 iulie 
curent. Acum e periculos să ne adunăm 
în grupuri mari. De aceea, propun ca în 

acea zi să stăm cu toții acasă. Dacă dorește 
cineva, de unul singur, să se ducă la Mo-
nument să pună o floare sau să aprindă o 
lumânare, nimeni nu-i va interzice, dar să 
îndeplinească toate cerințele prevăzute de 
Guvernul Republicii Moldova. 

Eu le mulțumesc și sunt alături de Dum-
nealor cu inima și sufletul.

Condoleanțele mele tuturor celor care 
au lăsat părinții, buneii, frații și surorile în 
pământurile depărtate de locurile străbune 
și apropiaților celor care au avut fericirea 
să se întoarcă la baștină însă astăzi nu mai 
sunt printre noi. Dumnezeu să-i odihnească 
în pace.

Președinta Asociației Foștilor Deportați și 
Deținuți Politici din Moldova, 

Valentina Sturza

P.S. Vă aduc la cunoștință că, după 
data de 10 iulie curent, toate persoanele 
deportate și deținuții politici din Republica 
Moldova  vor putea primi indemnizația 
anuală în valoare de 1000 de lei pe card 
sau la oficiile poștale.  

V.S.   

să. Învățătoarea noastră tare era 
scârbită și plââânsă. Așa plângeau 
toate rusoaicele că „a murit tatăl 
nostru”. Așa era acolo! Așa era 
peste tot, unde intrai – peste tot 
era portretul lui Stalin. Și la școală 
era! Orarul lecțiilor era tot cu por-
tretul lui Stalin. Părinții mei au zis 
atunci că a venit libertatea noastră: 
dacă a murit Stalin, poate ne-or 
elibera. Ei trăgeau nădejde c-or 
veni americanii și ne-or elibera. 

La școală ne spuneau una, 
acasă auzeam alta

Când au vrut să ne primească 
în pionieri, trebuia să ne dea voie 
părinții. Tata nu-mi da voie! La 
școală se cerea, învățătoarei îi ce-
reau 100% să fie toți pionieri. A 
fost cu ceremonie, solemn, s-au 
grămădit toți cei care de-acum 
erau pionieri. 

Eiii, mă rog, dacă eram copii, 
noi ne bucuram, dar, când am ve-
nit acasă, mama s-a scârbit: „A pus 
dracul coada și pe copii!”. Bunica 
a oftat și a zis ca și mama... Nu a 
aprobat, nu! Mi-am cumpărat o 
cravată și-mi legam și eu un ham 
la gât. Cravata era de satin, fier de 
călcat nu era și vă închipuiți cât 
de boțită era? Veneam acasă și o 
scoteam, dimineața iar o aninam 
la gât. Mama și tata nu puteau să 
vadă asta în ochi. 

La școală ne spuneau una, 
acasă auzeam alta. Știți, cât ni se 
insufla la școală despre Lenin, Sta-
lin, despre viitor, că „все – наше, 
нородное” (totul aparține popo-
rului – n.a.), noi eram convinși că 
învățătoarea are dreptate, eu chiar 
începusem să cred că părinții mei 
sunt „темные люди” (oameni în-
apoiați – n.a.). D-apoi cum! Copiii 
repede se dau... 

Acasă, 
fără drepturi

În ’57, ne-a eliberat Moscova 
„без права жить в Молдавии” 
(fără drept de reședință în RSS 
Moldovenească – n.a.), dar tata 
a zis că nu! A trăit un an de zile 
nelegitim, nu a lucrat nicăieri, a 
fost pe la toate instanțele din ra-
ion. Un an de zile nu ne-au înscris 
în sat. Care erau mai slabi de fire 
– s-au dus la Movilău, acolo și-au 
găsit de lucru, i-au înscris, le-au 
dat adăpost și de mâncare le-a dat 
Ucraina. 

Dar tata nu a fost de acord. 
[...] Abia după zece ani, în 1967, 
au făcut adunare, că oamenii în 
sat știau că tata nu-i vinovat și 
au apelat în instanțe: cât o să 
stea așa Vasea, el a făcut nouă 
ani, șterși din viață, pentru alt-
cineva. Au făcut adunare la so-

Elena Cucoș (în dreapta învățătoarei) cu colegii din clasa I-a, loc. Ferma Komsomol’skaja, sovhoz Karasul, r-nul Išim, reg. Tjumen, 1953

Vasile și Verunea Cucoș, împreună cu fiica Lialea, loc. Ferma Komsomol’skaja, sovhoz 
Karasul, r-nul Išim, reg. Tjumen, 1952

 Telegramă secretă transmisă șefului Secției Raionale de Miliție Târnova ce confirmă 
scoaterea de la evidență în locurile de deportare a lui Vasile I. Cucoș și a Verei F. Cucoș, 

fără dreptul de a locui pe teritoriul RSS Moldovenească (Arhiva MAI, 
Fond nr. 46, dosar nr. 2475, f. 78)

vietul sătesc și au hotărât să-l 
primească în sat, că el n-a fost 

tâlhar, n-a fost judecat, n-a făcut 
rău la nimeni…

1  Pentru versiunea integrală a acestui studiu de caz a se vedea: Ludmila D. Cojocaru, 
Virgiliu Bîrlădeanu. Elena Ceban. Fuga din umbră. În: Ludmila D. Cojocaru (ed.), Arhivele 
memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului total-
itar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. 
Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 
2 Chișinău, 2019, p. 55-162.
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Pagină îngrijită de Elena Cioina

Astfel, de la 1 septembrie, lu-
crătorii medicali ar trebui să ridice 
salarii cu 30 la sută mai mari. Un 
alt spor, de 30%, ar urma să se 
producă din 1 ianuarie anul viitor, 
iar alte 40% – în prima jumătate 
a anului 2021. 

Potrivit notei informative a 
proiectului de lege, condițiile care 
au impus elaborarea acestei legi 
sunt legate de situația dificilă de 
gestionare a pandemiei cauzate 
de COVID-19. 

Promisiuni de majorări: 
30% + 30% + 40%

 „Angajarea răspunderii Gu-
vernului față de Parlament este 
determinată de situația epidemi-
ologică ca urmare a răspândirii 
infecției COVID-19 și asigurării 
sustenabilității financiare a fon-
durilor asigurării obligatorii de 
asistență medicală privind aco-
perirea cheltuielilor necesare îm-
bunătățirii condițiilor de muncă 
și motivării corespunzătoare ale 
angajaților din cadrul instituțiilor 
medico-sanitare publice încadrate 
în sistemul asigurării obligatorii 
de asistență medicală. 

În cazul dat, urgența adoptă-
rii acestora este determinată de 
necesitatea asigurării financiare 
în vederea acoperirii cheltuieli-
lor necesare acordării sporului 
calculat personalului antrenat 
în acordarea asistenței medicale 

persoanelor care întrunesc crite-
riile definiției de caz COVID-19, 
precum și a creșterilor salariale 
cu 30% pentru personalul medi-
cal și șoferilor de ambulanțe din 
asistența medicală urgentă prespi-
talicească din cadrul instituțiilor 
medico-sanitare publice încadrate 
în sistemul asigurării obligatorii 
de asistență medicală începând 
cu 01 septembrie 2020”.

De unde banii? Din buget 
și din economii ale CNAM

Astfel, la capitolul venituri a 
Legii Fondurilor sunt prevăzute 
aproximativ 428 de milioane de 
lei, iar la capitolul cheltuieli – 
aproximativ 534 de milioane de 
lei. Aproximativ 428 de milioane 
de lei vor fi transferați din bugetul 
de stat, iar în jur de 106 milioane 
de lei – din soldul de aproximativ 
550 de milioane de lei, economisit 
în ultimii cinci ani de către CNAM.

