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Cine-i mai 
tare-n 
parcare?

Am mai scris despre asta: fie ales 
de „întregul popor”, fie desemnat de 
un grup de „aleşi”; cu mari împuter-
niciri (ca la americani, francezi sau 
ruşi) ori cu atribuţii simbolice (ca 
la nemţi şi italieni), „preşedintele 
Republicii Moldova” este, azi, nu 
doar cea mai nocivă funcţie, dar şi 
cea mai mare problemă a politicii 
de la Chişinău. Cu toate acestea, o 
râvneşte oricine nu i-i lene. Se expli-
că simplu, Watson: îţi faci mendrele 
cum îţi pofteşte muşchiul şi toate ţi se 
iartă; ori, dimpotrivă, nu faci nimic 
şi, iar: nu ţi se întâmplă nimic! 

15 

P r i v i r e a

Preoții care au fost angajați paralel în alte părți 
beneficiază de o pensie de stat. Preotul Vasile 
Ciobanu are o pensie de 1.500 de lei, deoarece 
părintele a avut mai multe locuri de muncă. „Eu am 
pensie pentru că am muncit și la stat.”

Mircea V. CIOBANU

Și-au revendicat dreptul la recalcularea 
pensiei, chiar și pe timp de pandemie

Persoanele în etate din Chișinău se tem că s-ar putea infecta cu 
noul tip de coronavirus, dar în același timp vor echitate socială. 
Zeci de bătrâni au venit să le fie recalculată pensia pentru 
limita de vârstă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) 
din sectoarele Buiucani și Centru ale capitalei.

De sărăcie, își 
riscă sănătatea
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STAI ACASĂ!

Mulți preoți din Republica Moldova, 
ajunși la bătrânețe, nu au pensie sau 
primesc pensia minimă pentru limita de 
vârstă, deoarece n-au contribuit la bugetul 
asigurărilor sociale. Chiar dacă ajung la 
vârsta de pensionare, clericii continuă să 
slujească până la etapa finală din viața lor 
și trăiesc din donațiile oamenilor.

„E de dorit ca 
preotul să moară 
în altar”
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Modificări la Codul 
electoral. Ziua votării, 
micșorată cu două ore

R a c u r s i

Fracțiunea Partidului Acțiune 
și Solidaritate va semna moțiu-
nea de cenzură împotriva Gu-
vernului, propusă de Platforma 
Demnitate și Adevăr, a declarat 
deputatul PAS, Igor Grosu.

El a spus că a avut un schimb 
de opinii în acest sens cu depu-
tatul Platformei DA, vicepreșe-
dintele Parlamentului, Alexan-

dru Slusari, informează Radio 
Chișinău.

Potrivit lui Igor Grosu, ur-
mează să fie purtate discuții 
și cu ceilalți deputați pentru a 
asigura voturile pentru demite-
rea Executivului condus de Ion 
Chicu, dar și pentru instalarea 
unui nou Guvern.

PAS, gata să susțină 
moțiunea de cenzură 
împotriva 
Guvernului Chicu

Serghei Țâmbaliuc. Vremuri tulburătoare

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

Curtea Constituțională a Re-
publicii Moldova (CCM) a de-
cis marți, 7 iulie, că alegerile 
prezidențiale nu pot avea loc în 
aceeași zi cu cele parlamentare. 
„Desfășurarea alegerilor parla-
mentare și a celor prezidenția-
le, ordinare sau anticipate, în 
această perioadă este interzisă. 
Desfășurarea a două scrutine 
în aceeași perioadă, cu excep-
ția alegerilor parlamentare și 
a celor prezidențiale ordinare 
sau anticipate este permisă”, au 
argumentat judecătorii Înaltei 
Curții, citați de Radio Chișinău.

CCM a precizat că dizolvarea 
Parlamentului în ultimele șase 
luni ale mandatului președin-

telui țării este interzisă în orice 
circumstanță.

Socialiștii și-ar fi dorit un 
scrutin anticipat, după ce alian-
ța făcută cu Partidul Democrat 
a pierdut majoritatea în Parla-
ment. Curtea Constituțională a 
fost interpelată însă de deputatul 
PAS, Sergiu Litvinenco, care voia 
să știe dacă un astfel de scrutin 
nu implică mai întâi demisia pre-
ședintelui Igor Dodon.

CCM a fost interpelată și de 
socialiști care au vrut numai să 
știe dacă alegerile generale an-
ticipate pot avea loc în aceeași 
zi cu cele prezidențiale.

radioeuropaliberă.org

Alegeri prezidențiale 
și parlamentare 
nu pot avea loc 
concomitent

În pofida criticilor opoziției, 
majoritatea parlamentară a votat, 
în ședința de astăzi, pentru apro-
barea proiectului de lege pentru 
modificarea Codului electoral, a 
Codului contravențional și a Co-
dului serviciilor media audiovi-
zuale, în prima lectură.

Inițiatorii proiectului mențio-

nează că documentul are ca scop 
realizarea unor adrese ale Curții 
Constituționale, ajustarea unor 
prevederi ale Codului electoral la 
normele Codului administrativ, 
precum și perfecționarea proce-
durilor electorale.

Se propune introducerea în 
Codul electoral a interdicției de 
a utiliza în campania electorală 
și în cadrul acțiunilor de agitație 
electorală a discursului bazat pe 
ură sau instigator la discrimina-
re, iar în Codul contravențional 
introducerea sancțiunilor pentru 
asemenea acțiuni.

De asemenea, sunt prevăzu-
te sancțiuni pentru implicarea 
cultelor religioase în campania 
electorală, transportarea orga-
nizată a alegătorilor la secțiile de 
votare dacă aceasta are ca scop 
să-i determine să voteze pentru 
un concurent anume, implicarea 
organizațiilor necomerciale, de bi-
nefacere și sindicale în campania 
electorală, nereflectarea corectă 
a campaniei de către instituțiile 
media.

Proiectul conține și alte modi-
ficări, inclusiv acordarea alegăto-
rului cu dizabilități a dreptului să 
aplice facsimilul în loc de sem-
nătură, acordarea dreptului de 
acces la listele electorale depline 
observatorilor, prin semnarea 
unei declarații de confidențiali-

tate, reglementarea expresă a zilei 
când începe campania electorală 
pentru turul doi de scrutin, redu-
cerea timpului destinat votării, 
stabilirea expresă a termenelor 
când pot fi nimicite listele elec-
torale etc.

O altă propunere prevede 
stabilirea orelor de votare de la 
8.00 până la 20.00, față de 07.00-
21.00, cum este în prezent. Drept 
argument, deputatul Vlad Batrîn-
cea a declarat că membrii secțiilor 
de votare lucrează cel puțin câte 12 
ore în ziua votării, obosesc și „le-
șină din cauza oboselii”. De partea 
cealaltă, deputatul Lilian Carp a 
spus că medicii, la fel, fac ture 
de noapte și muncesc uneori și 
mai mult de 12 ore, și nu se plâng. 

De asemenea, se propune stabi-
lirea unor norme clare referitoare 
la conținutul și modalitatea efec-
tuării publicității electorale, pro-
cedurii de contestații, precum și a 
sancțiunilor pentru grupurile de 
inițiativă, concurenții electorali, 
funcționarii electorali, instituțiile 
media.

Modificările au fost consulta-
te pe larg cu societatea civilă pe 
platforma Comisiei Electorale 
Centrale (CEC).

Proiectul de lege urmează a fi 
votat și în lectura a doua.

TVR Moldova
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„Națiunea noastră este martora unei campanii înverșunate care vrea 
să ne șteargă istoria, să ne defăimeze eroii, să anuleze valorile noastre 
și să ne îndoctrineze copiii. Bande furioase încearcă să dărâme statuile 
fondatorilor, să mânjească monumentele noastre sfinte și să dezlănțuie 
valuri de crime în orașele noastre. Mulți dintre oamenii aceștia nu au idee 
de ceea ce fac, dar unii din ei știu foarte bine. Ei cred că americanii sunt 

slabi și fără putere, dar nu, suntem puternici și mândri și nu vom permite 
ca întreaga noastră țară, valorile, istoria și cultura ei să ne fie luate.”

Președintele Donald Trump, din discursul festiv ținut 
la 3 iulie 2020, la monumentul președinților de pe Muntele 
Rushmore, cu ocazia celei de a 244-a aniversări a Statelor 

Unite ale Americii
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De sărăcie, își riscă sănătatea

La CTAS Buiucani, peste 20 
de pensionari s-au înghesuit la 
poartă, purtând mască de pro-
tecție. O femeie din Trușeni stă 
la umbră sub un copac. Spune că 
este la pensie din 2013, iar acum 
a venit să-i fie recalculată pensia. 
Chiar dacă e cod roșu de Covid-19, 
bătrâna afirmă că a fost nevoită să 
iasă din casă. „Cine să vină? Doar 
azi am ieșit. Nu ieșim întotdeau-
na”, explică femeia. 

Moldovenii au „uitat” 
de pandemie

La Buiucani e forfotă mare. Oa-
menii nerăbdători se adună buluc 
la poartă, neavând răbdare să le 
vină rândul. Pare că au uitat de 
distanța socială de cel puțin un 
metru. Mă apropii de o femeie, 
vădit indignată de comportamen-
tul moldovenilor. „Nu știu unde 
vom ajunge așa? Ce nu pot sta 
la un metru distanță. Oamenii 
au nevoie de educație. Sunt ca 
la grădiniță”, se întreabă retoric 
femeia care aștepta la cel puțin 
trei metri distanță de persoane-
le care se îngrămădeau la poarta 
instituției de stat.

Printre pensionari l-am întâlnit 
pe nenea Vladimir care a mai lu-
crat 12 ani după ce a împlinit vâr-
sta de pensionare. Bărbatul mi-a 
spus că nu se teme că s-ar putea 
îmbolnăvi de Covid-19, deoarece 
respectă toate măsurile de pro-
tecție. „Mă păzesc. Văd că toată 
lumea respectă măsurile de pro-
tecție”, argumentează Vladimir. 

Atât pensionarii veniți la CTAS 
Centru, cât și cei de la Buiucani, 
poartă mască de protecție, dar 
nu prea respectă distanța socia-
lă. „Trei luni ne-au ținut în casă, 
dar acum i-au îngrămădit pe toți 
aici și stăm în contact”, se indig-
nează Claudia. 

Recalcularea pensiei 
este un drept

Altă femeie tocmai a depus do-
sarul pentru recalcularea pensiei. 
Aceasta speră că pensia i se va ma-
jora. Femeia se teme de Covid-19, 
dar altă soluție nu are decât să 
vină la CTAS și să stea la rând. E 
încrezătoare că nu există pericole 
pentru că respectă măsurile de 
protecție.

După intrarea în vigoare a noii 
formule de stabilire a pensiei, de 

la 1 aprilie 2017, CNAS continuă 
să efectueze recalcularea pensii-
lor pentru moldovenii care s-au 
pensionat până la 1 aprilie 2017. 
Prima etapă de recalculare a pen-
siilor a început în anul 2019 pen-
tru cetățenii care s-au pensionat 
până în anul 1999 și aveau de la 15 
ani lucrați. Iar de la 1 iulie 2020 
s-a început primirea cererilor de 
reexaminare a pensiilor pentru cei 
care și-au stabilit pensia după 1 
ianuarie 1999 și au un stagiu de 
cotizare de cel puțin 10 ani, aflăm 
de la Liuba Rotaru, șefa CTAS din 
sectorul Centru al capitalei.

Cererile de reexaminare a pen-
siilor se depun, conform legisla-
ției în vigoare, personal de către 
beneficiari, la oficiile teritoriale 
CNAS, unde-și au domiciliul. „Ce-
reri online nu se depun. Astăzi 
legislația în vigoare nu ne permi-
te acest lucru. Legea pensiilor de 
asigurări sociale de stat prevede 
că reexaminarea și examinarea 
pensiilor se face în baza cererii 

scrise și prezentate de fiecare per-
sonal”, precizează Liuba Rotaru. 

După câteva zile de îmbulzeală 
la CTAS, cererile de calculare și 
recalculare a pensiilor ar putea fi 
depuse și prin procură, de către un 
reprezentant, la instituția teritori-
ală de asigurări sociale. Guvernul 

Și-au revendicat dreptul la recalcularea pensiei, chiar și pe timp de pandemie

Persoanele în etate din Chișinău se tem 
că s-ar putea infecta cu noul tip de 
coronavirus, dar în același timp vor 

echitate socială. Zeci de bătrâni au venit să le 
fie recalculată pensia pentru limita de vârstă la 
Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) din 
sectoarele Buiucani și Centru ale capitalei.

a aprobat pe 8 iulie un proiect de 
lege în acest sens. Pentru ca mo-
dificarea la Legea privind pensiile 
de asigurări sociale de stat să intre 
în vigoare, aceasta trebuie vota-
tă de Parlament, promulgată de 
președintele statului și publicată 

în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.

„Nu știm de ce a fost 
îmbulzeală”

Îmbulzeala din primele zile 
este neînțeleasă de administrația 
teritorială de asigurări sociale. 

„De ce a fost îmbulzeală în prime-
le zile, noi nu cunoaștem. Pensia 
nouă va fi din luna premergătoare 
lunii când au fost depuse acte-
le. Dacă cineva nu s-a prezentat 
din varii motive, atunci se poate 
prezenta și-n august, septembrie, 

octombrie... oricând poate veni. 
De ce oamenii au fost nerăbdători 
și au socotit că trebuie să vină 
în prima zi, nu pot înțelege”, ex-
plică Liuba Rotaru de la CTAS 
Centru. Aceasta crede că oamenii 
erau nerăbdători să le fie reexa-
minată pensia. „Cel care a venit 
în iulie, începând cu 1 august va 

primi pensia majorată, sper eu”, 
spune Rotaru.

CNAS are o bază de date cu 
veniturile și cotizările cetățeni-
lor, însă instituția solicită să fie 
prezentat carnetul de muncă. „În 
2018, CNAS a scanat carnetele de 
muncă ale persoanelor fizice anga-
jate în câmpul muncii, cu excepția 
celor care sunt deja pensionari. 
Respectiv, pentru persoanele care 
au dreptul la reexaminarea pen-
siei, CNAS nu deține informația 
privind stagiul de cotizare. Pe 
lângă buletinul de identitate și 
cererea de recalculare, CNAS so-
licită de la pensionari și carnetul 
de muncă”, spune Olga Mihaeș, 
șef adjunct al Direcției generale 
pensii și alocații CNAS. 

Olga Mihaeș susține că recal-
cularea pensiei se face doar la 
solicitarea pensionarilor. „CNAS 
nu recalculează automat pensiile. 
Nicio prestație nu se modifică, 
nu se reexaminează fără cererea 
persoanei”, conchide Olga Mi-
haeș. După recalculare, oamenii 
s-ar putea să primească pensii 
majorate, dar totul depinde de 
salariul pe care l-au avut și con-
tribuțiile plătite la fondul social 
de asigurări sociale, subliniază 
Olga Mihaeș. „Desigur că vom 
avea cazuri când nu va fi o majo-
rare esențială”, spune Olga.

În perioada 1-8 iulie, CNAS a 
recepționat 7.889 de cereri pen-
tru reexaminarea pensiei, ceea ce 
reprezintă 58% din numărul total, 
de 13.575 de pensionari, care au 
dreptul la recalcul. Cei mai mulți 
sunt din Chișinău și Bălți. 

Natalia MUNTEANU

Pensionarii care s-au îmbulzit la CTAS Buiucani
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Rândul de la CTAS Centru
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„Fariseism cum nu s-a mai văzut”

În această zi prim-ministrul 
Republicii Moldova, Ion Chicu, a 
transmis un mesaj de comemorare 
a 71 de ani de la al doilea val de de-
portări. Am rugat să se pronunțe 
pe marginea acestui mesaj al pre-
mierului oameni care au suportat 
deportările, solicitând și opinia a 
doi istorici. I-am întrebat despre 
sinceritatea acestui mesaj și ac-
țiunile întreprinse de guvernanți 
pentru cei care au fost lipsiți de 
drepturi elementare și expropriați 
ca „dușmani ai poporului” Unii au 
comentat și declarația premierului 
referitor la cetățenia sa română, 
care i-a oferit „multe posibilități 
ca businessman”.

„Ne amăgesc în fiecare
an cu o mie de lei”

Valentina Sturza, președinta 
Asociației foștilor deportați și de-
ținuți politici din Moldova, susține 
că nu crede în sinceritatea acestei 
declarații, ea fiind una fățarnică și 
făcând parte din campania elec-
torală pentru Dodon. „Ne iau cu 
bombonica și ne amăgesc în fieca-
re an cu o mie de lei. Este adevărat 
că acum primim în fiecare lună 
câte 500 de lei, dar aceste sume 
sunt derizorii în comparație cu ce 
ni s-a luat. Cum s-ar spune, lupul 
păru-și schimbă, dar năravul – ba. 

Nici măcar n-au coborât dra-
pelele în bernă… Păcat că popu-
lația – îi spun anume populație, 
pentru că poporul este român și 
de acolo ni se trag rădăcinile – 
nu se învață să voteze cu capul. 
Avem atâția demnitari, deputați, 
de la socialiști chiar, care au și 
cetățenie română, dar comit ade-
vărate porcării față de România 
și poporul român, după ce ni se 
acordă mereu atâta ajutor. După 
mine, aș vota chiar azi, cu ambele 
mâini, pentru Unire”, ne-a decla-
rat Valentina Sturza.

„Se ține de Dodon și este 
contra propriului popor”

„Domnul Chicu nu are de unde 
să cunoască realitățile. El nu a su-
ferit și nici nu-i dorim acest lu-
cru, dar să știți totuși că una e să 

adresezi mesaje și cu totul altceva 
e să suferi. Nu dea Domnul nimă-
nui să treacă prin ce am trecut 
noi. E o durere pe care o înțelege 
bine doar cel care a suferit, care 
și-a pierdut cei mai apropiați și 
scumpi oameni pe pământ străin 
și înghețat. 

Domnul Chicu nu vorbește 
nimic despre cei care ne-au de-
portat; cineva a făcut-o, dar nu se 
știe cine. Dacă ar fi un adevărat 
patriot, ar fi spus cine. Mai bine 
și-ar da demisia, pentru că au 
organizat un adevărat genocid. 
Numai faptul că nu pot face față 
pandemiei și și-au bătut joc de 
medici cât face. Sperăm totuși că 
vor veni alți politicieni, mai tineri 
și mai corecți, și, odată cu ei, va 
veni și ordinea”, relevă vicepreșe-
dintele asociației, Valeriu Darie.

Potrivit lui Nicolae Oca, născut 

în Siberia în 1953, „poporul este 
vinovat de situația actuală în care 
s-a pomenit, pentru că așa alege, 
iar Chicu vorbește cum vorbește, 
pentru că este influențat și execu-
tă anumite ordine”. „Îmi spunea 
tatăl meu, fie-i țărâna ușoară, că 
o să vă treziți voi odată și odată, 
dar o să fie prea târziu”, mai spune 
Nicolae Oca.

Pronunțându-se pe marginea 
mesajului lui Ion Chicu, un alt de-
portat, Valentin Dorofeev, decla-
ră: „Primul-ministru nu are față 
de om și este un fățarnic. Se ține 
de Dodon și este contra propriului 
popor. Mizează pe frică precum 
în 1941, 1949, spunând că parla-
mentul, dacă nu se va întruni, nu 
vor fi pensii și salarii, iar lumea va 
suporta consecințele. Păcat, pen-
tru că omul, dacă vrea să facă ceva, 

Luni, s-au împlinit 71 de ani de la 
declanșarea Operațiunii „Iug” din 5-6 
iulie 1949. O hotărâre strict secretă 

din 6 aprilie 1949 a Biroului Politic al CC al 
PCUS prevedea deportarea a 11.280 de familii 
care întruneau 40.850 de persoane. Cel de-
al doilea val al deportărilor a țintit în cei mai 
buni gospodari, care au suportat atrocități 
inimaginabile. Premierul Ion Chicu a difuzat un 
mesaj comemorativ fără a viza însă autorii celei 
mai mari deportări a populației basarabene.

O B S E R V A T O R

Ion Chicu a adresat un mesaj de 6 iulie fără a spune cine a operat deportările 

face, iar dacă nu vrea, se preface 
că face. El confundă eliberarea 
cu ocupația, iar moldovenii noș-
tri, oricât au avut de suferit, au 
multă încredere în Răsărit. Nu 
se face nimic și mergem din rău 
în mai rău”.

„Regimul sovietic 
a oprit acest popor din 
dezvoltarea sa firească”

„Dacă e să mă refer la acest 

mesaj, pot să vă spun că nu este 
unul sincer. Mesajele de concepție 
sovietică nu consună cu trecutul 
nostru național. Ele nu fac parte 
din istoria noastră milenară și 
nu au nimic în comun cu tradi-
ția. Strămoșii noștri au suferit în 
urma unui abuz al ocupantului so-
vietic, deportările fiind un produs 
istoric impus din afară. Mesajele 
guvernelor din republicile baltice 
au fost, bunăoară, de revendicare 
a drepturilor din partea Rusiei, 
ca succesoare de drept a Uniunii 
Sovietice, de acoperire financiară 
a pierderilor pe care le-au supor-
tat deportații. Chicu recunoaște 
că «nicio guvernare nu va fi în 
stare să răscumpere pierderile 
materiale și spirituale», dar ar 
trebui măcar să încerce”, afirmă 
istoricul Ion Negrei.

Potrivit lui, deportările din 
1949 s-au făcut pe criterii econo-
mice și au distrus clasa de mijloc, 
care, până în prezent, nu a renăs-
cut cu adevărat. 

„Noi, istoricii, spunem adevă-
rul, iar guvernanții ne învinuiesc 
de slujire altcuiva. Or, adevărul e 
că regimul sovietic a oprit acest 
popor din dezvoltarea sa firească 
prin ocupația din 28 iunie 1940 
și, ulterior, prin deportări. Me-
canismul de restabilire a cetățe-

niei române este unul defectuos. 
Criteriul de acordare a cetățeniei 
române ar trebui să se bazeze, în 
primul rând, pe devotamentul față 
de statul român. Dacă nu există 
acest lucru, nu respecți țara care 
ți-a acordat cetățenie, trebuie să 
fii lipsit de această cetățenie. 

„Lucrurile nu sunt 
spuse până la capăt”

Prin declarațiile sale irespon-
sabile, chiar dușmănoase față de 
România, Chicu a urmărit să ne 
certe, inclusiv cu UE, pentru a ob-
ține credite de unde au ei avantaje 
și a ne deconecta de la celelalte 
surse. Mesajul nu conține nici un 
cuvânt de condamnare a regimului 
totalitar. Fariseism cum nu s-a 
mai văzut”, punctează Ion Negrei.

Istoricul Ion Varta a opinat din 
capul locului că Chicu s-a eschi-
vat să spună cine sunt făptașii 
deportărilor. După părerea sa, 
deportările sunt o crimă strigă-
toare la cer, dar lucrurile nu sunt 
spuse până la capăt. „Nu a venit 
cineva din cosmos să ne organi-
zeze deportările, le-a făcut regi-
mul totalitar comunist, care are 
ca simbol steaua cu cinci colțuri, 
egalată de comunitatea interna-
țională cu simbolurile naziste. 
Poate din această cauză domnul 
Chicu este atât de circumspect. 
Toate guvernările de până acum 
au mimat și au simulat  grija față 
de deportați, dar nu au făcut ceea 
ce trebuia să facă. Dacă nu au avut 
curaj să ceară ca alții socoteală 
rușilor, trebuia, cel puțin, să dea 
din mijloacele financiare proprii. 
Ne amintim de perioada lui Sne-
gur, când la fiecare familie de de-
portați i s-a dat, ca despăgubire, 
câte cinci, șase sute de lei. Curată 
bătaie de joc!”, subliniază el.

Ion Varta a mai declarat că 
persoanele care s-au născut din 
părinți deportați în Siberia nu 
beneficiază de aceleași drepturi, 
această abordare de către guver-
nare fiind absolut șocantă. „Cum 
să nu ai aceleași drepturi, când 
ai fost privat de dreptul de a te 
naște în normalitate, de a avea o 
copilărie fericită și o adolescență 
pe potrivă?!”, se întreabă istoricul.

„E o neghiobie să spui 
că ți-ai făcut cetățenie 
pentru a te căpătui”

Cât privește declarația lui Chi-
cu că și-a tras cetățenie pentru a 
face mai ușor afaceri, Ion Varta 
remarcă faptul că cetățenia se ia 
pentru că te angajezi să respecți 
istoria, tradiția acestui popor, ești 
parte a lui. 

„E o neghiobie să declari că 
ți-ai făcut cetățenie pentru a 
deveni bogat și prosper, pen-
tru a băga în gușă. Mai ales din 
postura de premier arată urât, 
când recunoști că ai avut un ase-
menea scop. Iar declarațiile sale 
cunoscute la adresa poporului și 
a statului român sunt o adevă-
rată blasfemie”, a notat Varta în 
încheierea discuției.

Gheorghe BÂLICI
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Asumarea 
(i)responsabilității

Guvernul și-a asumat răspundere 
pentru un pachet din patru legi care 
vizează legea salarizării în secto-
rul public, precum și cele trei legi 
bugetare anuale: bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale și cel al 
asigurărilor în medicină. Nu e prima 
dată și o fi și un drept legal pentru 
astfel de asumări. Doar că...

Asumarea răspunderii s-a făcut 
pe seama unor modificări care pu-
teau fi trecute cu ușurință în pro-
cedură standard prin parlament, cu 
dezbateri și susținerea unei majo-
rități de voturi confortabilă pentru 
guvernare.  

Cunoscând acest fapt, guvernul 
și-a schimbat totuși tactica pe ultima 
sută de metri și și-a asumat această 
răspundere, cel mai probabil fiind 
influențat determinant de agenda 
electorală a prezidențiabilului, tot el 
președinte în exercițiu, Igor Dodon. 
Miza fiind una singură: atribuirea 
meritului de ajustări bugetare unui 
candidat electoral, deși acesta nu 
ar trebui și nu ar avea cum, într-o 
democrație funcțională, să aibă 
prea multă treabă cu rectificările 
de buget, poate doar cu promulgarea 
acestor legi. 

Totodată, asumarea s-a făcut 
într-un context în care majorita-
tea parlamentară devenise inexis-
tentă pentru câteva zile, odată cu 

metamorfozele celor întâmplate cu 
deputatul Ștefan Gațcan. Respectiv, 
președintele Dodon și-a mai creat 
o pistă de atac mediatic și electoral 
împotriva opoziției parlamentare 
(celor care nu sunt parte a tande-
mului PSRM și PD), precum că aceș-
tia ar bloca inițiativele bugetare, 
salariale și sociale ale guvernării 
formate și coordonate de Dodon. 
Astfel, câteva zile toate tunurile me-
diatice afiliate guvernării au tras cu 
învinuiri în direcția acestor partide 
și deputați din afara guvernării. 

Și totul doar din considerentul că 
pe un fundal de descreștere a popu-
larității și de creștere a nemulțumi-
rilor față de guvernarea condusă de 
Dodon, acesta din urmă avea nevoie 
să revină în prim-plan cu niște de-
cizii ale guvernării care să ținteas-
că anumite venituri și beneficii ale 
unor categorii de cetățeni. 

În linii mari, campania de PR 
agresiv, parte a tehnologiilor elec-
torale, cu utilizarea guvernului pe 
post de declanșator și instrument, 
i-a reușit lui Dodon. Aparent, după 
o săptămână de atac frontal al con-
curenților săi, dar și al partidelor 
parlamentare din afară guvernării, 
Dodon își reface majoritatea care 
să-i asigure cvorumul necesar pen-
tru ca asumarea de răspundere a 
guvernului să devină lege. 

Între timp, Dodon a testat și si-a 
ajustat câteva scenarii posibile pen-
tru următoarele evoluții politice, 
inclusiv și-a pregătit susținătorii 
pentru o eventuală demisie a gu-
vernului format de Dodon – toate 
în contextul unui rezultat dorit de 
Dodon în noiembrie 2020. 

Dar a rămas un lucru nerezolvat: 
evoluțiile din economia mondială 
și regională au și vor mai avea un 
impact puternic asupra economiei 

naționale, de unde capacitățile in-
terne, dar și externe de a susține 
financiar toate pornirile, caprici-
ile și promisiunile electorale ale 
candidatului Dodon vor fi tot mai 
limitate. Guvernul riscă enorm să 
se împotmolească în lanțul neplă-
ților financiare pentru achiziții de 
bunuri, lucrări și servicii în favoarea 
instituțiilor bugetare. 

Mai grav, împrumuturile inter-
ne în creștere efectuate de stat de 
la băncile comerciale vor limita și 
vor expune unor riscuri sectorul 
privat de a mai putea contracta 
resurse creditare relativ ieftine 
de la bănci. Costul acestor promi-
siuni, atât direct, cât și indirect 
este transpus asupra sectorului 
privat care devine tot mai subțire, 
tot mai fragil și tot mai generator 
de pierderi. Adică, cu mai puține 
posibilități de a plăti impozite la 
stat și a întreține sectorul public 
tot mai costisitor.  

Pe de altă parte, dialogul defec-
tuos cu partenerii de dezvoltare 
este o altă constrângere pe care o 
are guvernarea pentru deblocarea 
asistenței financiare din afară. Iar 
negocierile cu FMI pentru un nou 
program de trei ani ar putea de-
cupa mai multe zone cu risc și de 
degradare care vor necesita ajustări 
cardinale, pentru a menține pe linia 
de plutire economia RM. 

Cu alte cuvinte, Dodon a încercat 
să-și refacă mai multe poziții pierdu-
te în această perioadă de gestionare 
confuză a pandemiei și de decizii 
nechibzuite la nivel de guvernare, 
implicând plenar guvernul în propri-
ile jocuri și generând o nouă porție 
de populisme electorale deșarte și 
neacoperite financiar. În curând, 
vom afla ce a urmărit și (de) ce (nu) 
i-a reușit.  