Cei mai mulți bani, 362 de mi-
lioane 570 de mii de lei, sunt des-
tinați pentru acoperirea cheltuie-
lilor necesare creșterilor salariale 
cu 30% pentru personalul medical 
și șoferilor de pe ambulanțe din 
asistența medicală urgentă prespi-
talicească din cadrul instituțiilor 
medico-sanitare publice încadrate 
în sistemul asigurării obligatorii 
de asistență medicală, începând 
cu 1 septembrie pentru aproxima-
tiv 39 de mii de angajați.

Guvernul promite salarii duble 
cadrelor medicale, de la anul viitor

Majorarea salariilor urmează să 
se producă în etape, anunță 
Guvernul, care și-a asumat miercuri 
răspunderea pentru un proiect de 

lege, care prevede modificarea Legii Fondurilor 
Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală 
(FAOAM). 

Angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament este determinată de situaţia epidemiologică 
ca urmare a răspândirii infecţiei COVID-19

Cum împiedică 
masca răspândirea 
COVID-19

Ce arată tehnologiile 
moderne

Fără mască, noul coronavirus prezent în particulele 
emise în timpul tusei sau al strănutului poate fi răs-
pândit la o distanță de peste 3,5 metri. Odată pusă pe 
față, masca poate reduce această distanță până la un 
centimetru, scrie livescience.com. 

Tehnologiile moderne, care includ un nou tip de vi-
zualizare, descrise recent în revista Physics of Fluids, 
demonstrează exact acest proces, dar și faptul că unele 
măști sunt mai eficiente decât altele. 

„Tehnologiile utilizate în studiul nostru demonstrea-
ză exact publicului raţionamentul utilizării măștii de 
protecţie individuală și a păstrării distanţării sociale”, 
a menționat autorul principal al lucrării, Siddhartha 
Verma, asistent universitar în cadrul Colegiului de In-
ginerie și Informatică al Universității din Florida. 

Pentru a simula tusea, autorii au conectat capul ma-
nechinului la o mașină care produce aburi (constituiți 
din apă și glicerină) și au utilizat o pompă pentru a 
elimina vaporii din gura acestuia. Ulterior, acești vapori 

și picături au fost vizualizați cu ajutorul laserului, creat 
prin traversarea unui indicator laser verde printr-o tijă 
cilindrică. În cadrul acestei simulări, picăturile eliminate 
apar ca vapori verzi strălucitori care sunt eliminați din 
gura manechinului. 

Apoi, cercetătorii au plasat câteva tipuri de măști 
nemedicale pe nasul și gura manechinului pentru a 
observa ce se întâmplă cu așa-zisele picături de tuse și 
strănut. Au fost testate măștile hand-made, fabricate 
cu două straturi de țesătură de bumbac (140 fire/cen-
timetru), o bandană într-un singur strat, o batistă de 
bumbac pliată ușor și o mască conică nesterilă ce poate 
fi găsită în farmacii. 

Rezultatele cercetării demonstrează că, fără acoperirea 
gurii, picăturile simulate călătoresc la o distanță de 
peste 3,5 metri în doar 50 de secunde. 

Masca hand-made, fabricată acasă, cu multiple straturi 
și cusături care se potrivește perfect pe față a fost cea 
mai eficientă în stoparea răspândirii picăturilor, însă 
a avut unele scurgeri în regiunea nasului, în spațiul 
acoperit de mască. Atunci când manechinul a purtat 
această mască, picăturile au parcurs doar o distanță 
de 1 centimetru. Masca în stil conic a funcționat, de 
asemenea, bine – particulele emise au călătorit la doar 
20 de centimetri de la față. 

Totuși, bandana într-un singur strat (fabricată din-
tr-un material elastic) și batista de bumbac pliată ușor 
au fost cele mai ineficiente. În cazul acestora, picăturile 
au traversat materialul și au ajuns la o distanță de peste 
1 metru de la manechin în cazul bandanei și 0,3 metri 
a batistei pliate. 

Cu toate acestea, „deși măștile nemedicale testate 
au manifestat un nivel diferit de eficienţă, acestea 
pot stopa răspândirea picăturilor infectate în mediul 
ambiant”, au menționat autorii studiului. 

„Promovarea conștientizării eficienţei măsurilor de 
profilaxie a răspândirii noului coronavirus este cruci-
ală pentru stoparea vârfului epidemiei în majoritatea 
statelor SUA”, a adăugat Verma.

În prezent, cu peste 2 milioane 700 de mii de infectări, 
Statele Unite ale Americii sunt cea mai afectată țară de 
noul coronavirus. 

sanoteca.md

Sporuri și pentru medicii 
rezidenți 

Restul, de 171 de milioane 427 
de mii de lei sunt destinați aco-
peririi cheltuielilor necesare, es-
timate până la finele anului 2020, 
acordării sporului calculat per-
sonalului antrenat în acordarea 
asistenței medicale persoanelor 
care întrunesc criteriile definiției 
de caz COVID-19, luând în calcul 
și majorările salariilor cu 30% de 
la 1 septembrie 2020.

Dintre acestea, 65 de milioa-
ne 428,9 mii lei vor fi repartizați 
subprogramului „Asistența me-
dicală urgentă prespitalicească” 
pentru aproximativ 3.766 de anga-
jați; aproximativ 106 milioane de 

lei se vor adăuga în subprogramul 
„Asistența medicală spitaliceas-
că” pentru aproximativ 4.102 
angajați, din care aproximativ 6 
milioane 359,5 mii lei constituie 
suma necesară pentru acorda-
rea sporului calculat medicilor 
rezidenți antrenați în acordarea 
asistenței medicale persoanelor 
care întrunesc criteriile definiției 
de caz COVID-19.

Se vor bucura de sporuri și 
4.500 de angajați din sub-
diviziunile medicale 
ale unor instituții 

Ca să evite discrepanțele de sa-
larii, Guvernul promite să vină cu 
majorări și pentru alte categorii de 

angajați din sistemul de sănătate, 
care nu sunt finanțați din FAOAM.

De sporurile la salarii se vor 
bucura 4.500 de angajați din mai 
multe instituții, mai exact sub-
diviziunile medicale din cadrul 
acestora. Este vorba despre Mi-
nisterul Apărării, Ministerul de 
Interne, Administrația Națională 
a Penitenciarelor, Serviciul de In-
formații și Securitate, instituții de 
asistență socială, ANSP, Centrul 
de Medicină Legală, Centrul Na-
țional de Transfuzie a Sângelui, 
Agenția Medicamentului etc.

Modificările la Legea Fondu-
rilor Asigurării Obligatorii de 
Asistență Medicală vor intra în 
vigoare la 1 septembrie. 

sanatate.info
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Memorialul 
Boysen, în 
desfășurare

Norvegianul Jakob Ingebrigtsen 
a câștigat la 30 iunie curent finala 
probei de alergări 800 m din cadrul 
reuniunii atletice „Memorialul Boy-
sen”, desfășurată la Oslo, Norvegia. 
Sportivul a arătat al IV-a rezultat 
mondial al anului: 1 min. 46 sec. 
44/100. Anterior, pe 11 iunie a.c., 
J. Ingebrigtsen a parcurs 2 000 m în 
4 min. 50 sec. 01/100, stabilind un 
nou record european. De asemenea, el 
este campion continental la 1 500 m 
şi 5 000 m. De remarcat că fratele mai 
mare al atletului, Henrik, a învins pe 
distanţa de 5 000 m (13 min. 19 sec. 
65/100), înregistrând cea mai bună 
performanţă mondială a sezonului.

Probe noi în 
programul 
Europenelor 
2022

Programul ediției a II-a a Campio-
natelor Europene, ce se vor desfășu-
ra în perioada 11-21 august 2022 la 
Munchen, Germania, se va completa 
cu patru discipline sportive: volei pe 
plajă, ping-pong, escaladă și canoe 
sprint. Acestea se vor alătura probe-
lor de atletism, ciclism, gimnastică, 
canotaj şi triatlon. Voleiul pe plajă 
va fi reprezentat de câte 32 de echipe 
la masculin şi feminin, cu un total de 
128 de jucători. Ediția inaugurală a 
Campionatelor Europene multisport 
s-a derulat în  2018 la Glasgow, Ma-
rea Britanie. 