Europa Centrală se confruntă 
cu o nouă creștere de cazuri 
de Covid-19

Începând cu Balcanii, mai multe țări din Europa Centrală 
înregistrează de la sfârșitul lunii iunie o creștere alarmantă 
de cazuri de Covid-19, informează lemonde.fr. Croația, Serbia, 
Muntenegru, Bulgaria, Kosovo, Macedonia de Nord afișează un 
număr de cazuri cotidiene superior celui din martie–aprilie, 
în perioada de apogeu a epidemiei în Europa de Vest. Situația 
este cea mai gravă în Serbia, care înregistrează aproximativ 
300 de cazuri de contaminări pe zi la o populație de 6,9 mi-
lioane de locuitori. 

Restricțiile au fost anulate 
la Belgrad

La Belgrad a fost necesară, în noaptea de marți spre miercuri, 
intervenția cavaleriei și lansarea a zeci de grenade lacrimogene 
pentru a dispersa manifestanții, transmite lefigaro.fr. Mani-
festanții au protestat împotriva introducerii de noi restricții 
din cauza că spitalele sunt prea pline, în țară atestându-se o 
creștere exponențială de infectări. Cetățenii sunt exasperați 
de „atitudinea iresponsabilă” a autorităților acuzate că ar fi 
ascuns amploarea reală a numărului de infectați și că ar fi 
ridicat măsurile de precauție pentru a face posibilă organi-
zarea alegerilor parlamentare din 21 iunie. În cele din urmă, 
restricțiile au fost anulate.

Kremlinul infirmă intenția de 
a anexa Donbass-ul (foto)

Președinte-
le Uniunii Vo-
luntarilor din 
Donbass, Ale-
ksandr Boro-
dai, a anunțat 
că Donbass-ul, 
estul Ucrainei, 
ar putea să in-
tre din punct de 
vedere juridic 
în componen-
ța Rusiei, informează tvrain.ru. În opinia lui Borodai, acest 
lucru se întâmplă de fapt, deoarece cetățenii așa-ziselor re-
publici Donețk și Lugansk au cetățenia rusă și au participat 
la referendumul privind modificarea Constituției Federației 
Ruse. Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, 
a spus că nu știe nimic despre o anexare în viitorul apropiat 
a autoproclamatelor republici Donețk și Lugansk la Rusia.

Russia Today, interzisă 
în Lituania

Comisia pentru Radio și Televiziune din Lituania a inter-
zis transmiterea posturilor de televiziune rusești RT (Russia 
Today). Interdicția a intrat în vigoare de joi, potrivit agenției 
Baltic News Service, citată de meduza.io. Sub aceeași interdicție 
au intrat postul RT, versiunea HD, precum și RT Spanish, RT 
Documentary și RT Documentary HD. Autoritatea lituaniană își 
explică decizia prin faptul că RT este controlată de directorul 
general МИА «Россия сегодня», Dmitri Kiseliov, care se află 
sub sancțiunile Uniunii Europene.

Fostul rege al Spaniei,
Juan Carlos, acuzat de 
corupție

Justiția spaniolă anchetează o sumă de circa 100 de mili-
oane de dolari, care ar fi fost vărsată în secret de către Arabia 
Saudită într-un cont al regelui Juan Carlos în Elveția, scrie 
agerpres.ro. Curtea Supremă spaniolă a anunțat deschiderea 
unei anchete în cazul fostului monarh în vârstă de 82 de ani. 

El este bănuit că a transferat fonduri oculte într-un cont 
din Bahamas al fostei sale amante, nemțoaica Corinna Lar-
sen. Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat miercuri 
„tulburat” de informațiile „neliniștitoare” legate de fostul 
rege Juan Carlos.

(I.G.)

M a p a m o n d

Veaceslav NEGRUȚA

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

Șoferii care 
organizează 
curse ilegale 
vor fi pedepsiți 
penal

Șoferii care participă, dar și persoa-
nele care organizează curse ilegale riscă 
amenzi usturătoare, pierderea drep-
tului de a conduce sau chiar privarea 
de libertate. Parlamentul a aprobat, în 
ședința din 9 iulie, introducerea unei 
noi prevederi în Codul penal, care 
presupune incriminarea desfășurării 
curselor ilegale. 

Așadar, noua prevedere presupune 
ca șoferii care participă la întreceri, 
concursuri sau antrenamente neau-
torizate pe drumurile publice riscă 
o amendă de până la 32.500 de lei, 
ori de la 180 la 240 de ore de muncă 
neremunerată în folosul comunității, 
cu sau fără privarea de dreptul de a 
conduce mijloace de transport pe un 
termen de până la doi ani.

Totodată, noua componență de 

infracțiune care va fi introdusă în 
Codul penal presupune și tragerea la 
răspundere penală a persoanei care 
organizează întrecerile, concursurile 
sau antrenamentele neautorizate.

„Cei care organizează curse ilegale 
ar urma să se aleagă fie cu o amendă 
de la 67.500 până la 75.000 de lei, fie 
cu muncă neremunerată în folosul co-
munității de la 180 la 240 de ore, fie 
cu până la doi ani de închisoare”, se 
arată în proiectul de lege. 

Lipsa permisului de conducere nu 
poate servi ca temei pentru liberarea 
făptașului de răspundere penală. Nu 

contează nici faptul dacă conducătorul 
este sau nu proprietarul mijlocului de 
transport pe care îl conduce.

Totodată, deputații au fost de acord 
că proiectul de lege este unul necesar, 
însă ar fi necesară înăsprirea pedepse-
lor pentru șoferii care conduc cu viteză 
excesivă.

La 20 mai curent, premierul Ion 
Chicu a cerut amenzi mai dure pentru 
cursele auto desfășurate ilegal, după 
ce în noaptea de 18 mai, în capitală, 
s-a produs un accident grav, care s-a 
soldat cu două decese. 

Agora.md
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Să distribui banul public ca 
să eviți blocajele politice

Cu o săptămână în urmă, Guvernul 
și-a asumat răspunderea în fața 
Parlamentului pentru proiectul de 
modificare a bugetului, creând un blocaj 

politic în Parlament. Opoziția spune că nu exista 
niciun motiv pentru ca proiectul de lege să 
nu fie dezbătut și aprobat cu o largă susținere 
parlamentară. 

E C O N O M I E

Gestul Guvernului vine exact 
după ce un studiu al experților 
recomandă implicarea cât mai 
largă a societății civile și parti-
delor politice în luarea deciziilor 
privind cheltuirea banului public, 
mai ales când o parte din ei provin 
din finanțări externe. 

Se negociază un nou 
acord cu FMI

Prim-ministrul Ion Chicu a 
avut miercuri o discuție cu echipa 
de experți ai Fondului Monetar 
Internațional (FMI), condusă de 
Ruben Atoyan, în cadrul căreia 
au fost inițiate negocierile unui 
nou program cu FMI, la ședința 
online participând și guvernatorul 
BNM, Octavian Armașu.

„Sprijinul financiar din partea 
FMI este esențial pentru Republi-
ca Moldova a cărei economie, în 
mod clar, a fost afectată de pan-
demia de COVID-19. Suntem gata 
să discutăm și să îndeplinim cele 
câteva puncte importante prevă-
zute în acordul de finanțare și să 
continuăm colaborarea. Mai ales 
că ultimul program cu FMI a fost 
îndeplinit cu succes”, a declarat 
premierul Chicu.

Timp de două săptămâni, mi-
siunea FMI urmează să poarte 
discuții cu autoritățile Republicii 
Moldova pe marginea unui pro-
gram nou care se va desfășura în 
următorii trei ani (2020-2023). 
Acesta se va baza pe acțiuni de 
susținere a economiei, pe promo-
varea unei bune guvernanțe fiscale 
și financiare, consolidarea statului 
de drept, măsuri anticorupție și 
alte domenii.

Sprijinul financiar în cadrul 
programului se poate ridica la 550 
de milioane de dolari, partea cea 
mai mare din sumă urmând a fi 
utilizată drept suport bugetar, iar 
o mică parte – pentru completarea 
rezervelor valutare.

În luna septembrie, Memo-
randumul cu FMI urmează a fi 
discutat în cadrul bordului FMI.

 FMI rămâne, astfel, un cre-
ditor esențial pentru Republica 
Moldova.  În luna aprilie 2020, 
Consiliul de directori al Fondu-
lui a aprobat un credit de urgen-
ță pentru RM în valoare de cca 
235.000.000 de dolari, care a fost 

Ion CHIȘLEA 

acordat pentru suport bugetar în 
condițiile prognozelor de contrac-
tare economică. Acești bani au 
asigurat până în prezent achitarea 
la timp a salariilor și pensiilor de 
către Guvern în condițiile unei 
recesiuni economice severe și a 
neîndeplinirii veniturilor buge-
tului de stat.

Cheltuirea finanțărilor
 externe trebuie discutată 
pe larg cu societatea

Potrivit unui studiu al Institu-
tului pentru Politici și Reforme 
Europene (IPRE), Republica Mol-
dova ar avea nevoie să atragă cel 
puțin 500 de milioane de dolari 
pentru cheltuielile bugetare de la 
FMI și UE și cel puțin 650 de mi-
lioane de dolari pentru investițiile 
publice suplimentare din împru-
muturi bilaterale și eurobonduri 
în următorii cinci ani. 

Împrumuturile de la FMI și UE 
ar trebui să fie dedicate finanțării 
reformelor structurale, cum ar fi 
reforma teritorial-administrativă, 
transparența întreprinderilor de 
stat, economia informală, un nou 
cod vamal, strategia sectorului 
justiției etc. Este esențial ca gu-
vernul să propună spre dezbaterea 

publică în timp lista de priorități 
de  dezvoltare finanțate de către 
aceste împrumuturi. 

Prin angajarea societății civile 
și a Parlamentului, ar trebui să 
formuleze un consens național 
pe agenda de reformă.

În același timp, eurobondurile 
și împrumuturile bilaterale, într-o 
oarecare măsură, ar trebui să fie 
dedicate investițiilor publice. 

Investițiile publice au sens 
atunci când rentabilitatea lor 
acoperă rata dobânzii creditelor. 
Prin urmare, Guvernul, în paralel 
cu experții, ar trebui să identifice 
acele proiecte naționale și strate-
gice care urmăresc îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în Strategia 
Națională de Dezvoltare „Moldova 
2030”.

Experții recomandă autorită-
ților și partidelor politice să evite 
politizarea ajutorului financiar. 
„Părțile interesate ar trebui să 
înțeleagă că politizarea excesivă 
a problemei va diminua din în-
țelegerea importanței asistenței 
financiare de către societate”, 
menționează experții.

Totodată ei amintesc despre 
capacitatea scăzută a ministere-
lor de a pregăti cu promptitudine 
prioritățile strategice intersecto-
riale pe  dimensiunea diferitor 
surse de asistență financiară, 
fie că acestea vin de la FMI, din 
împrumuturi suverane sau din 
eurobonduri. Și așa Guvernul și 
ministerele întâmpină dificultăți 
pentru a defini rapid prioritățile 
de modernizare și comunicarea 
eficientă a acestora, se lasă de 
înțeles că în astfel de procese ar 
trebui antrenată și opoziția, dar 
și comunitatea de experți. Altfel 
spus, repartizarea banilor obți-
nuți nu ar trebui să reprezinte 
doar prerogativa partidelor de 
la guvernare.  

Totodată, autoritățile nu ar 
trebui să ignore ajutorul finan-
ciar care vine în conformitate cu 
un pachet de grant de la Banca 
Mondială, România, din fondurile 
UE, care sunt, însă, însoțite de 
unele condiționalități. 

Până la urmă, aceste condi-
ționalități nu sunt altceva decât 
niște oportunități și argumente 
suplimentare în favoarea refor-
melor amânate de multă vreme. 
„Orice criză este și o oportunitate 
de a îmbunătăți un proces de re-
forme, în special pentru cele care 

au fost amânate de zeci de ani”, 
spun experții.

Ce recomandă experții

În context, autorii studiului 
sunt de părere că Guvernul ar 
trebui să asigure o transparență 
maximă și să consulte societatea 
civilă cu privire la intenția de a 
accesa asistența financiară exter-
nă deoarece orice sprijin financiar 
(subvenții sau împrumuturi) se 
referă la fonduri publice. Astfel, 
legea obligă decidenții să asigure 
transparența, consultarea la toa-
te etapele: negocierea acordului, 
direcția spre care vor fi canalizate 
fondurile și altele.

Totodată, Guvernul ar trebui 
să efectueze o analiză exhaustivă 

cu privire la condițiile economice 
și financiare în faza timpurie a  
negocierilor, în special în cazul 
împrumuturilor suverane. Acest 
exercițiu ar trebui să includă 
analiza repercusiunilor împru-
muturilor  suverane, în special a 
împrumuturilor controversate din 
Rusia și China, asupra securității 
naționale a țării.

Există recomandări și pentru 
donatori și partenerii de dezvol-
tare, care ar trebui să încurajeze 
proiecte ce oferă asistență teh-
nică promptă guvernului pentru 
a evalua toate tipurile de sprijin 
financiar înainte și în timpul ne-
gocierilor. Acest lucru ar spori, de 
asemenea, transparența, comu-
nicarea strategică și consultările 
publice autentice.

Pentru a spori informarea 
corectă a publicului și a reduce 
la minimum o eventuală agendă 
ascunsă, Guvernul ar trebui să 
utilizeze platformele de dialog 
existente cu societatea civilă și 
cu comunitatea de experți pentru 
a consulta potențialele acorduri 
de sprijin financiar. 

Totodată, funcționarii guver-
namentali dar și partidele politice 
ar trebui să se abțină de la poli-
tizarea excesivă a procesului de 
gestionare a sprijinului financiar.

Din cauza acestei politizări 
excesive se diminuează sprijinul 
public pentru un împrumut sau 
investiție și se creează condiții 
propice pentru dezinformare și 
manipulări.

Tot în vederea asigurării trans-
parenței, înainte de anunțarea 
anumitor pachete de sprijin fi-

nanciar, guvernul și conducerea 
politică ar trebui să pregătească și 
să prezinte public un plan detaliat 
de cheltuieli, în legătură strictă 
cu viziunea de dezvoltare a țării. 

Și negocierea pachetului de 
asistență financiară, fiind un 
exercițiu politic, ar trebui privi-
tă și comunicată ca parte a unei 
viziuni pentru modernizarea țării. 

Potrivit experților, ar urma să 
fie dezvoltate prioritar proiectele 
de infrastructură, industrie, dez-
voltarea afacerilor.

Identificarea proiectelor nu 
trebuie să și-o asume doar gu-
vernarea. Acest lucru ar trebui 
prezentat societății, dezbătut în 
Parlament, discutat între organi-
zațiile societății civile și asociațiile 
de afaceri relevante.

Șeful 
Moldovagaz 
promite 
prețuri mai 
mici la gaze 
în toamnă  

Prețul la gaze naturale, în 
toamna acestui an, va scădea 
semnificativ și va constitui 100 
de dolari pentru 1.000 de metri 
cubi. Anunțul a fost făcut într-un 
interviu de președintele Consiliu-
lui de Administrație al SA „Mol-
dovagaz”, Vadim Ceban. „Acum, 
în luna iulie, noi cumpărăm gaz 
mai ieftin. În al patrulea trimestru 
din acest an, prețul va fi și mai 
ieftin – 100 de dolari. Este un preț 
foarte avantajos în comparație cu 
ofertele care există pe piața regi-
onală, dar și în Europa Centrală”, 
a declarat Vadim Ceban.

Veniturile 
familiilor cu 
mulți copii au 
scăzut cu 54%  

Venitul familiilor cu mulți copii 
s-a redus de la începutul pandemi-
ei. Potrivit unui studiu realizat de 
CCF/HHC Moldova, în perioada 
14-28 aprilie, pe un eșantion de 
140 de familii, 54% dintre acestea 
au spus că veniturile lor au scăzut 
în contextul în care aceste familii 
aveau deja un venit insuficient. 
S-a redus accesul la servicii educa-
ționale pentru copiii din 48% din 
familiile cu copii de vârstă școlară, 
în primul rând, din cauza lipsei 
de echipament sau a neconectării 
la internet. 

Comisia 
Europeană 
și-a înrăutățit 
prognozele 
evoluției 
economice 

CE avertizează că blocul eco-
nomic va înregistra o recesiune 
„semnificativ” mai adâncă de-
cât era previzionat anterior, în 
contextul în care restricțiile s-au 
prelungit în mai multe țări pen-
tru a opri răspândirea virusului, 
potrivit FT. În primele estimări 
revizuite din ultimele două luni, 
Bruxelles-ul a notat că PIB-ul Uni-
unii Europene va suferi o cădere 
record de 8,3% în acest an, față 
de o estimare anterioară de minus 
7,4%. Mai mult, Comisia Euro-
peană a revizuit și forța revenirii 
economice din 2021, întrucât se 
așteaptă la o creștere de 5,8%, față 
de o estimare anterioară de 6,1%.
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Cum vom trăi până 
la toamnă

Interesul major pentru ma-
joritatea partidelor politice, fie 
de dreapta, fie de stânga, este 
cine și când va organiza alegeri-
le prezidențiale și parlamentare 
anticipate. Partidele de dreapta 
se ceartă între ele cum să demită 
guvernul Chicu, iar socialiștii trag 
de timp cât pot de mult pentru a 
ține acest cabinet în picioare până 
la alegerile prezidențiale.    

Președintele Platformei Dem-
nitate și Adevăr, Andrei Năstase, a 
lansat imediat după decizia Curții 
Constituționale de marți acuzații 
atât la adresa partidelor aflate la 
guvernare, cât și la cele din opozi-
ție, care ar urmări doar interesul 
lor personal. Cel mai ciudat a fost 
faptul că liderul Platformei DA a 
adus acuzații atât la adresa PSRM, 
cât și a PAS.  

„Noi, Platforma DA, ne-am 
asumat o guvernare în condiții 
absolut dificile, infernale, dacă 
vreți, pentru țara noastră... Ce a 
făcut PAS? Ce a făcut PSRM? Au 
stat în așteptare. Cu cât mai rău, 
cu atât mai bine. De fiecare dată, 
s-au preocupat de propriile lor 
interese. De viitoarele alegeri, nu 
de viitorul acestei țări”, a declarat 
febril Andrei Năstase pe Facebook.

După estimările lui Alexandru 
Slusari, acest parlament […] ră-
mâne până în primăvara 2021. 
„Dar este foarte important cum va 
trăi Moldova în această perioadă 
și cine va conduce țara. Cine va 
organiza scrutinul prezidențial 
și alegerile parlamentare antici-
pate.”

PAS tace și se opune

De partea cealaltă, vicepreșe-
dintele PAS, Sergiu Litvinenco, a 
refuzat să răspundă criticilor lide-
rului Platformei DA, invocând dis-
ponibilitatea de a rămâne angajați 
în același parteneriat politic cu 
aceștia din urmă. În același timp, 
parlamentarul a precizat că demi-
terea actualului executiv este de 
asemenea un obiectiv la care nu 
a renunțat niciodată PAS.

„Avem nevoie de un alt guvern 
care să implementeze Acordul de 
Asociere [cu UE], să reducă conse-
cințele pandemiei, să amelioreze 
criza economică și să organizeze 
alegeri. Dar pentru acest lucru 
sunt necesare 51 de voturi”, a 
subliniat el, argumentând lipsa 
pe moment a numărului necesar 
de voturi pentru învestirea unui 
nou cabinet de miniștri. 

În opinia comentatorului 
politic Nicolae Negru, PAS nu este 
interesat de demiterea actualului 
guvern, de instalarea unui guvern 
tehnocrat. Observatorul politic 
explică această atitudine a for-
mațiunii respective prin faptul 
că se plasează mult mai bine în 
sondaje decât celelalte partide de 
dreapta și crede „naiv” că orga-

Decizia Curții Constituționale 
despre interzicerea dizolvării 
Parlamentului cu șase luni până la 
alegerile prezidențiale, precum și 
a organizării unui scrutin anticipat 
concomitent cu cel prezidențial 

a declanșat acuzațiile reciproce între partidele 
politice, mai exact, între Platforma DA și PAS. 
Această din urmă formațiune așteaptă asigurări de 
la PDM privind asigurarea voturilor, iar pedemiștii 
tac și merg înainte cu socialiștii.

nizarea alegerilor prezidențiale 
și parlamentare nu îi va afecta.

„Celelalte partide de dreapta, 
inclusiv Platforma DA, se tem 
de alegeri anticipate, mai ales că 
acestea vor fi organizate de actua-
lul guvern, care folosește resursele 
administrative în interesul politic 
al socialiștilor”, a observat Nicolae 
Negru.

„Struna moralei” 
a început să vibreze la PAS

Comentatorul politic critică po-
ziția PAS pentru faptul că evită să 
negocieze obținerea votului politic 
al grupului parlamentar Pro Mol-
dova și al Partidului Șor pentru 
învestirea unui nou guvern.

„E o mică ipocrizie în această 
poziție, deoarece atunci când au 
votat înlăturarea lui Plahotniuc nu 
au invocat chestiuni morale ce re-
prezintă deputații socialiști. Acum 
vedem cine sunt socialiștii. Acum 
însă această strună [a moralei] 
vibrează în cazul PAS. Vrând-ne-
vrând, această [strategie] este în 
interesul PSRM și al Moscovei”, 
a remarcat Nicolae Negru. 

La rândul său, vicepreședintele 
PAS, Sergiu Litvinenco, a mențio-
nat că coabitarea cu socialiștii în 
iunie 2019 a fost „unica soluție de 
a scăpa țara de Plahotniuc”. „Dacă 
nu am fi făcut alianța anti-Pla-
hotniuc, acesta ar fi avut vreo 80 

de deputați în actualul legislativ. 
Faptul că acum avem o țară în care 
nu există Plahotniuc se datorează 
exclusiv votului comun al Blocului 
comun ACUM cu PSRM.” 

Ruptura cu PSRM a fost pro-
vocată, continuă parlamentarul, 
în momentul în care „am trecut 
de la declarații la acțiuni în ceea 
ce privește reforma justiției, nu-
mirea unui procuror general in-
dependent”.

„În ce privește alianța cu Can-
du, avem întrebări legate de ceea 
ce se întâmplă în Parlamentul ac-
tual. Un răspuns exact nu există 
pe moment. În plus, noi nu putem 
să mergem pe învestirea unui gu-
vern care ar depinde de voturile 
Partidului Șor. Lucrul acesta face 
posibil ca guvernul să nu aibă cre-
dibilitate nici în interiorul R. Mol-
dova, și nici în afară”, a explicat 
Litvinenco poziția PAS.

PDM tace și merge înainte 
cu socialiștii

Singura formațiune care nu și-a 
exprimat punctul de vedere după 
decizia Curții Constituționale a fost 
PDM. Am încercat să contactăm în 
decursul zilei de ieri reprezentan-
ții pedemiști, însă nu au reușit să 
vorbim cu ei. Reprezentanții PAS 
ne-au comunicat că poartă discuții 
cu cei din PDM „pe platforma par-
lamentară”, adică nicăieri.

          În același timp, liderul 
grupului parlamentar Pro Moldo-
va, Andrian Candu, a menționat 
că decizia Curții Constituționale 
nu lasă loc pentru interpretări și, 
prin urmare, este necesar să se 
concentreze pe guvern. 

„Trebuie încetate exercițiile de 
ingeniozitate juridică și instalat 
un guvern capabil să relanseze 
economia și să asigure siguranța 
oamenilor în Moldova”, a scris 
Candu pe Facebook.

PSRM se pronunță pentru ale-
gerile anticipate imediat după ale-
gerile prezidențiale. 

„Susținem ideea președin-
telui Igor Dodon că […] primul 
decret semnat de șeful statului 
după alegerile prezidențiale din 
toamnă trebuie să fie despre di-
zolvarea actualului Parlament 
compromis și organizarea ale-
gerilor legislative anticipate”, se 
menționează într-un comunicat 
al formațiunii. 

„Acest Parlament s-a afundat în 
multiplele scandaluri de corupe-
re a deputaților. Astfel, el nu mai 
reprezintă votul cetățenilor dat 
anul trecut. Boicotarea ședințelor 
plenare de către Alianța Haosului 
Sandu-Candu-Plaha-Șor este un 
alt motiv de discreditare. În ac-
tuala situație, doar cetățeni sunt 
cei care trebuie să decidă cine să 
le reprezinte interesele în Parla-
ment.”

Decizia Curții Constituționale reaprinde controversa între Platforma DA și PAS 

Ilie GULCA

Gațcan, aici și 
acolo. „Țara 
are nevoie de 
o guvernare 
puternică”

Deputatul care și-a dat demisia săptămâ-
na trecută, Ștefan Gațcan, s-a întors joi la 
ședința parlamentului. Prin apariția sa în 
legislativ, parlamentarul fugar a asigurat 
cvorumul necesar pentru ca premierul Ion 
Chicu să își prezinte proiectele pentru care 
Guvernul și-a asumat răspunderea.

Gațcan și-a explicat întoarcerea în Par-

lament pe Facebook, spunând că rămâne 
deputat al fracțiunii PSRM pentru a susține 
hotărârea guvernului despre majorarea 
salariilor angajaților din domeniul medical. 

„Îmi voi face datoria față de sistemul 
medical, îmi voi face datoria față de agricul-
tori, față de sinistrați, față de alți cetățeni, 
iar apoi, când va fi momentul de plecat, 
îmi voi depune mandatul. Dar deocamdată 
țara are nevoie de o guvernare puternică 
și eficientă. Și eu, ca deputat al fracțiunii 
Partidului Socialiștilor, îi voi oferi sprijinul 
meu”, a scris parlamentarul pe pagina sa 
de Facebook.

El a decis că prezența sa în legislativ este 
necesară „atâta vreme cât ajută ca țara să 
nu intre în instabilitate și blocaj”. 

Parlamentarul Ștefan Gațcan a declarat 

marțea trecută că trece la grupul parlamen-
tar Pro Moldova. 

Drept reacție, socialiștii Furculiță și 
Batrîncea au declarat că Gațcan ar fi primit 
de la grupul Pro Moldova 1,2 milioane de 
dolari pentru a părăsi fracțiunea PSRM.

A doua zi, deputații Pro Moldova au 
anunțat că colegul lor ar fi fost răpit de 
socialiști. Până în seară, socialiștii Furcu-
liță și Batrîncea au publicat pe Facebook 
declarația lui Gațcan despre depunerea 
mandatului de parlamentar. 

Spre seară, Gațcan a făcut o declarație 
pe aceeași rețea de socializare în care a 
spus că nu este răpit și că are „nevoie de 
reabilitare”, părăsind R. Moldova.    

I.G.
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Cine-i mai
tare-n parcare?

A - p o l i t i c e

Am mai scris despre asta: fie ales de 
„întregul popor”, fie desemnat de un 
grup de „aleși”; cu mari împuterniciri 
(ca la americani, francezi sau ruși) ori 

cu atribuții simbolice (ca la nemți și italieni), 
„președintele Republicii Moldova” este, azi, nu 
doar cea mai nocivă funcție, dar și cea mai mare 
problemă a politicii de la Chișinău.

Cu toate acestea, o râvnește ori-
cine nu i-i lene. Se explică simplu, 
Watson: îți faci mendrele cum îți 
poftește mușchiul și toate ți se iar-
tă; ori, dimpotrivă, nu faci nimic 
și, iar: nu ți se întâmplă nimic! 
Bine, cineva îți poate arunca niște 
curcani peste gard, dar asta pla-
sează problema pe scena reglări-
lor banditești (Pavel Filip își mai 
amintește spectacolul? că era în 
loja de onoare atunci!).

Spuneam mai adineaori că, 
dacă l-aș susține pe cineva în 
această funcție, el ar trebui mai 
întâi să mă convingă de utilitatea 
postului. Să mă convingă că îl va 
face necesar, ca să nu-mi pară rău 
că l-am angajat și că îl plătesc. 
Până azi niciun președinte nu m-a 
convins. Unul s-a umflat în pene 
și... cam atât; altul a tras sforile, 
producând cea mai dezgustătoare 
impresie despre politica moldo-
venească, al treilea a fost un tip 
limitat, dar autoritar, care a do-
minat un anturaj docil. 

Alții doi, președinți-pasageri, 
au generat doar bancuri despre ei. 
Penultimul a fost mai puțin vizibil, 
nu s-a implicat în politică și, în 
consecință, a fost și cel mai puțin 
nociv. Doar că și el a demonstrat 
– tocmai prin această politică de 
neamestec în politică – ceea ce 
încerc să spun: se poate și fără. 
Iar ultimul, băgându-se cel mai 
mult în treburile altora, e model al 
nocivității. Iar având în vedere că 
el e controlat în totalitate de forțe 
politice externe și că slujește alt-
cuiva, funcția devine subversivă. 

Șansele celor mai mulți poten-
țiali candidați la acest scaun sunt 
minime, dar, probabil ținând cont 
de valoarea simbolică a funcției, 
potențialii aleși se înghesuie să 
candideze. La urma urmei, cine le 
încurcă să se dea cel mai tare-n 
parcare (fiecare având în vede-
re parcarea din fața blocului său, 
unde el nu are concurenți)? 

De ce ar rata șansa Pavel Fi-
lip sau Andrian Candu, Dorin 
Chirtoacă sau Ilan Șor, Octavi-
an Ţâcu sau Vladimir Voronin, 
Andrei Năstase sau Maia Sandu, 
Renato Usatâi sau Irina Vlah? Fi-
ecare dintre ei râvnind, cel pu-
țin, medalia de bronz, de ce să 
nu încerce? Bine, prăbușirea ar 
trebui să însemne o mare rușine, 
dar cine a murit de rușine în poli-
tica noastră? Mai ales că vinovat 
va fi poporul prost, banii altora, 
manipulările din mass-media sau 
influența străină... 

Azi nu există în parlament 
nicio formațiune care nu l-ar fi 

Partidul Social Democrat 
Român este unul dintre avata-
rii defunctului Partid Comunist 
Român. Aidoma agrarienilor, 
comuniștilor și altor formați-
uni „nostalgice“ după URSS și 
lagărul socialist din Republica 
Moldova, PSD a oferit adăpost 
și o nouă șansă de viață politi-
că unei părți însemnate din no-
menclatura comunistă, ocrotind 
cealaltă parte de furia justițiară 
a cetățenilor treziți la libertate 
și dornici să-i pedepsească pe 
criminalii fostului regim, pe ser-
vanții și complicii lor. 