Sofia Kenin
la o nouă victorie

Tenismena americană de 21 de 
ani, Sofia Kenin, numărul 4 WTA 
și câștigătoare la Australian Open 
2020, a învins în cadrul turneului de-
monstrativ de la Charleston (Carolina 
de Sud) o altă reprezentantă a SUA, 
Alison Riske, cu 6-1, 6-1. Competiția 
are scopul de a menține jucătoare-
le în formă înainte de reluarea, pe 
3 august a.c., a sezonului WTA, la 
Palermo, Italia. Reamintim că după 
ce s-a impus la Openul Australiei, 
Sofia Kenin a mai câştigat un tur-
neu la Lyon, Franța, ulterior interve-
nind pauza provocată de pandemie. 

Debutul de meci se făcu remar-
cat printr-o ușoară superioritate a 
surucenenilor, care controlau mai 
eficient mingea la mijlocul tere-
nului, presând constant asupra 
defensivei discipolilor lui Lilian 
Popescu. Către mijlocul reprizei, 
cei de la Sfântul Gheorghe domină 
clar ostilitățile din teren, însă pu-
ținele, dar razantele contraatacuri 
ale hânceștenilor țineau formația 
din Suruceni într-o încordare per-
manentă, obligând-o adeseori să 
revină în apărare. Astfel, în minu-
tul 20, sprintul lui Sergiu Plătică 
era cât pe ce să se încheie cu o ie-
șire unu la unu cu portarul Nicolae 
Cebotari, pericol dezamorsat în 
ultimul moment de experimenta-
tul fundaș Andrei Novicov.   

În minutul 28, o situație de 
gol și-a creat echipa din Suru-

ceni, însă greșeala goalkeeperului 
Cristian Avram, care scăpă din 
mâini mingea după o centrare cu 
boltă, fusese neutralizată de apă-
rare. Iar încă peste două minute 
șutează periculos pe spațiul porții 
Roman Volkov – C. Avram reține 
cu emoții, în două rânduri. 

În ultima treime a primei re-
prize, discipolii lui Lilian Popescu 
preiau încet-încet inițiativa, de-
monstrând o pregătire fizică su-
perioară adversarului. În minutul 
29, Iaser Țurcanu creează, la o 
centrare a lui Vladimir Ambros de 
pe flancul stâng, o fază extrem de 
periculoasă, însă greșește la fina-
lizare. În ultimul minut al acestui 
mitan, hânceștenii mai încearcă o 

dată deschiderea scorului, însă nu 
reușesc să profite de respingerea 
greșită a portarului Nicolae Ce-
botari după o centrare din afara 
careului. 

Susținere online

Este de menționat că din cauza 
pandemiei COVID-19 meciul s-a 
desfășurat fără spectatori, însă 
în tribune au fost instalate cinci 
ecrane LED cu imagini video ale 
suporterilor ce-și susțineau favoriții 
de la distanță, în regim online (în 
jur de 2 mii de persoane!), prin in-
termediul aplicației Zoom. Pentru a 
spori atractivitatea evenimentului, 
în pauză a fost organizată o loterie 
pentru microbiștii ce urmăreau me-
ciul, premiul – un ceas smart Watch 
GT 2 – revenind Zinaidei Botnaru, 
o susținătoare a FC Petrocub, dacă 
e să judecăm după inscripția de pe 
tricoul fiicei sale de câțiva anișori, 
prezentă în fața ecranului.

Pe contre

La pauză, Lilian Popescu 
operează anumite schimbări ce 
nuanțează intențiile ofensive 
ale formației pe care o conduce, 
adoptând schema tactică 4-2-4. 

Astfel, apărătorul Ștefan Efros 
este înlocuit cu Alexandru Bejan, 
un mijlocaș cu calități pronunțate 
de atacant. Primele cinci minute 
ale mitanului secund se constituie 
într-un adevărat asalt la poarta 
lui N. Cebotari; acesta intervine 
providențial și salvează formația 
sa de un gol ca și făcut, scoțând o 
„torpilă” direcționată sub trans-
versală. În minutul 58, fundașul 
formației din Hâncești, Petru 
Racu, este schimbat cu un ata-
cant, Vadim Gulceac, niște focuri 
de artificii din afara stadionului 
parcă salutând acest gest cu velei-
tăți pronunțat ofensive ale echipei 
din Hâncești. Însă nici discipolii 
lui Sergiu Cebotari nu se lasă mai 

Petrocub și-a adjudecat 
Cupa Moldovei

Petrocub Hâncești și-a adjudecat, în 
premieră, Cupa Moldovei Orange la 
fotbal, învingând pe 30 iunie curent în 
finala disputată pe Stadionul Zimbru 

contra formației Sfântul Gheorghe Suruceni. 

prejos, preiau periodic inițiativa 
și creează, grație străduințelor 
lui Alexandru Suvorov, câteva 
momente periculoase – din joc 
și din faze fixe – la poarta adversă. 
Până la urmă, scorul alb oglindit 
pe tabela electronică de marcaj 
împinge meciul în prelungiri...

În prima repriză suplimenta-
ră, în minutul 112 de joc, Bejan 
era la un pas să aducă formația 
din Hâncești în avantaj, însă „se 
opune” bara. Cred că nu vom greși 
spunând că, în linii mari, meciul 
a decurs sub semnul echilibrului, 
ambele formații fiind de o valoare 
aproximativ egală. Totuși pregă-

tirea fizică mai bună a celor de la 
Petrocub a ieșit clar în evidență 
spre sfârșitul timpului regulamen-
tar, dar și în cele două reprize su-
plimentare adăugate de brigada de 
arbitri din Belarus, care a avut o 
prestație impecabilă în acest meci 
cu o miză atât de mare. 

La execuția loviturilor de de-
partajare mai norocoși s-au dove-
dit a fi cei care și-au păstrat un 
plus de prospețime în forțe, adică 
jucătorii de la Petrocub Hâncești. 
Ei înving cu 5-3, adjudecându-și 
astfel, în premieră, Cupa Mol-
dovei, trofeul principal fiindu-le 
înmânat de către Ivan Gheorghiu, 
secretar de stat în domeniul ti-
neretului și sportului din cadrul 

Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării. 

„Consider că golul înscris de 
formația noastră la sfârșitul mita-
nului secund și invalidat de arbi-
tri pe motiv de ofsaid, a fost unul 
valabil, așa că trofeul principal 
trebuia de fapt să ne revină nouă. 
În rest, pot spune că mai avem de 
lucru la capitolul pregătire fizică, 
dar cred că pe parcursul campi-
onatului lucrurile vor reveni la 
normal”, este de părere Sergiu 
Cebotari, antrenorul principal al 
FC Sfântul Gheorghe Suruceni.

„Am muncit serios pentru a 
obține un rezultat la care visam 
atât de mult – adjudecarea Cupei. 
Cred că și Dumnezeu ne-a ajutat 
să ne împlinim acest scop. După 
cum se spune, norocul le surâde 
celor mai puternici”, a specificat 
Lilian Popescu, tehnicianul echi-
pei Petrocub Hâncești.
 
Cupa Moldovei Orange

Finala.
Petrocub Hâncești – Sfân-

tul Gheorghe Suruceni 0-0; 
5-3 la lovituri de departajare.

Au marcat (din penalty): 
Ion Jardan, Ilie Damașcan, Ar-
tiom Rozgoniuc, Iaser Țurcan, 
Arcadie Rusu / Victor Stână, 
Sidy Sagna, Serghei Svinarenco. 