Ţările din Europa de Est și 
mai ales „republicile“ desprinse 
de URSS au mișunat de aseme-
nea formațiuni, care au lucrat, 
în fond, după aceeași rețetă. 
Mai întâi, acestea au legalizat 
fondurile Partidului, apoi și-au 
creat puternice trusturi de presă 
și alte structuri propagandistice. 

Concomitent, s-au revopsit 
în culorile cameleonice ale so-
cial-democrației moderate, spe-
culând frustrările alegătorilor ce 
nu s-au adaptat la noile realități 
economice și sociale și erijân-
du-se în singurele formațiuni 
capabile să-i protejeze pe „vul-
nerabili“ de iureșul prefacerilor 
„capitaliste“. 

Apoi, au arborat steagul na-
ționalismului și al protecționis-
mului („Nu ne vindem țara!“ a 
fost și este poate cel mai repre-
zentativ slogan), distingându-se 
printr-un populism pe cât de 
deșucheat, pe atât de pernicios. 
De la bun început, au dezbinat 
societatea pentru a se menține 
la putere, iar când apele „revo-
luționare“ s-au mai potolit, au 
reluat flirtul cu fosta metropolă, 
facilitând pătrunderea capitalu-
lui rusesc în țările lor.

PSD-ul român nu a avut ne-
voie de un rebranding continuu, 
ca acela prin care au trecut, de 
pildă, foștii comuniști moldo-
veni și urmașii lor direcți. S-a 
servit, bineînțeles, de mai multe 
partide-satelit, le are și acum 
la dispoziție, dar, în fond, și-a 
păstrat structura monolită. 

În pofida alcătuirii deloc omo-
gene, PSD-ul a știut să-și conser-
ve unitatea și să-și consolideze 
electoratul în jurul acelorași lo-
zinci (alias: prejudecăți, himere, 
resentimente), dispensându-se 
de urgența reetichetării, atât 
de des resimțită de „stânga“ 
transpruteană (cauzele merită 
o atenție aparte, nu e cazul să 
le dezvolt aici).

În cazul social-democraților 
români, grave au fost nu atât 
demagogia nerușinată de care 

au făcut uz și nici sistemul ex-
cesiv de birocratizat și corupt pe 
care l-au creat și care a întârziat 
enorm dezvoltarea țării, ci fără-
delegile pe care le-au comis și 
pentru care nu și-au primit încă 
pedeapsa. Cea mai mare crimă 
au fost, fără îndoială, mineriade-
le, urmate de o mulțime de alte 
încălcări și sfidări ale legilor și 
chiar ale Constituției.

Acum, după guvernarea de-
zastruoasă marca „Liviu Drag-
nea“ și căderea dramatică în 
sondaje, PSD-ul își arată din 
nou adevărata lui față. 2020 e 
un an electoral și social-demo-
crații români sunt gata de orice 
ticăloșie pentru a sabota și de-
făima cârmuirea liberalilor. Mai 
întâi, au renunțat să participe 
la formarea guvernului (martie 
a.c.), lăsând, strategic, povara 
„coronavirusului“ pe umerii 
PNL-ului. Guvernul Orban s-a 
descurcat însă și, cu toată ne-
mulțumirea provocată de unele 
decizii, măsuri și declarații, nu 
a scăzut prea mult în sondaje. 

Atunci PSD-ul a început să 
submineze reușitele liberalilor, 
în special prin Avocatul Popo-
rului și prin Curtea Constituți-
onală, aflate, ambele, la chere-
mul lor. Ultima a luat deunăzi 
o decizie de-a dreptul odioasă: 
carantinarea și internarea obli-
gatorie a persoanelor infectate 
cu Covid-19 prin ordinul Minis-
trului Sănătății a fost calificată 
drept „încălcare“ a drepturilor 
și libertăților cetățenești și, prin 
urmare, a fost declarată „anti-
constituțională“.

Echivalarea, de către CCR, a 
internării obligatorii cu priva-
rea de libertate și a spitalizării 
cu întemnițarea a prejudiciat 
și mai tare imaginea României 
în UE – presa europeană, mai 
ales cea franceză, extrem de 
sarcastică când vine vorba de 
români, nu a ratat prilejul să 
ia încă o dată în derâdere ruda 
săracă din Est. Dar decizia CCR 
nu este dăunătoare doar pentru 
imagine, ci și pentru sănătatea 
cetățenilor și chiar pentru eco-
nomia națională, care ar putea 
să nu-și mai revină după o nouă 
stare de urgență. 

Pe fundalul campaniilor 
mediatice care pun la îndoială 
realitatea însăși a primejdiei 
(campanii orchestrate de aceiași 
propagandiști afiliați PSD-ului), 
e de crezut că o bună parte din 
cetățeni va găsi o justificare, de 
această dată „constituțională“, 
pentru indisciplina de care au 
dat dovadă după ridicarea par-
țială a restricțiilor din iunie.

Concluzia nu poate fi decât 
una singura: PSD-ului îi pasă 
doar de exercițiul deplin al pu-
terii și în niciun caz de sănătatea 
națiunii sau a finanțelor publice. 
Supraviețuirea partidului în for-
mula lui actuală, fie la putere, fie 
în opoziție, pare a fi, pe termen, 
lung, o amenințare mai mare la 
viitorul României decât toate 
crizele imaginabile la un loc.

H a r t a  l u m i i

Dreptul la viață, 
anticonstituțional

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

ajutat cumva sau nu ar fi fost în-
tr-o alianță cu actualul președin-
te. Și pe toți, la timpul potrivit, 
„Igari Nikalaici” i-a kidanit de o 
manieră banditească (Pavel Filip 
et Co să stea cuminți: cu prima 
ocazie Dodon îi va debarca încă 

o dată). Nu ar fi mai rezonabilă 
o alianță „anti-Dodon”, care să 
voteze modificarea constituției, 
lichidând funcția care consumă 
inutil energie politică?

Singurul raționament ce justi-
fică azi existența acestei funcții e 
folosirea tribunei campaniei pre-
zidențiale pentru promovarea li-

derului formațiunii „noastre”. Un 

fel de antrenament și promotion 
trailer pentru parlamentare. Orice 
aș spune eu, partidele și alianțele 
își vor înainta prințul sau prințesa 
pentru concursul din toamnă, cu 
discursuri despre înalta misiune 
care le revine. Nu le putem refuza 
plăcerea, în politică e ca în sport: 
trebuie să te faci vizibil, participi 
la competiții, cu gândul ascuns să 
ajungi în finală, acumulând punc-
te în caseta echipei. Amintind de 
existența ta („prezidențiabilii”, de 
regulă, se agită doar în preajma 
campaniei, în restul timpului ei 
sunt ca și inexistenți).

Aici îmi amintesc de experiența 
unui „politician” de la noi (care 
are și alte „talente”: cântă frumos, 
fluieră artistic, scrie poezii, are 
funcții și onoruri de la toate re-
gimurile). Într-un an, a participat 
în campania pentru prezidențiale. 
A luat vreo zece la sută (și-o scrie 
și azi în CV). Altul ar intra în pă-
mânt de rușine, mai ales că după 
acest „succes răsunător” partidul 
său nu doar că nu a mai trecut 
în parlament, ci a dispărut defi-
nitiv de pe firmamentul politicii 
noastre. Dorește cineva să-i repete 
performanța?

P.S. Dacă prin minune vom 
avea un președinte care îmi va 
schimba opinia despre această 
funcție, sunt gata să-mi revizuiesc 
părerea și să abandonez campania 
mea de reformă constituțională. 
Deocamdată însă remarc că toată 
felia electorală ne-dodonistă are 
o singură preocupare, fie și cumva 
divergent expusă: nu cumva să 
fie ales aia sau ăla. Ergo: funcția 
rămâne. Și funcționarul, același. 
Dormi liniștită, Moldova înflo-
ritoare.

 De ce ar rata 

șansa Pavel Filip 
sau Andrian Candu, 
Dorin Chirtoacă sau 
Ilan Șor, Octavian 
Ţâcu sau Vladimir 
Voronin, Andrei 

Năstase sau Maia 
Sandu, Renato 

Usatâi sau Irina 
Vlah? Fiecare 

dintre ei râvnind, 
cel puțin, medalia 
de bronz, de ce să 
nu încerce? Bine, 

prăbușirea ar trebui 
să însemne o mare 
rușine, dar cine a 
murit de rușine în 
politica noastră? 
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Instituții ale statului mai depășite 
și mai înapoiate nu cred că există 
pe undeva în lume!!!!

În plină pandemie, ANSP, care 
e foarte preocupată de sănătatea 
noastră, presupun la sugestia 
Ministerului Educației, insistă cu 
ardoare asupra unui Regulament 
Sanitar pentru cărțile pentru copii 
și manuale școlare.

Și nu, preocuparea ANSP-ului 
nu se referă la inofensivitatea 
materialelor poligrafice, care poate 
fi justificată, deși nu au fost cazuri 
constatate de încălcare a normelor, 
ci, nu o să credeți, la designul căr-
ții pentru copii!!! ANSP-ul știe cum 
trebuie să arate o carte care să nu 
dăuneze vederii copilului!!!! Deși 

nu s-a făcut niciun studiu care să 
demonstreze în ce măsură lățimea 
câmpului, proporția text-ilustrație 
sau lungimea rândului de text de pe 
pagină afectează vederea. Se interzi-
ce să pui textul în două coloane dacă 
nu este vers!!! Oamenii ăștia nici 
măcar nu dau semne să știe că, până 
la o vârstă, de fapt, părinții citesc 
aceste cărți copiilor lor!!!

În Europa nu există așa un do-
cument!!!! Și nu cred că europenii 
se gândesc mai puțin la sănătatea 
copiilor!!!! Cărțile sunt acte de 
creație, nu există rigori de machetă, 
ilustrație, prezentare a textului în 
Europa!!! Cum poate să-ți treacă așa 
ceva prin cap, când e vorba de cărțile 
pentru copii, mai ales acum, când 
cartea e dezavantajată de gadgeturi 
și televizor? Într-o țară în care 
cumpărători constanți de carte sunt 
DOAR circa 12000. Și în ultimii 30 
de ani nu a existat nicio politică a 
statului pentru promovarea lecturii 
la copii!!!

Cum va afecta acest document de 
o tâmpenie crasă industria de carte 

din RM? Pur și simplu, editurile vor 
renunța să editeze cărți. Colaborarea 
cu editurile din străinătate face posi-
bilă aducerea pe piața locală a unor 
cărți concepute în Europa la un preț 
mai accesibil pentru cumpărători, pe 
de o parte, și, lucru și mai important 
– aducerea unor opere și autori stră-
ini. Cu acest regulament, nicio carte 
cumpărată la editurile din Occident 
nu mai poate fi comercializată pentru 
că nu corespunde rigorilor ANSP!!!! 
Nici cărți din România nu vor mai 
putea fi vândute pe piața de aici, din 
același motiv. 

Așadar, cui convine această situ-
ație? De ce acum? Poate acest zel 
al ANSP-ului are vreo legătură cu 
manualele pentru care urmează să 
se semneze contracte de retipări-
re... Documentul prevede restricții 
de design și la manualele școlare, 
restricții absolut nejustificate, în 
timp ce se încurajează, în același 
regulament, trecerea la utilizarea 
manualelor digitale care vor fi citite 
tot la un ecran, care e mai puțin 
dăunător vederii...

Peste 75 de zile de la 
ziua deportării, mătușa 
Varvara, soția lui moș 
Ilie, avea să o aducă 
pe lume pe verișoara 
lui tata Zaharia, Lidia. 
Locul nașterii este km 
76 al căii ferate Baikal-
Amur.

Mătușa Varvara a 
fost urcată în trenul 
morții fiind în a opta 

lună de sarcină. Mai avea încă un copil mic, un băiețel de 
doar trei ani. A suportat cu mare greu acel calvar în trenul 
morții. Pe drum a fost ajutată de nașa ei de cununie – bunica 
mea Măriuca. În tren mai erau de la noi din sat familiile Cono-
vodov și Ivlev. Toți mergeau în aceeași direcție, loc. Parcium.

Ajunși la locul destinat detenției, ei au fost lăsați să tră-
iască în niște barăci construite de prizonieri japonezi. Aceste 
barăci erau în mijlocul pădurii.

Familiei lui moș Ilie i-a fost destul de greu. Lucra doar 
moș Ilie. Ceilalți erau copiii Stepanida, de 9 anișori, Maria, 
de 6 anișori, Ion de doar 3 anișori. Cum am scris mai sus, în 
septembrie 1949, li s-a născut și fetiță Lidia.

Greul cel mare a început când peste o lună a venit iarna. Nu 
aveau ce mânca. Nu aveau cu ce se îmbrăca. Iarna ceea a fost 
friguroasă. Gerul a ajuns la minus 60 de grade. Micuța Maria, 
slăbită de hrana în care lipseau cele necesare unui copil, a răcit. 
Trebuia dusă la medic, dar era la o mare depărtare. Ei trăiau 
în pădure. Trebuiau medicamente. Dar nu erau. Nu aveai de 
unde să le cumperi. Avea pneumonie. Au încercat cu metode 
naturale, dar nu au reușit. Micuța Maria s-a stins în iarna lui 
1949-1950.

Lidia și cei-
lalți copii ai lui 
moș Ilie s-au 
salvat. Moș Ilie, 
din cauza insu-
ficienței de hra-
nă, a avut orbul 
găinii, o boală în 
care orbeai pe 
timp de noapte.

Mătușa Var-
vara a mai năs-
cut la Parcium, 
locul unde au 
fost deportați, 
încă două fete. 
Valentina și 
Tatiana, colega 
mea de clasă. 
Doar ele au avut 
posibilitatea să 
învețe în limba 
maternă. Restul 
copiilor au în-
vățat în școala 
cu predare în 
limba rusă din 
Parcium.

Școala la Parcium a fost construită și deschisă la 1 septem-
brie 1949. Până atunci școală în localitate nu a fost. Având 
probleme cu cunoașterea limbii ruse, moșul meu Vasile ni-
cidecum nu putea trece de clasa a treia. În barăcile în care 
locuiau erau și deportați din Ucraina, îndeosebi din zona 
Carpaților, din Lituania, Letonia și Estonia.

Micuța Lidia s-a împrietenit cu o fetiță lituaneancă pe 
numele ei Stasea. Au mers împreună la scoală, împreună se 
jucau. Când se jucau, o numea Bronea. Așa au ajuns până în 
clasa a 7-ea. Lui bunelul Toader i-au permis să se întoarcă 
în Patrie la Ciorești în 1958.

Lui moș Ilie nu i-au permis însă până 1961 să se întoarcă 
acasă.

Am aflat ulterior pricina din arhive. Moș Ilie și mătușa 
Varvara în scrisorile pe care le trimiteau acasă, dar care erau 
sechestrate de KGB, scriau despre noua credință pe care au 
îmbrățișat-o. Din aceste motive au fost socotiți dăunători 
societății.