Petrocub: Cr. Avram, J. Ona-
na, P. Racu (V. Gulceac, 58, A. 
Rusu, 109), 8 I. Țurcan, V. Ambros 
(V. Bogaciuc, 90+3), S. Plătică, 
D. Melachio, 22 Șt. Efros (A. Be-
jan, 46), A. Rozgoniuc, A. Onica 
(I. Damașcan, 67), I. Jardan.

Antrenor: Lilian Popescu.

Sf. Gheorghe: N. Cebotari, 
A. Novicov, V. Plămădeală, A. Su-
vorov (D. Mandrîcenco, 75), R. 
Mociulyak (S, Istrati, 87), Roman 
Volkov (V. Stână, 91), M. Iurcu 
(M. Ghecev, 66), P. Ojog (I. Bon-
darenco, 114), Y. Smirnov, S. Svi-
narenco, E. Slivca (S. Sagna, 75).

Antrenor: Sergiu Cebotari.

Au arbitrat: Amine Kourgheli 
(central), Yury Khomchanka și 
Siarhei Kasavets (pr tușă), toți 
din Belarus.

Iulian BOGATU
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T U T T I - F R U T T I

Pe 29 iunie 1895, se năștea bi-
ologul britanic, „tatăl agnostisc-
mului”, Thomas Henry Huxley. 

A fost un fervent susținător 
al Teoriei Evoluționismului, pe 
care a încercat să o dovedească 
și documenteze prin munca sa de 
biolog. El a fost cel care a spus, 
pentru prima dată, că păsările se 
trag din dinozauri și oamenii… 
din maimuțe. 

În plină dispută publică pe 
această temă, Charles Darwin 
a fost cel care l-a contactat pe 
Huxley, pe vremea când Darwin 
tocmai scria cartea sa de căpătâi, 
„Originea speciilor”. Darwin cel 

retras, avea nevoie de biologul 
Huxley cel vocal pentru a-i sus-
ține public teoriile. Așa s-a ales 
Huxley cu porecla de „Buldogul 
lui Darwin”.

Thomas Huxley a devenit atât 
de faimos, încât mii de oameni 
veneau să îi asculte prelegerile, 
care i-au adus și supranumele de 
„evanghelistul științei”. S-a im-
plicat foarte mult în reformarea 
educației. A făcut parte, o vreme, 
din conducerea Colegiului Eton și 
a fost rector al Universității din 
Aberdeen.

În 1869, Thomas Huxley a 
fost cel care a creat termenul de 

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

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

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

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

6 luni 3 luni

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

Toți poștașii care vor perfecta 50 de abonamente pentru 6 luni la oricare din Indicii de abonare PM 
21125 şi PM 21125/23 (pensionari) vor beneficia de un premiu de 500 de lei.

Poștașul care va perfecta nu mai puțin de 105 abonamente pentru 6 luni va primi 1200 de lei.

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

„Te caut!” – așa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chișinău te va ajuta 
să-ți găsești jumătatea.

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

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

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

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

Te  c a u t !

Un 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)

Huxley, „Buldogul lui Darwin”, 
omul de știință care a afirmat 
că omul se trage din maimuță

Un polițist, pe malul unui lac, îi zice unei tinere:
- Domnișoară, aici este interzis scăldatul!
- De ce nu mi-ați spus înainte să mă dezbrac?
- Dezbrăcatul nu e interzis...

Vă e teamă că se apropie vârsta de 40 de ani?
Să vedeți cum e când se depărtează!

Dumnezeu a făcut întâi bărbatul, iar apoi femeia, în ziua a șasea.
În ziua a șaptea, a mai făcut un bărbat, că primul fugise.

Bulă se prezintă la un interviu de angajare:
- Caut de lucru!
- Aveți experiență?
- Da! Caut de trei ani!
Doi proaspăt arestați discută în celulă:
- De ce ai fost arestat?
- Pentru concurență.
- Adică?!?
- Fabricam aceleași bancnote ca și statul.

agnostic, care îi descrie pe cei 
care nu sunt convinși de existența 
zeităților sau a altor aspecte 
legate de religie, nu pentru că le 
neagă existența, ci pentru că sunt 
imposibil de probat. 

rfi.ro
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crezare. Ce-i veni lui Mitrache în 
gând, ia să-i ajute pe săteni să-și 
deschidă afaceri. 

Mulți lucrau pe la Moscova, 

alții se întorseseră în sat de prin 
țări europene, aveau ceva bani 
la chimir. Și Mitrache era omul 
care vindea idei și vise. Cu unul 
se apropiase foarte mult bărbatul. 
Visa săteanul să ajungă moșier. 
Avea de gând să cumpere parcelele 
de pământ lăsate în paragină, ca-
sele rămase și ele de izbeliște după 
moartea bătrânilor singuratici.

Marele „afacerist” Mitrache

Lui Mitrache îi venea rolul 
de mediator între rudele celor 
decedați și viitorul moșier. El îi 

Deși în acest moment 
totul pare să fie stabil din 
punct de vedere emoțional, 
totuși nu te simți împlinit. 
Ești acompaniat de o mână 
de oameni dedicați, dar 
continui să te simți sin-
gur. Firea ta introvertită te 
„forțează” să te îndepărtezi 
de toți cei care pot avea o 
influență benefică asupra 
echilibrului tău.

Te simți epuizat din cau-
za situațiilor stresante prin 
care treci la birou. Fii în-
crezător că viața te va răs-
plăti pentru tot ceea ce faci! 
Neajunsurile emoționale 
care apar uneori în relația 
de cuplu pot fi foarte ușor 
soluționate dacă există des-
chidere din partea ambilor 
parteneri. 

În ultima perioadă, nu 
ai reușit să îți dai seama 
de ce ai nevoie pentru a 
te simți împlinit. Totul în 
jurul tău este haos. Nu reu-
șești să duci la îndeplinire 
nimic din ceea ce îți pro-
pui. Starea de spirit agitată 
are efecte vizibile asupra 
motivației tale. Cuvintele 
pot deveni inamicul tău 
principal.

Chiar dacă compromi-
surile pe care le faci par 
să fie riscante, pe termen 
lung, acestea merită orice 
dedicare din partea ta. La 
birou apar noi oportunități 
de implicare în proiecte de 
mare anvergură. Pentru ca-
riera ta este important să o 
faci. Zilele de weekend vor 
fi aglomerate cu probleme 
administrative.

Concentrarea va fi esen-
țială în zilele următoare. 
Planul sentimental este din 
nou plasat pe loc secund. 
Îți este foarte bine singur. 
Atunci când te afli în impas, 
primești suport necondițio-
nat din partea persoanelor 
importante pentru tine. „Re-
calibrarea” survine destul de 
rapid datorită susținerii de 
care ai parte.

În plan profesional, ai 
multe lucruri pe care dorești 
să le pui în aplicare, chiar 
dacă sunt persoane care nu 
se încred cu adevărat în tine. 
Viața personală îți aduce 
multe satisfacții. Pui capăt 
unei relații romantice toxice, 
reușești să ieși din negura 
în care te aflai și ai câteva 
proiecte personale cărora 
te dedici întru totul.

Familia te sprijină în tot 
ceea ce faci și îți oferă afec-
țiune și stabilitate emoțio-
nală, dar în același timp te 
și epuizează la nivel ener-
getic. În ultima perioadă ai 
evitat să emiți judecăți de 
valoare în raport cu anu-
mite aspecte, iar această 
decizie ți-a adus stabilitate 
psihică și emoțională. 

Deși încă nu știi spre ce 
direcție se îndreaptă toa-
tă jovialitatea de care ești 
înconjurat, te lași purtat 
de ea. Zilele acestei săptă-
mâni te provoacă, mai ales 
la nivel profesional. Modul 
în care alegi să te raportezi 
la cei din jur te ajută să îți 
„eșalonezi” energia psihică 
de care dispui.

Adori să flirtezi și să faci 
asta cu fiecare ocazie pe care 
o ai. Chiar dacă de multe te 
întrebi ce se ascunde în spa-
tele acestei nevoi, blochezi 
orice direcție spre răspuns. 
E posibil să îți fie teamă de 
ceea ce vei afla. Viața profe-
sională aduce în prim-plan 
dorința de a te remarca. Nu 
forțezi lucrurile.

Expansiunea orizonturi-
lor profesionale te ajută să 
faci lucruri pe care ți le-ai 
dorit dintotdeauna, chiar 
dacă provocările de care vei 
avea parte sunt dintre cele 
mai neconvenționale. Ești o 
fire puternică, concentrată 
pe acțiune și pe rezultate. 
Nimic nu te va abate de la 
drumul pe care ai pășit.

Nu înțelegi nevoia unora 
de a aduce în plan online 
toate deciziile pe care le iau. 
Ești conștient și de starea de 
iritare pe care ți-o creează, 
„atinge” ceva în raport cu 
propria lume interioară. În-
cearcă să urmezi firul spre 
care duce această introspec-
ție! Ai nevoie de răspunsuri 
în acest sens.

La nivel energetic, lucru-
rile vor fi cât se poate de 
clare. Firea ta duală se va 
afla în plină activitate în ur-
mătoarele zile deoarece vei 
fi pus mereu în postura de 
a alege. Acum știi care sunt 
lucrurile care te împlinesc 
cu adevărat, dar vei fi din 
nou tentat să faci compro-
misuri în defavoarea ta.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

(urmare din numărul trecut)

„Niciodată nu mă bag în buzu-
narul nimănui. Îmi dau banul de 
bunăvoie. Eu le promit doar ceea la 
ce visează ei. O femeie se vrea iu-
bită, îi promit să-i găsesc pereche, 
uneori îmi reușește. Altul dorește 
să se îmbogățească peste noapte, 
îi spun că e posibil, doar să inves-
tească ceva în visul lui. Niciodată 
nu mă leg cu oameni meschini, 
răutăcioși, răzbunători. De altfel, 
aceștia nici nu visează la nimic”, 
așa își formula Mitrache regulile 
de viață după care trăia, și să știți 
că nu o ducea mai rău ca alții.

Au trecut mulți ani la mijloc, 
n-am auzit despre Mitrache mai 
nimic, când iată că o știre de la 
televizor mi-a amintit de acest 
verișor al mamei. S-a întâmplat 
că, la bătrânețe, Mitrache a ajuns 
să trăiască la o nevastă dintr-un 
sătuc din suburbia Chișinăului. 

S-au împerecheat 
două singurătăți

Ba mai mult chiar, mi-a spus 
lumea de pe acolo că s-a și cu-
nunat la o mănăstire cu dânsa și 
toți în sătucul lor îi țineau de soți. 
Mare gospodar din Mitrache nu 

era, dar probabil s-au împerecheat 
două singurătăți ca să se sprijine 
una pe alta la bătrânețe. Femeia 
ceea era văduvă și avea doar un 
copil în viață și acela la pușcărie. 

A știut Mitrache de treaba asta 
sau nu, dar uite că a intrat în via-
ța Mariei cu gând să-și încheie 
veleatul cu dânsa alături. Când a 
auzit pușcăriașul că a adus mai-
că-sa bărbat străin în gospodăria 
lor, s-a înfuriat peste seamă. I-a 
și trimis scrisoare: „Alungă-l că, 
de vin acasă, bag gheara în voi 
amândoi!”.

„Femeia a prins frică, își cu-
noștea odrasla. Era impulsiv și 
agresiv peste poate, căci pentru 
o bătaie cruntă a și ajuns după 
gratii. Nu avea somn sărmana. 
„Hai să plecăm, Mitrache, în sa-
tul tău”, îl tot ruga ea. Îi spusese 
bărbatul că un bunel i-a lăsat prin 
testament casa lor de la Pârliți. 
Minciună era și asta. N-a avut 
niciodată bunei în satul cela.

Nu se îndura să iasă 
din casa femeii

 La 50 de ani, Mitrache nu ago-
nisise nimic și nici pensie nu se 
știe dacă ar fi avut, cum lucrase 
doar cu lunile pe undeva. Nu putea 
însă în ochii femeii să fie chiar un 
coate-goale! Așa că tot o ducea 
cu vorba de azi pe mâine, lega o 
minciună de alta și nu se îndura să 
iasă din casa asta, unde se simțea 
bine și corcolit mai ales. 

Fără să bănuiască sărmanul 
ce-l așteaptă. Năravul lui îl știți 
de acum. Cu minciuna în capul 
mesei! Înșira povești și oamenii 
din sat, mai ales cei care nu-l cu-
noșteau îl ascultau și-i dădeau 

L A  N O I  A C A S Ă

Năravuri (2)

Lidia BOBÂNĂ

găsea, se înțelegeau la preț, își 
primea procentul și parcă treaba 
asta mergea strună. Dar uite că, 
într-o zi, vine „moșierul” la casa 
lui Mitrache, îl înhață de guler pe 
acela și-i dă la moacă, și iar îi dă 
de-l lăsă mai mult mort la pământ. 

„Ori îmi întorci banii, 
ori bag cuțitul în tine!”

„Ce ți-am făcut, omule?” – bâi-

gui Mitrache nedumerit și speriat 
la culme. „M-ai prădat, hoțule! Nu-
mai tu știai unde țin eu banii! Nici 
nevasta nu cunoștea locul lor. Ori 
mi-i întorci, ori bag cuțitul în tine!” 

Degeaba încerca Mitrache să-l 
convingă că e nevinovat. „Moșie-
rul” o ținea una și bună: „Tu m-ai 
prădat, altcineva n-avea cum!”. Au 
chemat poliția, a urmat o inves-
tigație, care a durat și a tot durat 
luni de zile și dosarul nu a mai 
ajuns în judecată – puține dovezi 
erau că ar fi fost implicat în jaful 
acesta Mitrache.

Ar fi plecat din sat bărbatul 

căci, de rușine, nu știa unde să-și 
ascundă ochii, dar nu avea niciun 
loc unde să se oploșească. De aici 
îl presa și nevasta să se ducă din 
sat că, uite, la sfârșit de an i se 
întoarce fiul din pușcărie și va fi 
rău și amar de viețișoara lor. 

I-a recunoscut atunci Mitra-
che că nu are nicio casă și că se 
va gândi el ce să facă și unde să 
se ducă. La urma urmei, plec eu 
și tu rămâi. Dar n-au mai plecat 

niciunul. Noaptea, când le era 
somnul mai dulce, cineva le-a 
dat foc la casă. 

Înmormântați într-un 
sicriu și într-o groapă

I-au găsit vecinii a doua zi car-
bonizați. Bănuieli au fost multe, 
poliția avea părerea ei, pompierii 
au venit la rândul lor cu o ipoteză, 
dar adevărul e că au murit bieții 
oameni. S-a întors de la pușcărie 
feciorul Mariei și i-a înmormântat 
pe amândoi într-un sicriu și într-o 
groapă.

Fo
to

 s
im

b
o

l
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Luni, 6 iulie

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 Adevaruri despre trecut
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Serial: Primaverii
15.50 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 Documentar: Chipurile 
româniei
21.50 Vorbeşte corect!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
06.55 5’

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 64
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene seria a 
III-a, 16 ep
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 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 65
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
21.00 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Telejurnal Sport Meteo
00.15 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 7
01.05 Serial: Jocurile timpului
02.20 Catherine - bucătar în Irlanda
02.50 Sport
03.00 Meteo
03.05 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
03.55 #Creativ
04.20 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării, ep. 5
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: 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 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Vlaşinii
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: Măcelarul 90’
01.40 România… în bucate
02.10 Paşaport de România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!