Revenind la Ciorești,  moș Ilie și  mătușa Varvara, 
însă, au trăit o viață retrasă de lume. Ei niciodată nu 
au participat la votare. Pentru acest comportament nu 
li se vindea cărbune pentru iarnă. Ei îndurau destoinic 
aceste lipsuri.

Au dus o viață demnă, fapt pentru care mă mândresc cu 
ei. Mai jos postez o poză cu verișoara tatei, Lidia, care acum 
poartă numele de familie Moșnoi (în dreapta), cu prietena 
ei lituaneancă, Stasea.

6 iulie 1949. 
Destinul familiei 
lui moș Ilie Triboi (Isai)

Lucica CIOCAN Ion TRIBOI

O miză simplă și clară

De mult se cerea acest text. 
Tot mai des și mai des Dodon abuzea-
ză de noțiunea de șahist, șah, mare 
strateg, mare combinator ș.a. Să fie 
clar – el e șahist cum sunt eu astro-
naut. Nu are nimic acest joc nobil și 

frumos cu Dodon. Nivelul lui în șah 
este al unui începător. Maxim la ce 
joc strategic se pricepe, după cum au 
arătat acțiunile lui, este alba-neagra.  
Fiind și Președinte al Federa-
ției de Șah a Moldovei, el, de 
mai mulți ani, folosește șahul 
pentru spălarea imaginii sale. 
Chiar și Președinte al Federației de 
șah, el tot funcționar rămâne, șa-
hist nu devine în mod automat. Un 
muncitor la xerox, făcând copii la 
paginile cărților marelui Eminescu, 
nu devine poet.

Tot așa și Dodon nu poate deveni 
peste noapte șahist.

Dar dacă totuși el se ambiționea-
ză și se crede șahist în continuare, 
atunci eu îi propun să decidem totul 
într-un meci direct.

Îi dau și o piesă cadou din start. 
Dar, pentru că timpul este prețios, 
bineînțeles că nu vom juca pe gratis. 
Miza mea este una simplă și clară, 
în caz de victorie – el să dispară ca 
un vis urât din politica din Moldova. 
Invitația este lansată!

Viorel Iordachescu, 
Mare Maestru Internațional 

la șah, numărul 
1 din Moldova, cel mai bun 

șahist al anului 2019

Despre facultatea de jurnalism

Nicolae CHICU

Totul a început prin clasa a 
4-a, când la TV am văzut ce s-a 
întâmplat pe 7 aprilie 2009. Am 
stat câteva seri acasă (renunțând 
la fotbal) și am urmărit totul. Nu 
prea înțelegeam ce se întâmplă, 
cine erau provocatorii, dar înțe-
legeam că oamenii erau bătuți de 
polițiști. După câteva seri de in-
formare am ieșit pe teren și le-am 
spus tuturor că-n Chișinău au dat 
foc la Parlament și că sunt câțiva 
băieți ,,mai mari” de la noi din sat 
care aruncă cu pietre în geamuri. 
Eu i-am recunoscut... peste ani am 
privit pe youtube acele înregistrări 
video gândindu-mă că: ,,...din clasa 
a 4-a eu am văzut tot”. Era un fel 
de mândrie că la acea vârstă am 
privit și înțelegeam mai multe de-
cât credeau ,,cei mari”, cu toate că 
nimeni nu mă lua în seamă.

Ulterior, în micile sau marile 
mele meditații de ,,eu + mine” ana-
lizam faptul că pe cei care aruncau 
cu pietre-n Parlament i-a filmat 
cineva, iar pe lângă asta, altcineva 
prezenta toate aceste informații. 
Nu știam cum se numesc acești 
oameni.

În ultimul an de liceu eram con-
vins că voi merge la drept, pen-
tru că auzisem tot de la cineva că 
,,e bine să faci dreptul”. Am stat 
acolo doar două săptămâni. Atât 
mi-a luat ca să-mi dau seama că 
am ales dreptul cu orice, numai nu 
cu inima. Mi-am zis că ,,renunț la 
drept, mă duc singur la jurnalism 
și îmi asum toate riscurile”. Așa 
am și făcut, m-am dus să-mi iau 
,,documentele”.

La drept mi-au zis: ,,Te duci să 
te însori cu o mireasă urâtă”. Eu 
deja-mi asumasem tot. Am ajuns în 
Blocul Central, etajul 4. Mi-au zis 
să merg la ore și să aștept câteva 
zile. Am așteptat și mi-au zis că am 
fost acceptat. Mi-a luat o singură 
zi să înțeleg că-i ceea ce pot face, 
că-i ceea ce căutam, dar nu știam 
unde să găsesc.

Am dat din coate ,,la greu”. Toți 
erau peste mine cu temele. Le-am 
luat pe rând și i-am ajuns din urmă 
în scurt timp. După care au venit și 

rezultatele. Azi mi-am luat diploma 
de licență. Sunt Șef de Promoție 
2020.

Am un bagaj de cunoștințe, mi-
am dezvoltat spiritul analitic. Am 
învățat să fiu flexibil. I-am dat 
croșeu și fricii mele de vorbit în 
public, la microfon, în fața came-
relor de luat vederi. Câte încercări 
de a filma și monta singur am avut 
în camerele de cămin! Am cerut să 
stau singur în cameră doar pentru 
a putea filma noaptea, să nu deran-
jez pe nimeni. A trebuit să învăț 
bine pentru asta. Ce frumoase au 
fost nopțile nedormite. Ce frumos 
a fost tot.

Apropo, i-am dat knockout și 
replicii despre care am vorbit mai 
sus.

Vă mulțumesc, colegi, profesori, 
intendenți, dereticători, jurnaliști 
care ați venit pe la ore, bibliote-
cari, colegului de cămin, Liviu 
Croitoru, pentru viața de cămin 
frumoasă, familiei și tuturor celor 
care m-au ajutat în acești trei ani 
de studenție.

*Tuturor în egală măsură, 
ordinea în care v-am enumerat 
este haotică.

Aștept să te descopăr mai mult... 
practic deja, jurnalismule!
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Românii din Ucraina: ce riscă 
după reforma administrativă

Proiectul privind această reformă se află 
în discuție publică până pe 17 iulie. Spre 
deosebire de guvernele de la Sofia și de la 
Budapesta, executivul român nu a negociat 

spații administrative comune pentru vorbitorii de 
limbă română din Ucraina. 

Consiliul Național al Românilor 
din Ucraina le-a cerut autorităților 
de la Kiev printr-un Memoriu ca 
cele patru raioane Noua Suliță, 
Herța, Hliboca, Storojineț din re-
giunea Cernăuți, locuite preponde-
rent de etnici români, să fie incluse 
într-o singură unitate administra-
tiv-teritorială. În acest stadiu al 
discuțiilor, propunerilor și trata-
tivelor nu toate localitățile sunt 
incluse în același raion, care, la 
rândul lui, urmează să fie de trei ori 
mai mare, față de raioanele actuale. 
Același Consiliu care este o umbre-
lă pentru 20 de organizații negu-
vernamentale ale etnicilor români 
a cerut ajutor și de la București.

Bogdan Aurescu 
este așteptat la Kiev

 
Ministrul de Externe, Bogdan 
Aurescu, este așteptat la Kiev 
în perioada următoare inclusiv 
pentru a convinge autoritățile din 
Ucraina să revină la un scenariu 
favorabil vorbitorilor de limbă 
română. Calculele făcute deja de 
analiștii de la Cernăuți sugerează 
că, indiferent de varianta care va 
fi folosită de guvernul ucrainean, 
comunitatea românească nu va fi 
majoritară din punct de vedere 
etnic în niciunul din viitoarele ra-
ioane populate de etnici români. 
Consiliul Național al Românilor 
din Ucraina explică în aceeași mă-
sură liderilor de la București și de 
la Kiev că „Includerea artificială a 

teritoriului locuit compact de mi-
noritatea românească în compo-
nența unor macro-raioane diferite 
va determina o asimilare forțată, 
fapt ce intră în contradicție cu 
obligațiile internaționale asumate 
benevol de Ucraina. Menționăm 
că în contextul nerezolvării pro-
blemei privind predarea în limba 
maternă în școlile minorităților 
naționale, creată de guvernarea 
anterioară, în loc să se dezamor-
seze starea conflictuală, scenariul 
care se conturează poate deveni 
un motiv pentru agravarea si-
tuației interetnice într-un ținut 
cunoscut ca fiind tolerant”.

Legea educației, 
amânată până în 2023

 
Este vorba despre Legea educației, 
adoptată în 2017, care extinde uti-
lizarea limbii ucrainene în învăță-
mânt, educația în limba minorită-
ților urmând să fie posibilă doar la 
grădiniță și în clasele primare. Ca 
urmare a protestelor României și 
Ungariei și recomandărilor Comi-
siei de la Veneția, din 2018, Kievul 
a acceptat totuși să amâne până 
în 2023 intrarea în vigoare a pre-
vederilor ce se referă la învăță-
mântul în limbile minorităților. 
Reforma administrativă din 
Ucraina a fost demarată în 2015 
și urmează să se încheie în acest 
an, înainte de alegerile locale din 
toamnă, cu scopul eficientizării 
prin comasare a diferitelor unități 

O B S E R V A T O R

administrative. Reforma a început 
de jos în sus, adică de la sate și 
comune. A doua etapă vizează ra-
ioanele și abia în final se va pune 
problema regiunilor.

În primă instanță, această re-
formă a dus la formarea prin co-
masare a 882 de hromade, adică 
de comunități teritoriale care au 
rezultat din unificarea celor peste 
4000 de sate și comune cu scopul 
declarat de a avea un număr mai 
mic de consilii locale. A rezultat 
o reducere de 36,7% a numărului 
consiliilor locale. Un alt efect al 
reformei administrative este o 
centralizare mai riguroasă a țării, 
care a pierdut Crimeea și Donbas.

Urmează o altă etapă prin care 
cele 490 de raioane se vor com-
pune în așa fel încât în final nu-
mărul lor total să nu depășească 
129, deci de trei ori mai mic.

Ultimul nivel de centralizare ar 
putea fi reducerea numărului de 

regiuni. O astfel de reorganizare 
ar urma să se facă însă mai târziu, 
într-o a treia etapă. Ucraina are 
24 de regiuni (oblast), o republică 
autonomă, Crimeea, care de facto 
se află din 2014 sub administrarea 
Moscovei și două orașe cu statut 
special, Kiev și Sevastopol. Cea 
mai mare bază militară de la 
Marea Neagră, care se află la Se-
vastopol, în Crimeea, se află de 
asemenea sub jurisdicția Rusiei.

Regiunea Cernăuți, 
împărțită pe raioane

 
Proiectul de reformă administra-
tivă din Ucraina aflat în dezbatere 
publică a fost lansat de guvernul 
de la Kiev la mijlocul lunii trecute 
și este de interes pentru vorbitorii 
de limbă română, mai ales punc-
tul 24 referitor la înființarea în 
regiunea Cernăuți a următoarelor 
raioane:

• Storojineț, cu centrul admi-
nistrativ în orașul Storojineț. În 
componența acestuia vor intra, 
conform propunerii actuale a pro-
iectului legislativ transmis de că-
tre Guvern, teritoriile mai multor 
comunități teritoriale și orașe cu 
populație compact românească, 
printre care: Suceveni, Tărăseni, 
Tereblecea, Storojineț, Carapciu, 
Crasna, Cuciurul Mare, Hliboca, 
Pătrăuți, Ciudei etc.

• Raionul Hotin, cu centrul ad-
ministrativ în orașul Hotin.

• Raionul Cernăuți, cu centrul 
administrativ în orașul Cernăuți. 
În compunerea acestuia ar intra 
teritoriul comunităților teritoriale 
și al orașelor Boian, Vancicăuți, 
Ostrița, Ceagor, Herța, Noua Su-
liță, Cernăuți etc.

Din cele 11 raioane existente în 
regiunea Cernăuți, urmează deci 
să rămână doar trei, cu centre la 
Storojineț, Cernăuți și Hotin.

În regiunea Cernăuți, 12,5% din 
populația regiunii s-a declarat de 
etnie română.

Această propunere de reformă 
administrativă făcută de Ucraina îi 
reunește pe majoritatea românilor, 
dar organizațiile civice insistă să 
nu fie lăsată în afară nicio comună.

Ungaria și Bulgaria 
fac presiuni

 
Ungaria și Bulgaria au făcut deja 
presiuni pentru ca minoritățile 
lor să nu fie divizate, în așa fel 
încât dezvoltarea lor economică 
și culturală să poată fi sprijinită 
de statele-mamă. Astfel, în Tran-
scarpatia, raionul Beregovo îi va 
reuni pe majoritatea maghiarilor. 
În același fel raionul Bolgrad din 
regiunea Odesa, îi va cuprinde pe 
majoritatea vorbitorilor de limbă 
bulgară. Proiectul inițial prevedea 
că raionul Bolgrad urma să fie di-
vizat, dar, sub presiunea Sofiei, 
autoritățile ucrainene au accep-
tat masarea bulgarilor în aceeași 
unitate administrativă.

Astfel de comasări urmând li-
niile etnice îi îngrijorează pe unii 
analiști. Astfel Ruslan Bortnik, 
politolog și director al Institutului 
ucrainean de analiză și gestionare 
a politicilor, deși crede că Ucrai-
na a făcut compromisuri utile în 
sensul reorganizării teritoriale 
cu Ungaria, Bulgaria și România, 
vede în aceste configurare și un 
posibil risc:

„În cazul slăbirii în continuare 
a instituțiilor statului și a statului, 
aceste zone pot intra sub protec-
ția financiară, politică și socială, 
directă sau indirectă, a țărilor 
vecine. În același timp, trebuie 
înțeles că directivele clasice euro-
pene privind divizarea adminis-
trativ-teritorială prevăd în mod 
obligatoriu luarea în considerare a 
componenței etnoculturale și ling-
vistice a regiunilor. Prin urmare, 
creând regiuni locuite compact de 
minorități naționale, Ucraina în-
deplinește standardele europene”.

Sabina FATI
https://romania.europalibera.org
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Aparent, este un caz de vanda-
lism și unul de neatenție din par-
tea poliției, în urma căruia poliția 
a deschis o anchetă de serviciu și 
una penală. 

L-am contactat pe proprietarul 
frizeriei, acesta spune că l-a recu-
noscut pe bărbatul din imaginile 
înregistrate de camerele de securi-
tate și spune că ar avea „probleme 
psihice”, iar, în astfel de cazuri, 
persoanele cu tulburări mintale 
ar scăpa ușor de pedeapsă. „Am 
fost și am vorbit cu comisarul și 
anchetatorul. Mi-au spus că în ase-
menea situații persoana săvârșește 
o crimă, apoi este adusă la experti-
ză, se află că persoana în cauză are 
probleme mintale, apoi urmează un 
curs de tratament de aproximativ 
o lună sau, în cazuri mai grave, ju-
mătate de an, apoi iese în liberta-
te”, ne spune Maxim, proprietarul 
barbershop-ului din Orhei, pentru 
GAZETA de Chișinău.

Serviciul de presă al Inspec-
toratului de Poliție Orhei nu a 
răspuns la întrebările noastre, 
deoarece este pornită o proce-
dură penală în cadrul căreia vor 
fi stabilite toate circumstanțele 
și ulterior se va lua o hotărâre. 