05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 „Tezaur”
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial „Iubire de argint”
11.00 F/d
12.30 Bucătăria lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
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 „The irishman”
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
06.30 modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
09.00 modificare grilă de programe
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 Pettson şi Findus
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 Barbie în povestea sirenei
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 „Nu te pune cu Zohan”
23.45 Ştirile
00.15 Film „Guardians of the 
Galaxy”
02.15 „Las Fierbinţi”
03.00 „Vorbeşte lumea”
05.00 „Ce spun românii”

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV

20.30 Numai iubirea
21.30 Regina
23.45 Ştirile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 Patrula
11.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 De facto
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecţie Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Serial „Sclava albă”
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Colecţie Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Tat pi Dos
05.00 Я не буду есто есть
05.30 Ora Expertizei

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.05 Ждем в гости
07.55 Talk-show - optmart SRL
09.00 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 М/ф „Речной патруль”

11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Клод в помощь”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Лондонские 
каникулы”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Лондонские 
каникулы”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 „Река без границ”
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „А вот и она”
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Святая Джуди”
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. 
699
09.30 Film: PRIETENIE, Dragoste 
şi ură
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 16
15.45 Vouă

16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
296
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 17
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
299
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
700
21.00 Film: TEROARE LA 
ÎNALŢIME
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 Т/с „Запретная Любовь”
21.00 Т/с „Если нам судьба…”
22.00 Т/с „Громовы”
23.00 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 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”
20.30 Семейный бизнес
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с „Одна за всех”
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Marți, 7 iulie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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
15.50 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Documentar: Chipurile 
româniei
21.50 Vorbeşte corect!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi
06.55 5’

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 65
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene seria a 
III-a, 16 ep
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 Maghiara de pe unu

17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 66
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
21.00 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării
22.10 Serial: Jocurile timpului, 
sez. 3
23.30 Telejurnal Sport Meteo
00.05 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 8
02.00 Revizie tehnică
06.05 Ora regelui

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 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!
20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
23.55 Serial: Primăverii
00.55 Memorialul Durerii
01.50 Filler călătorie vară
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Respiro
10.15 Serial „Iubire de argint”
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 „Tezaur”
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 Poezii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial „Iubire de argint”
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 „Musafirul”
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.05 Fii tânăr!
00.35 F/d
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
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 Cei trei purceluşi
14.30 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 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
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 „Paul, mare poliţist la 
mall 2”
23.30 Ştirile
00.00 Film „Riddick”
02.00 Las Fierbinţi
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Regina
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 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 Serial „Sclava albă”
11.30 Страна на вкус
12.30 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 De facto
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecţie Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Editie speciala
21.30 Serial „Sclava albă”
22.30 Filme şi Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Editie speciala
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Colecţie Ora de Ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Tat pi Dos
05.00 Я не буду есто есть
05.30 Editie speciala

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Святая Джуди”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „А вот и она”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „В доме отца”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „В доме отца”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Венеция зовет”
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Линия родства”
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
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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. 
700
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. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
297
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 18
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
300
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 701
21.00 Film: U. S. SEALS 3: MISI-
UNE PE TĂRÂMUL MORŢII
23.00 Film: TEROARE LA 
ÎNALŢIME
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 Т/с „Запретная Любовь”
21.00 Т/с „Если нам судьба…”
22.00 Т/с „Громовы”
23.00 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 Семейный бизнес
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с „Одна за всех”
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 8 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 dumneav-

oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Timişoara, capitală culturală
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!

15.00 Serial: Primaverii
15.50 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 Ştiri+Tema zilei
21.00 Documentar: Chipurile 
româniei
21.50 Vorbeşte corect!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
06.55 5’

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 66
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene seria a 
III-a, 16 ep
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 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 67
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
21.00 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Telejurnal Sport Meteo
00.15 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 9
01.05 Serial: Jocurile timpului
02.15 Catherine - bucătar în Irlanda, 
ep. 7
02.40 Sport
02.50 Meteo
02.55 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
03.45 Levintza
04.10 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării, ep. 6
05.00 Serial: Seddulbahir: zidurile 
mării
06.00 Tezaur folcloric

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 Regatul sălbatic
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 Telecinemateca Omul liniştit 
130’
22.30 Câştigă România!
23.30 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
00.20 Telecinemateca Omul liniştit 
130’
02.35 România… în bucate
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
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial „Iubire de argint”
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Valentin Golomoz şi Or-
chestra „Mugurel”
03.35 Chişinău: ieri şi azi
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Bibi şi Tina 4
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 modificare grilă de programe
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie în povestea sirenei
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 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
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 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 „Misiune în forţă”
23.45 Ştirile
00.15 Film „Fata din tren”
02.15 „Las Fierbinţi”
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea

21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Teleshopping
23.45 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 Serial „Sclava albă”
11.30 Страна на вкус
12.30 Editie speciala
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 De facto
17.30 Бойкая Кухня

18.00 Colecţie Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Serial „Sclava albă”
22.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
00.00 Jurnalul de noapte
01.50 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Tat pi Dos
05.00 Я не буду есто есть
05.30 Secretele Puterii

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Линия родства”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Венеция зовет”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Мебиус”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Мебиус”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Парклэнд”
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Воздушный маршал”
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Arts 21

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 701
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. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
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17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 19
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
301
20.00 Film: ASASINUL
22.00 Film: KICKBOXER 5: ULTI-
MA RĂZBUNARE
00.00 Film: U. S. SEALS 3: MISI-
UNE PE TĂRÂMUL MORŢII
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 Т/с „Запретная Любовь”
21.00 Т/с „Если нам судьба…”
22.00 Т/с „Громовы”
23.00 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 Семейный бизнес
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с „Одна за всех”
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 9 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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Serial: Primaverii
15.50 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 Documentar: Chipurile 
româniei
21.50 Vorbeşte corect!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Romanie
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
06.55 5’

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 67
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene seria a 
III-a, 16 ep
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 suspin-

elor, ep. 68
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
21.00 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării
22.10 Serial: Jocurile timpului
23.30 Telejurnal Sport Meteo
00.15 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor
01.05 Serial: Jocurile timpului
02.20 Catherine - bucătar în Irlanda
02.50 Sport
03.00 Meteo
03.05 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
03.55 Şah-mat
04.20 Serial: Seddulbahir: între 
zidurile mării
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: Un strop de noroc

21.50 Filler călătorie vară
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
23.55 Film: Un strop de noroc
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 călătorie vară
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 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 Euromaxx
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial „Iubire de argint”
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Bucătăria lui Catherine
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial „Pentru fiul meu”
23.00 Ştiri Externe
23.25 Prin muzică în Europa
00.25 „Musafirul”
00.55 Cântec, dor şi omenie
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
16.30 F/d

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 modificare grilă de programe

P R O G R A M E  T V
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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
12.20 modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui

13.30 Barbie (tm) în povestea 
sirenei 2
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 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
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 „O luptă personală 3: 
Frontul de acasă”
23.30 Ştirile
00.00 Film „Prima lovitură a lui 
Jackie Chan”
01.45 Las Fierbinţi
02.30 „Arena bucătarilor”
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Regina
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 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 Serial „Sclava albă”
11.30 Страна на вкус
12.30 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 De facto
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecţie Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Serial „Sclava albă”
22.30 Maigret. 1 с.
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 Tat pi Dos
05.00 Я не буду есто есть
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa

07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Воздушный маршал”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Парклэнд”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Пылающая равнина”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Пылающая равнина”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Муз/ф „Гайд-парк на 
Гудзоне”
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Убить короля”
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 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. 19
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
299
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 20
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
302
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
702
21.00 Film: REGLARE DE CONTU-
RI PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.00 Film: ASASINUL
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 Т/с „Запретная Любовь”
21.00 Т/с „Если нам судьба…”
22.00 Т/с „Громовы”
23.00 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 Семейный бизнес
21.30 Т/с „Лондонград”
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с „Одна за всех”
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 10 iulie