„În societate există 
percepția că persoanele 
cu tulburări mintale 
ar trebui tratate forțat”

Discuțiile din spațiul public 
din R. Moldova despre cazurile 
în care sunt implicate persoane 
cu tulburări mintale, de obicei, 
implică componente precum 
încălcarea drepturilor omului, 
abuzul, stigmatizarea din partea 
societății, discriminarea și luarea 
unor decizii fie în defavoarea păr-
ții vătămate, fie în a persoanelor 

Persoanele cu tulburări mintale 
și conflictele cu legea

Era o zi de joi, aproape de miezul nopții. Un 
bărbat s-a oprit cu bicicleta în fața unei 
frizerii (mai exact a unui barbershop) 
din Orhei, a spart geamul, a intrat și a 

distrus rând pe rând tot ce era în interior. În timp 
ce spărgea geamul, pe alături treceau două (!) 
echipaje de poliție, care nu s-au oprit să intervină, 
invocând pretextul că nu au observat. 

care au comis infracțiunea. 
Toate acestea se datorează lip-

sei unor politici și campanii de 
educație, inducând o incertitudine 
la nivel social și tratament inuman 
la nivel instituțional. Care totuși 
este soarta persoanelor cu tulbu-
rări mintale aflate în conflict cu 
legea? Care ar trebui să fie reacția 
adecvată și corectă a autorităților? 
Cum să procedeze cetățenii?

Datele oficiale, conform Biro-
ului Național de Statistică, arată 
că la finele anului 2018 erau în-
registrate 73086 de persoane cu 
tulburări mintale și de comporta-
ment. Totodată, R. Moldova duce 
o lipsă acută de psihiatri, în 2017 
erau doar 159 în toată republica, 
adică 0,4 la 10000 de locuitori. 
(informații oferite de organizația 
Trimbos Moldova pentru GAZE-
TA de Chișinău).

Ex-secretarul de stat al Minis-
terului Justiției, coordonator de 
programe în cadrul Institutului 
pentru Drepturile Omului din 
Moldova, Dumitru Rusu, spune 
că dacă o persoană cu tulburări 

mintale săvârșește o infracțiune 
sau o tentativă de infracțiune, se 
acționează în egală măsură ca în 
orice alte cazuri.  

„Dacă o persoană atentează la 
viața altei persoane, de exemplu, 
cineva atacă cu o armă, în mod nor-

mal, în asemenea cazuri trebuie să 
reacționeze polițistul, nu spitalul 
de psihiatrie, nu medicii sau alt-
cineva. Prima care acționează este 
poliția, care se deplasează la fața 
locului și neutralizează pericolul 
pentru cetățeni, cu respectarea 
demnității umane. După această 
etapă, persoana în cauză trebuie să 
fie transportată, în primul rând, la 
inspectoratul de poliție și plasată 
în izolator. Dar, înainte de a fi pla-
sată în izolator, are loc consultarea 
unui medic specializat în domeniul 
sănătății mintale. Ulterior, după 
decizia medicului, în caz de nece-
sitate, persoana este transportată 
la spitalul de psihiatrie, care, la 
rândul său, trebuie să confirme 
dacă necesită suport medical de 
urgență sau există pericol iminent 
pentru viața și sănătatea sa.”

Deseori în cazurile cu impli-
carea persoanelor cu tulburări 
mintale, în societate există per-
cepția că acestea ar trebui tratate 
forțat. „Dacă medicul identifică 
un caz de urgență, pornește pro-
cedura de plasare involuntară. Se 
constituie o comisie, se solicită 
instanței de judecată autorizarea 
plasamentului involuntar. Dacă 
nu sunt stabiliți factorii menți-
onați, persoana este plasată în 
izolator. Urmează sau nu un trata-
ment decide instanța de judecată, 

evident cu atragerea specialiștilor 
din domeniul sănătății mintale”, 
explică Dumitru Rusu. 

În toate acțiunile întreprinse 
este important să fie respectate 
drepturile și obligațiile de către 
toate părțile participante la pro-
ces. „Omul este, în primul rând, 
un cetățean cu drepturi și obli-
gații. Dacă el are o problemă, 
cum ar fi o psihoză sau altceva, 
atunci asta ține de serviciul de 
sănătate urgentă, el este luat și 
spitalizat. În alte cazuri, exact ca 
oricine altcineva, el ar trebui să 
răspundă pentru ceea ce face și 
poliția trebuie să asigure ordinea 
publică”, spune Victoria Condrat, 
director executiv și manager local 
al proiectului „MENSANA – Su-
port pentru Reforma Serviciilor 
de Sănătate Mintală în Moldova”.

Abuzuri față de persoane 
cu tulburări mintale

Din cauza stereotipurilor din 
societate, dar și a unor cazuri 
de neprofesionalism manifestat 
din partea unor colaboratori din 
Poliție, persoanele cu tulburări 
mintale sunt deseori etichetate, 
iar drepturile și onoarea încălcate. 

„Ne ciocnim de situații de abu-
zuri. Am fost martori la unele insti-
tuționalizări prin ocolișuri în spi-

S Ă N Ă T A T E

Ambasada 
României 
precizează

Ca urmare a unor articole și postări 
denigratoare, apărute în mass-media și 
pe rețelele de socializare din Republica 
Moldova, privind pretinsa calitate neco-
respunzătoare a echipamentelor medicale 

în valoare de circa 3,5 mil. Euro, donate la 
7 mai 2020 de România Republicii Mol-
dova, Ambasada României la Chișinău 
informează că Ministerul Sănătății al Ro-
mâniei a precizat:

• Echipamentele donate Republicii 
Moldova respectă toate cerințele de per-
formanță conform standardelor în vigoare;

• Toate echipamentele donate respectă 
cerințele de etichetare și marcare a am-
balajului, prin prevederile punctului 13 
din Anexa 1 la directiva 93/42/EEC sau 

Anexa 1, pct. 23 din REGULAMENTUL 
(UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI;

• Măștile donate respectă numărul stan-
dardului european;

• Toate echipamentele donate au marcaj 
CE plus raport testare, declarația de con-
formitate CE a producătorului, Certificatul 
de la producător, avizul de funcționare 
plus anexe emise de ANMDMR pentru 
distribuitor.

• În urma realizării recepției echipa-

mentelor înainte de a fi donate, nu au fost 
constatate deficiențe, se spune într-un co-
municat de presă difuzat azi de Ambasada 
României în Republica Moldova.

Ambasada României în Republica 
Moldova regretă că ajutorul umanitar 
oferit la momentul oportun, cu genero-
zitate, dezinteresat și necondiționat de 
poporul român cetățenilor Republicii 
Moldova pentru combaterea pandemiei 
de COVID-19 a ajuns subiect de dispute 
politice.

Sergiu BEJENARI

Ilustrație de Anna Parini, sursa: newyorker.com

talele de psihiatrie. Adică polițistul 
știe că persoana are o problemă de 
sănătate mintală și o transportă 
direct la spitalul de psihiatrie. Sunt 
cazuri când se mimează plasarea 
voluntară prin inducerea în eroa-
re. Persoanei i se cere să semneze 
un document spunându-i-se că va 
pleca acasă, dar, de fapt, după ce 
semnează, este internată forțat. 
Ulterior, în instituția medicală 
persoana nu are acces la canalele 
de comunicare, respectiv nu poa-
te semnala faptul că nu dorește să 
stea acolo. Deși acordul de a insti-
tuționaliza o persoană în spitalul 
de psihiatrie înseamnă și dreptul 
de a-și retrage acordul în cauză”, 
explică Dumitru Rusu.  

Astfel de cazuri descurajează 
populația să meargă la medicul 
psihiatru. Deși o depresie este la 
fel considerată o problemă de să-
nătate mintală. Conform statisti-
cilor internaționale, în R. Moldova 
circa 12% din populație cel puțin 
o dată în viață au avut probleme 
de sănătate mintală. 

„Tratamentul și modul de 
abordare a acestui subiect tre-
buie să fie precaut și echilibrat. 
Ceea ce este ferm este faptul că, 
dacă cineva mă atacă pe mine, 
dincolo de oricare diagnoză, 
poliția trebuie să reacționeze 
și să imobilizeze atacatorul în 
prima etapă, dacă există peri-
col, și să elimine pericolul social 
existent. Însă el trebuie corelat 
cu acțiuni obiective, nu subiec-
tive. Polițistul nu pornește de 
la premisa că persoana are sau 
nu o tulburare mintală, dar de 
la manifestările pe care le are. 
Dacă el întreprinde acțiuni vio-
lente, polițistul este capabil să 
aprecieze obiectiv pericolul și să 
intervină. Ulterior sunt aplicate 
celelalte mecanisme”, comple-
tează Dumitru Rusu.

 „Persoana cu probleme de să-
nătate mintală nu este non-stop 
în această stare. Omul se descurcă 
în viața cotidiană, poate să se în-
grijească, să meargă la magazin, 
să aibă grijă de grădină etc. Dacă 
el este însă într-o psihoză și ceea 
ce face se întâmplă într-o criză 
psihiatrică, atunci e altceva. 

Dar dacă persoana e în stare 
de remisie, este la fel ca majori-
tatea oamenilor. Fiecare din noi 
poate avea o criză în urma unui 
stres, a unui accident sau a unei 
întâmplări din viață, care ne poate 
provoca o psihoză. Și nu neapărat 
trebuie să avem certificat de la 
medicul psihiatru. În restul zi-
lelor, ei sunt la fel ca noi toți”, a 
adăugat Victoria Condrat.

O depresie 

 este la fel 
considerată o 
problemă de 

sănătate mintală. 
Conform statisticilor 
internaționale, în R. 
Moldova circa 12% 
din populație cel 

puțin o dată în viață 
au avut probleme de 

sănătate mintală.
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C U L T U R Ă

– Stimate domnule Ghena-
die Manica, vedeți Prutul în 
fiecare zi? Cât de aproape 
este de casa Dvs.? 
Locuiesc cu soția, Aliona Ma-

nica, profesoară de pictură, în 
satul Gherman, raionul Ungheni, 
pe malul Prutului. M-am născut 
în 1967, iar soția în 1968. Ne-am 
făcut casă în ograda părintească. 
Prutul curge cam la 500 de metri 
de la casa noastră.

– Ce munci ați făcut în co-
pilărie? Când v-ați desco-
perit talentul pentru artele 
plastice?
Tata a fost mecanizator, a lucrat 

la brigada de tractoare a fostului 
sovhoz „Grănicerul”. A decedat la 
locul de muncă reparând o com-
bină, avea 44 de ani. Eu pe-atunci 
abia împlinisem zece ani. Mămica 
lucra în brigada legumicolă, eu cu 
sora mai mare o ajutam la normele 
de sfeclă, păpușoi, la prășit și la 
strâns recolta. 

Dragostea pentru desen am 
moștenit-o de la tata, îi plăcea și 
lui să deseneze. Tata se ocupa și 
cu prelucrarea lemnului, el făcuse 
uși, geamuri, garduri, saraiuri. Și 
mai avea o pasiune – scrisul. A fost 
chiar corespondent voluntar la zi-
arul raional „Octombrie”. Anume 
tata a observat că de la trei ani îmi 
plăcea să mâzgălesc caietele suro-
rii. Mi-a cumpărat albume pentru 
desen, creioane colorate, vopsele. 

În 1978, m-am înscris la Școala 
de pictură pentru copii din Un-
gheni, apoi am fost admis la Școala 
Republicană de Arte Plastice „Ilia 
Repin” (actualul Colegiu de Arte 
Plastice „Alexandru Plămădeală” 
– n.a.) pe care am absolvit-o în 
1986. Cu soția ne știam de mici, îi 
plăcea și ei pictura. Soția a studiat 
de asemenea la Școala Republicană 
de Arte Plastice „Ilia Repin”, pe 
care a terminat-o în 1988, exact 
în anul când m-am întors eu de 
la armată. Ne-am angajat ambii 
la Școala de pictură pentru copii 
din Ungheni și în același an am 
făcut nunta. În 1994. am revenit 
în satul natal Gherman.

– De când există Școala de 
Arte din Sculeni? 
De prin anul 1981, la Sculeni 

exista Școala de muzică. La iniți-
ativa mea, am înființat la Sculeni 
o filială a Școlii de pictură pentru 
copii din Ungheni. În anul 2005, 
după niște tratative duse cu Secția 
cultură Ungheni, a fost fondată 
Școala de Arte Sculeni, în cadrul ei 
există secția Pictură. În prezent, la 
Școala de Arte din Sculeni studiază 
circa 140 de copii.

– Îi căutați pe elevii talen-
tați ori vin singuri la școa-
lă? Ce teme le dați pentru 
pictură?
Copiii doritori să învețe arta 

picturii vin singuri. Dar de multe 
ori ne întâlnesc sătenii din Scu-
leni și oameni din satele vecine 
și ne povestesc despre copiii lor 
spunând că vor să-i înscrie la noi 

la școală. În modul de predare le 
oferim libertate copiilor, lor le pla-
ce să deseneze pe orice teme. Dar 
ne axăm, în special, pe tematica 
satului, îi sfătuim să se inspire din 
realitatea pe care o văd zi de zi. 
Primăvara, de obicei, facem ore de 
plein air, în general, îi învățăm pe 
copii să observe peisajele, casele, 
oamenii din jurul lor, astfel dese-
nele sunt vii, au o individualitate. 

–  Ce expoziții organizați? 
La ce expoziții raionale și 
republicane participați?
Facem expoziții de pictură în 

cadrul Școlii de Arte Sculeni, în 
fiece anotimp. Participăm cu re-
gularitate și la Concursul raional 
„Înflorit-au castanii”, precum și la 
Concursul republican „Tinere ta-
lente”. Mai participăm la multe alte 
concursuri ce se anunță pe inter-
net, bunăoară, la Concursul „Vise 
în livadă”. Anul trecut, scriitorul 
român Ștefan Susai și-a ilustrat 
cartea „Sculeni-Moscova-Amur” cu 
desene ale elevilor Școlii de Arte 
din Sculeni.

Participăm activ și la festivități 
din satul Gherman sau la festivalul 
„Cămara bunicii” din satul vecin, 
Blândești. Am fost și în România, 
copiii au participat cu desene la o 
expoziție din comuna Popricani, 
înfrățită cu Sculeniul.

– Cine dintre elevi a mers 
mai departe la facultate, la 
Arte Plastice? 
Numeroși elevi și-au ales o me-

serie legată de artele plastice, i-aș 
menționa pe câțiva: Daniela Gla-
dchii, Ariadna Ciuvaga (au mers 
să studieze la Colegiul Republican 
„Alexandru Plămădeală”), Nata-
lia Sacaliuc (Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice din Chiși-
nău), Angela Galit (Facultatea de 
Arhitectură a Universității Politeh-
nice), Diana Hariuc (Universitatea 
„Ion Creangă”, design vestimen-
tar), Ina Bordeniuc (Colegiul de 
design vestimentar din capitală) 
și mulți alții.