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 dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Serial: Primaverii
15.50 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 Dăruieşte, Românie!
22.30 Documentar: TVRi
23.20 Gala umorului

01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Gala umorului
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
06.55 5’

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 68
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene seria a 
III-a, 16 ep
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis Tradititi şi obicei-
uri ale polonezilor, ucrainenilor şi 
turcilor din România
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 69
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: Răzbunarea lui Jacquou
23.45 Telejurnal Sport Meteo
00.35 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 1
01.25 Film: Răzbunarea lui Jacquou
04.00 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda
04.25 Garantat 100%
05.15 Exclusiv în România
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
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Paşaport de România

02.55 Filler călătorie vară
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

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 În ritmul dansului
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Serial „Iubire de argint”
12.45 Chişinău: ieri şi azi
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial „Pentru fiul meu”
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial „Iubire de argint”
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
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”
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
00.25 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.45 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.25 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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
12.20 modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Franklin şi prietenii - Aventu-
ra lui Franklin: călătorie în adâncuri
14.20 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 Bibi şi Tina 4
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 „Jonah Hex”

23.15 Film „Un gigolo de doi bani: 
Aventuri în Europa”
01.00 Film „Hard Corps”
03.00 Lecţii de viaţă

04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Regina
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Regina
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 Serial „Sclava albă”
11.30 Страна на вкус
12.30 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Colecţie Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Colecţie Dora Show
21.00 Maigret. 2 с.
21.30 Serial „Sclava albă”
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Lampa fermecată - Colecţie
01.00 Страна на вкус
02.00 Colecţie Ora de ras
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Tat pi Dos
05.00 Я не буду есто есть
05.30 Editie speciala

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 „Настоящее время”
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф „Убить короля”
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф „Гайд-парк на Гудзоне”
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф „Талли”
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф „Талли”
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф „Виктор”
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф „Песня имен”
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Talk-show politic
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Global 3000

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
702
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. 20
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 300
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
303
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
703
21.00 Film: MĂ NUMESC NIMENI
23.30 Film: KICKBOXER 5: ULTI-
MA RĂZBUNARE
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 Поле Чудес
21.00 Т/с „Запретная Любовь”
22.00 Т/с „Громовы”
23.00 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 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с „Одна за всех”
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 11 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 #Creativ
12.15 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Drum în penumbră
16.35 Regatul salbatic
17.00 Lumea azi
17.30 Cooltura
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Primul război 
mondial-istorii personale
00.00 Film: Drum în penumbră
01.25 Lumea azi
01.50 Cooltura
02.15 Drag de România mea!
04.00 Documentar: Primul război 
mondial-istorii personale
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 Expeditiile memoriei
06.55 5’

TVR 1

07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 5
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 Vedeta populară
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Vedeta populară
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Serial: Il luce
16.30 Cooltura
17.00 Lumea azi
17.30 Banii tăi
18.00 Izolaţi în România
18.35 Teleenciclopedia: Edgar De-
gas - femei pe terasa unei cafenele, 
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seara
19.30 Discover România
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Artista, dolarii şi 
ardelenii
22.35 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 8
23.35 Profesioniştii…
00.30 Lumea azi
01.00 Banii tăi
01.35 Film: Artista, dolarii şi 
ardelenii
02.50 Sport
03.00 Telejurnal Sport
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: Jean de Florette
22.20 Serial: În apărarea fiului
23.55 MotorVlog
00.25 Zile cu stil
00.55 Film: Jean de Florette
02.55 Serial: În apărarea fiului
04.20 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
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
15.10 F/d
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager

19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film „Leaves of grass”
22.55 Ştirile (rus.)
23.10 Zapovednik
23.25 Ştiri Externe
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru sănătate
01.00 Serial „Poftă bună”
01.30 Bună dimineaţa
03.15 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
21.15 Bună dimineaţa

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: Prinţesa perlelor
09.15 Barbie (tm) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
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 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
15.30 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 Vânătorii de troli
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 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.00 Film „Un barbat multiplicat”
12.45 Ford Boyard
14.30 Film „Talismanul norocos”
16.30 Film „Omul Păianjen 2”
19.00 Ştirile
20.00 Film „Răzbunătorii: Sub 
semnul lui Ultron”
22.45 Film „Din adancuri”
00.30 Serial „Videochat”
01.30 Film „The Marine 3: Home-
front”
03.00 Fort Boyard
04.15 Film „Multiplicity”

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 Regina
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 Regina
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Hora Party
12.00 Serial „Sclava albă”
13.00 Secretele Puterii
14.30 Din lumea filmelor
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 De bine, de rau
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Bilete de speranţă
17.45 De bine, de rau
18.00 Страна на вкус
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Maigret
23.00 Ora de Ras
00.00 Din lumea filmelor
00.30 Colecţie Dora Show
01.30 Ce mai fac vedetele
02.00 Serial „Sclava albă”

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 „Виктор”
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 „Река без границ”
14.00 Х/ф „Воспоминания о 
будущем”
16.30 Х/ф „Зачем мы женимся?”
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф „По прозвищу 
„Чистильщик”
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.10 Х/ф „Зверь”
01.30 Reporter de Gardă
01.45 „Река без границ”
02.00 Cutia neagră
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.10 Америка. Большое 
путешествие
05.40 „Река без                          
границ”

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
301
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 345
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: CRIPTA
16.00 Film: MĂ NUMESC NIMENI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
304
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: REGLARE DE CON-
TURI
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
08.30 Т/с „Черная любовь”
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с „Черная любовь”
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с „Черная любовь”
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с „Черная любовь”
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с „Черная любовь”
20.30 Поле Чудес

21.30 Т/с „Громовы”
00.30 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Шоу „Детки-предки”
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с „Царевны”
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел
20.30 Русские не смеются
22.30 М/с „Царевны”
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 12 iulie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria 23’/30’
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Atac în bibliotecă
16.35 Regatul salbatic
17.00 Ora Regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova

19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Cantec şi poveste
22.30 Locuri, oameni şi comori
03.00 Documentar: Primul război 
mondial-istorii personale
00.00 Film: Atac în bibliotecă
01.35 Ora Regelui
02.25 Dăruieşte, Românie!
03.55 Discover România
04.05 Documentar: Primul război 
mondial-istorii personale
05.00 Telejurnal                                  
Moldova
06.00 Conexiuni
06.55 Imn 5’

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 Vizita de lucru
19.30 Discover România
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 8
03.00 Breaking fake news
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Natură şi aventură
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Trecătoarele iubiri
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: Întoarcerea lui Vodă 
Lăpuşneanu
22.45 Film: de artăLa căderea nopţii 
103’
00.45 Pescar hoinar
01.20 Film: Trecătoarele iubiri
03.05 Telejurnal
03.35 Film: Întoarcerea lui Vodă 
Lăpuşneanu
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.30 Chişinău: ieri şi azi
11.40 La datorie
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial „Poftă bună”
13.00 Miezul zilei
13.30 „O demivorbă”
14.00 Rapsodia satului
14.30 „Tezaur”
15.00 „Musafirul”
15.30 Erudit cafe
16.10 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
18.45 F/d
19.00 Mesager
20.00 Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Film „Wallander. Omul 
neliniştit”
23.55 Zapovednik
00.10 Purtătorii de cultură
00.40 Eroi printre oameni
01.00 Serial „Poftă bună”
01.30 Bună dimineaţa
03.15 Evantai folcloric

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) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
09.15 Barbie: Prinţesa perlelor
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 Bibi şi Tina 4
15.30 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 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
21.50 Curiosul George
22.15 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.45 Vânătorii de troli
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 „The Lucky One”
12.00 Film „Spider-Man 2”
14.45 Film „Jack şi uriaşii”
17.00 Film „Politia în direct”
19.00 Ştirile
20.00 Film „Noapte albă”
22.00 Film „Distractie cu Dick şi 
Jane”
23.45 Film „Războinicul”
02.30 Film „Showtime”
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 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 „Ce se întâmplă,                         
doctore?”
01.15 „România, te iubesc!”
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Zona VIP
10.30 De bine, de rau
10.45 Editie speciala
12.15 Bilete de speranţă
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Din stramosi pana la noi
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Bilete de speranţă
17.45 De bine, de rau
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Ce mai fac vedetele
22.30 Bilete de speranţă
23.00 Filme şi Staruri
23.30 Colecţie Dora Show
00.30 Colecţie Ora de ras
01.30 Colecţie Dora Show
02.30 Colecţie Ora de ras
03.30 Colecţie Dora Show
04.30 Colecţie Ora de ras

05.30 Editie speciala

TV8

06.00 Х/ф „Тарзан”
07.40 Teleshopping
08.00 Х/ф „По прозвищу 
„Чистильщик”
09.30 Check in
10.00 Х/ф „Лорд вор”
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 „Река без границ”
13.30 Autoblog
14.00 Муз/ф „Певец”
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф „Цифровая 
радиостанция”
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф „Темные воды”
22.30 Zâmbărele
22.45 Муз/ф „Боец”
00.30 Punct şi de la capăt
01.15 Egoist
02.00 Talk-show politic
03.15 Autoblog
03.45 Reporter de Gardă
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. 
302
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: CRIPTA
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. 
305
20.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE
22.45 Opriţi timpul
01.30 Albumul Naţional
03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с „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”
00.00 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

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

P R O G R A M E  T V
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Președintelui Dodon,
când nu era plecat la Moscova
Văzând că nu-i la închinat,
Chiar Putin îi trimise slova:
Dodoane, fii disciplinat,
Prea des te duci în R. Moldova!... Gheorghe BÂLICI

Zile senine, marca ,,Akord”

Single-ul a fost lansat din do-
rința de a dărui melomanilor o 
doză proaspătă de optimism și 
entuziasm pentru o viață mai 
frumoasă, conform echipei de 
producție. 

,,Prin intermediul acestei piese, 
„Akord” vrea să readucă soarele 
pe străzile înnorate de efectul 
nedoritei pandemii. Să le dorim 
succes pentru că îl merită, deoa-
rece ,,Strada zilelor senine” vine 
pe valul crescând al precedentelor 
realizări muzicale”, informează 
„Fabrica de hituri”. 

,,Producția video te prinde ca 
un film bun de privit și îți dorești 
să se repete. Ne-am uitat la clip, 
înaintea lansării, de vreo zece ori 
la rând. Nu reușeam, împreună 
cu Eduard, nicidecum să găsim 
la noi vreun cusur ceva, deoarece 
ne apăreau permanent în față cele 
cinci fete focoase și senzuale”, a 
declarat solistul Igor Sîrbu.

Producția muzicală aparține 
lui Eugen Doibani, care a realizat 
instrumentalul pe linia melodică 
compusă de Iurie Bădicu, Eduard 
Malareu, Igor Sîrbu și Eugen Doi-
bani, textul piesei fiind semnat de 
Iurie Bădicu.

Formația „Acord” este pre-
zentă pe scena de muzică ușoară 
autohtonă din anul 2006, iar din 
toamna anului 2019 s-a relansat 
într-o nouă formulă, astfel so-
listului Igor Sîrbu i s-a alăturat 
Eduard Malareu.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Istoric francez: trecutul 
nu poate fi înțeles prin 
criteriile morale de azi

Mai mulți istorici protestează 
în Franța împotriva freneziei cu 
care unele asociații antirasiste 
cer demontarea unor statui și 
schimbarea unor nume de licee, 
de străzi sau de piețe pe motivul 
că respectivele personalități ar fi 
cauționat comerțul cu sclavi sau 
colonialismul. În context este vi-
zată o importantă figură a secolului 
al XVII-lea, Jean-Baptiste Colbert. 

„A judeca trecutul prin pris-
ma criteriilor morale de astăzi 
înseamnă să refuzi înțelegerea 
istoriei și să-ți atribui, fără să te 
coste prea mare lucru, un statut 
de mare conștiință care dă lecții 
întregii lumi”. Iată ce afirmă scri-
itorul și istoricul Jean-Christian 
Petitfils în cotidianul „Le Figaro”. 
Din punctul său de vedere, de la 
moartea lui George Floyd în Sta-
tele Unite, un vânt de vandalism 
a început să sufle în Franța. 

Jean-Christian Petitfils îi cri-
tică atât pe militanții „anti-albi” 
animați, spune el, „de un delir 
ideologic și doritori să decon-
struiască istoria Franței”, cât și pe 
responsabilii politici „tetanizați” 
în fața acestor presiuni, și gata 
să pună un genunchi în pământ.

În ce-l privește pe Colbert, is-
toria Franței îi rezervă un loc de 
frunte întrucât el a cumulat, pe 
vremea regelui Ludovic al XIV-lea 
funcții foarte importante, este ca 
și cum cineva ar fi astăzi în același 
timp ministru al afacerilor inter-
ne, al economiei, al finanțelor, al 
marinei, al justiției, al comerțului, 
al construcțiilor și al culturii. 

Statul centralizat francez, legis-
lațiile care au permis acest lucru 
precum și înflorirea economică 
a Franței în acea epocă sunt le-
gate de numele lui Colbert. Tot 
de numele său este legat însă și 
un așa-numit „cod negru” des-
tinat să reglementeze comerțul 
cu sclavi din coloniile franceze. 
Sclavii provenind din Africa erau 
practic asimilați din punct de ve-
dere juridic cu categoria bunurilor 
materiale, a „mobilelor”, deși Col-
bert legifera și în privința unora 
dintre drepturile lor, de exemplu, 
acela de a se căsători sau de a se 
odihni duminica. 

Petitfils semnalează că ar fi im-
portant să denunțăm persistența 
unor practici sclavagiste și astăzi 
în unele țări arabo-musulmane.

rfi.ro

„Portocalele verzi”

 INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI 

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

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

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

Formația „Acord” dă tonul verii 
cu o nouă piesă muzicală, intitula-
tă ,,Strada zilelor senine”. Piesa a 
fost lansată luni, 29 iunie, însoțită 
de un videoclip care a atras deja 
admirația internauților.  

,,Să aduci soare în sufletele 
oamenilor prin muzică, dans, li-
teratură, pictură este un dar. O 
piesă cu vibrații pozitive…”, scrie 
o admiratoare a trupei, pe o plat-
formă muzicală.

Descriere: 
Ne considerăm stăpânii naturii 

și ai pământului. Dar ce putem 
face atunci când natura decide 
să se răzbune pe noi?

La numai 26 de ani, Adriana 
are o mulțime de întrebări la care 
nu a găsit încă răspunsuri. De ce 
mama și bunica ei au împărtășit 
același destin tragic la vârsta de 
27 de ani? Este o pură coinciden-
ță sau un blestem de familie? În 
căutarea hipnotică dintre viață și 
moarte, dintre trecut și prezent, 
ea descoperă un tulburător secret 
de familie. Între provocare și ade-
văr, viața Adrianei se scurge ca 
firele de nisip dintr-o clepsidră.  

 
Un roman despre incredibila forță 
vindecătoare a dragostei și legătu-
ra puternică dintre om și natură.

Despre autor:
Vitali Cipileaga a debutat în 

2015 cu „De vorbă cu Emma”, o 
carte de reflecții despre dragoste 
și viață, ce a cucerit inimile a zeci 
de mii de cititori. Lucrarea a fost 
premiată la Festivalul Național al 
Cărții și Lecturii, ediția a VI-a. În 
2016, a lansat romanul „În umbra 
pașilor tăi”, premiat la Salonul 
Internațional de Carte din Chi-
șinău, ediția a XXI-a. 
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