„Păcat că statul nu are grijă 
de talentele tinere”

– Când reușiți să vă pictați 
propriile tablouri?  
Pictez lucrările personale în 

timpul liber, mai mult duminica 
și când sunt sărbători creștinești. 
Mai pictez vara, în concediu. Îmi 
păstrez tablourile într-o cămeruță 
pe care o folosesc ca atelier. Acum 
fac reparații în vechea casă părin-
tească pe care o voi transforma în 
atelier. Mă bucur că lucrările mele 
sunt apreciate, unele au ajuns în 
colecții particulare din SUA, Ucrai-
na, Rusia, Italia, Lituania, Româ-
nia, R. Moldova. 

– În afară de pictură, vă 
plac diferite meșteșuguri?
Am învățat de-a lungul vieții, 

în afară de pictură, și zidăria, mă 
pricep la construcții. Mă pasio-
nează și lucrul cu lemnul, cu tabla 

– Cătălin Pisarciuc, elevul 
dnei Aliona Manica, a câști-
gat recent locul I la un con-
curs din Ungheni. Și elevi 
ai Dvs. au obținut diplome, 
premii. Felicitări!  

E vorba de tradiționalul Con-
curs raional „Înflorit-au castanii”. 
Încă o elevă a doamnei Aliona 
Manica a fost premiată, Cristina 
Orjucovschi, ea s-a clasat pe locul 
III. Iar elevii mei, Dragoș Casian și 
Ștefan Goreanu, au obținut menți-
uni. Lucrările lor sunt executate în 
maniere și tehnici diferite, dar în 
toate e oglindită tematica satului. 

Vreau să mai subliniez că avem 
în sate foarte mulți copii talentați, 
dar în R. Moldova ei au puține șan-
se de afirmare. E păcat că statul nu 
are grijă de aceste talente, majori-
tatea tinerilor pleacă în străinătate.

zincată. Propria casă am ridicat-o 
în anul 1994, singur, fără ajutorul 
specialiștilor. Apoi am mai ridi-
cat trei case, la un cumnat, la un 
verișor și la un cumătru. Lucrul 
cu tabla zincată l-am „furat” de la 
meșteri mai bătrâni din sat. Fac 
diferite turnulețe și flori pentru 
acoperișuri la case și la fântâni, 
mai fac horboțele și burlane de ta-
blă. Lucrările mele se află în satul 
natal și în alte sate de prin Fălești, 
Ungheni, Glodeni. Mă atrage mult 
și prelucrarea artistică a lemnului. 
Am realizat peste 100 de răstigniri, 
ele pot fi întâlnite prin toată Mol-
dova. Clopotnițele de la cimitirul 
vechi și de la cel nou din satul natal 
sunt făcute de mine. Cea mai mare 
lucrare a mea este ansamblul de-
corativ de la Moldsilva-Ungheni, 
realizată în 2006.

– Ați pictat și biserici?
Da, am pictat biserica din 

Gherman și cea din Blândești. De 
asemenea, după un proiect de al 
meu a fost realizat, în Gherman, 
monumentul sătenilor-eroi căzuți 
în cel de-al Doilea Război Mondial. 
Printre numele sătenilor căzuți pe 
front este și cel al bunelului meu 
matern și al unui moș de-al soției 
mele.

– De unde vine pasiunea 
de a face căsuțe decorati-
ve pentru grădină? Faceți 
și stupi de albine în formă 
de căsuțe? 
Mie și soției ne place mult să ne 

amenajăm frumos grădina. Avem 
livadă și vie plantată de noi. Avem 
și o slăbiciune aparte pentru flori, 
am reușit chiar să plantăm nuferi 
într-un mic iaz (noi îi mai zicem 
„baltă”), l-am ornamentat cu pie-
tre, cu un podeț, am făcut și o moa-
ră de apă. Nuferii înfloresc în fie-
care vară. Cu vreo doi ani în urmă, 
niște prieteni i-au dăruit soției o 
familie de albine și am fost nevoit 
să meșteresc un știubei, l-am făcut 
sub formă de căsuță. De asemenea, 
am făcut la comandă o căsuță din 
lemn amenajată în stilul caselor 
vechi țărănești. Astfel, copiii de 
azi pot afla cum arătau casele pe 
vremuri. Chiar și în interior am pus 
lavițe, covorașe, păretare.

– Aveți nepoți? Cum le cul-
tivați dragostea de artă, de 
pictură?
Avem doi feciori, fiul cel mare, 

Ștefan, a absolvit Facultatea de 
Medicină, acum e chirurg la Spi-
talul Republican, el ne-a dăruit 
doi nepoței gemeni, Lucian și La-
vinia. Fiul cel mic, Dumitru, face 
ultimul an de doctorat la Facul-
tatea de fizică și nanotehnologii, 
în Bucuresti, e căsătorit și avem 
de la el o nepoțică de doi anișori, 
Dumitrița-Maria. Nepoțeilor le 
place mult să deseneze, mai ales 
când vin la bunei. 

– Vă mulțumesc pentru in-
terviu și vă doresc inspira-
ție în continuare!

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Ghenadie Manica, profesor de pictură la Școala de Arte din Sculeni

Casă țărănească în miniatură meșterită de Ghenadie Manic
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După ani de inventariere a 
patrimoniului R. Moldova, di-
rectorul AIRM, Ion Ștefăniță, 
a decis să demareze un proiect 
de renaștere a satelor Moldovei. 
„În ultimii ani, am ajuns în peste 
1200 de localități, sate și orașe din 
republică. Pe lângă patrimoniul 
istoric ruinat, am atras atenția 
la satele pustii și depopulate. 
Așa a apărut ideea proiectului 
„Renaștem satele Moldovei”. 
Mi-aș dori să revenim fiecare din 
noi la sat și să salvăm câte o casă 
veche, păstrând autenticitatea ei 
de altădată. În prezent, este un 
proiect personal, dar îmi doresc 
să devină și unul instituțional, 
poate fi în perspectivă inițiat și 
un program guvernamental care 
să susțină satele Moldovei”, a pre-
cizat Ion Ştefăniţă. 

În decembrie 2019, Ion 
Ștefăniță a cumpărat o casă la 
Molovata Nouă, raionul Dubăsari, 
care se afla într-o stare deplora-
bilă. „Am cumpărat o casă în Mo-
lovata Nouă, pentru că apreciez 
cadrul peisagistic natural de pe 
Nistru, plus densitatea bijuteriilor 
arhitecturale ale caselor vechi, 
zidăriile din piatră brută, multe 
din ele abandonate, care merită 
valorificate. Totodată, din 2004, 
când vizitam pentru prima dată 
aceste locuri, am apreciat foarte 
mult acest spirit al locului, dar, 
cel mai important – anume aici 
mi-am găsit jumătatea vieții, pe 
soția mea”, a adăugat directorul 
AIRM.

Casa are o istorie, aparținea 
lui moș Pintilie și mătușii Eu-
dochia, care au trecut la cele 
veșnice. „Această casă are valoare 
arhitecturală prin autenticitatea 
tâmplăriei care s-a păstrat: uși, 
ferestre, dar și tipologia casei și 
materialele folosite pe atunci, la 
începutul anilor 50, sec. XX. Fi-
ind de vânzare, am hotărât să o 
cumpăr și să-i dau suflet, să o fac 
un muzeu în aer liber, să vorbesc, 
să reflect prin ea viața cotidiană 
a țăranilor”, a spus Ion Ştefăniţă. 

Renovarea a început de luni 
bune, dar, din cauza pandemi-
ei, Ion Ștefăniță nu poate face o 
clacă mai mare, ca pe vremuri. 

„Respir istoria și spiritul locului”
„Să revenim la vatră, la obiceiuri și tradiții, la 
modul sănătos de viață”. Mesajul îi aparține 
directorului Agenției de Inspectare și Reabilitare 
a Monumentelor (AIRM), Ion Ștefăniță, care 
a cumpărat o casă veche la Molovata Nouă pe 
care urmează să o transforme într-un muzeu 
al țăranului. De jumătate de an, și-a suflecat 
mânecile și a investit propriii bani în renovare. 
Inițiativa este parte a proiectului „Renaștem 
satele Moldovei”, care are drept scop promovarea 
turismului rural.

V A T R A

Ana SÂRBU

„Proiectul abia a demarat, acum 
sunt în șantierul de restaurare, 
reabilitare și amenajare, este un 
proiect pe cont propriu. Momen-
tan, situația de pandemie nu îmi 
permite să pornesc o clacă mare, 
dar cu anumite lucrări au sărit în 
ajutor, familia – soția, rudele, ve-
cinii și noii prieteni ai proiectului: 
Sergiu Gălușca, Vadim Cheptene, 
Lilian Moldovanu, Serge Casseri, 
Veaceslav Lungu, Sergiu Chiriac, 
Ion Ambrosi, Alexandru Reul. Dar 
tare îmi doresc să fie o clacă nați-
onală, fiecare, aici și în alte sate, 
să multiplicăm acest proiect”, a 
spus directorul AIRM. 

 
„Am împrumutat bani 
pentru a cumpăra casa”

Banii investiți în renovarea 
casei din Molovata Nouă sunt 
adunați cu migală. „Sunt investiții 
proprii, sunt bani pe care i-am 
strâns cu centura strânsă, dar la 
achiziție am mai împrumutat de 
la unii prieteni. Multe lucrări le 
execut personal sau în clăci mici, 
folosind material local, piatră, ni-
sip de râu, var. Am executat acele 
lucrări care nu cer un buget mare. 
Dar pentru a reconstitui învelișul 
acoperișului, autentic, va fi nevoie 
de un buget mai serios”, a precizat 
bărbatul.

Ion Ștefăniță mizează și pe 
suportul prietenilor proiectului. 
„Am creat o platformă de donații 
care sper să aibă un rezultat și să 
duc la bun sfârșit toate obiectivele 
fixate prin acest proiect. Accept 
donațiile, inclusiv materiale de 
construcție care pot fi aplicate în 
lucrările de restaurare, obiecte 
vechi care se vor regăsi în ame-
najarea expoziției. Totodată, și 
donații financiare pe platforma 
GoFundMe, toate fiind valorificate 
transparent și cu strictă destina-
ție”, a subliniat directorul AIRM.

„Turiștii vor trăi după 
obiceiurile țăranilor”

La Muzeul Ţăranului, Ion Ște-
făniță vrea ca turiștii străini să 
participe activ la treburile gos-
podărești, pentru a descoperi 
obiceiurile țăranului moldovean. 
„Vizitatorii muzeului se vor caza 
aici și vor trai în spiritul țăranului, 
vor curăța via, vor merge la cules 
struguri, la prășit, la pescuit. Vor 
gusta din zeamă, sarmalele locale 
și plăcintele cu gust autentic. De 
asemenea, adulții vor putea să 
facă excursii în bordei, degustări 
de vinuri produse din strugurii 
crescuți în viile din preajmă”, a 
mai spus directorul AIRM. 

Primii vizitatori nu s-au lăsat 
mult așteptați. „În șantierul de 
restaurare am primit și primii 
vizitatori. Au fost colegii și pri-
etenii noștri apropiați. Ulterior, 
am fost vizitați de un grup de 20 
de turiști. Excursia a fost orga-
nizată de o agenție de turism din 
R. Moldova, reprezentată de Ion 
Curmei. Mă bucur că, deși oficial 
Muzeul Ţăranului încă nu a fost 
deschis, motivația multor cetățeni 
este să-l descopere”, a adăugat 
Ion Ștefăniță.

Directorul AIRM planifică să 
procure și alte locuințe în această 
regiune, pe care să le renoveze. 
„În modulul doi al proiectului fi-
gurează alte case pe care doresc 
să le achiziționez. Vreau să creez 
Complexul Muzeal – Gospodăria 
Ţăranului, unde vor fi locuințe 
muzeificate, dar și valorificate 

economic. Va fi un complex cre-
ativ, interactiv, unde exponatele 
vor avea gusturi autentice. Unde 
va exista velo turism, plimbări cu 
bărci pe Nistru. Toate acestea le 
vom construi în următorii cinci 
ani. Astfel, Complexul cultural – 
istoric și natural de la Molovata 
va deveni o destinație turistică”, 
a precizat bărbatul.

„Hemoragia socială trebuie 
oprită, să revenim la vatră”

Din 2000, Ion Ștefăniță s-a de-
dicat domeniului conservării, resta-
urării și protejării patrimoniului 
cultural-istoric și natural. „Zilnic, 
respir istoria și spiritul locului. 
Proiectul acesta este un proiect cu 
mesaj: Hemoragia socială trebuie 
oprită, revenim la vatră, la obiceiuri 
și tradiții, la modul sănătos de viață, 

la comunicare constructivă, așa ca 
altădată, trecem de la bocetul soci-
al la clacă națională. Ne suflecăm 
mânecile și ne facem ordine în casă, 
în satele noastre, să valorificăm la 
maxim acest patrimoniu moștenit. 
Prin acest proiect, prin exemplul 
propriu, vreau ca toți moldovenii 
din cei plecați departe de casă sau 
cei rămași acasă, să fie mai deschiși 
spre comunicare, să fie cu toții în-
tr-un pact social cu scopul comun 
de a renaște satele Moldovei”, sus-
ține cu tărie șeful AIRM.

Deschiderea oficială a Muzeu-
lui Ţăranului este planificată pen-
tru 28 august 2021, de Hramul 
satului Molovata Nouă. „De Sfânta 
Maria. Până atunci trebuie să re-
ușesc să execut toate lucrările, să 
fie amenajate toate exponatele în 
concepția muzeografică tematică”, 
a conchis Ion Ștefăniță. 

Deschiderea oficială a Muzeului Țăranului este planificată pentru 28 august 2021, 
de Hramul satului Molovata Nouă
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Plăcerea 
dispariției

S O C I E T A T E

La noi omul dispare când vrea el, 
cum vrea el, cu cine vrea el, pentru că 
e democrație. Dispari așa într-o anu-
mită direcție, cu pază asigurată de la 
stat, ziua sau noaptea, cum îți place ție, 
și ești foarte fericit. Asta se vede, mai 
ales, din aparițiile în fața camerelor de 
luat vederi, sau vederea, când le spui la 
toți cei ce te văd așa frumos pe sticlă să 
nu-și facă griji că totul e bine: ești în 
mâini sigure și te simți minunat. Așa de 
minunat nu te-ai simțit în toată viața 
ta de om onest, dedat cu trup și suflet 
idealurilor naționale, fie ele democra-
tice, fie socialiste.

O săptămână întreagă toate televiziu-
nile organizează mese rotunde, pătrate, 
în mai multe colțuri și discută numai 
despre tine. Devine clar că tot ce s-a 

făcut, se face sau se va face e numai 
pentru binele tău și oamenii încep să te 
invidieze. Unii se întreabă chiar de ce 
tocmai pe tine a căzut norocul să dispari 
și să fii plimbat prin locuri pitorești, 
să le vorbești telespectatorilor, care te 
admiră, de la o margine de vie – tu, 
viu, ea, vie – și să te bucuri de toată 
splendoarea unei zile însorite, luminoa-
se ca viitorul în lagărul socialismului, 
cu triluri armonioase de sticleți devotați 
și-analfabeți.

Cei de la putere, încet-încet, încep 
să-și facă griji, pentru că mai apar, din 
opoziție, doritori de a dispărea. Li se pro-
mite că, atunci când vor fi posibilități, 
li se va face pe plac și vor dispărea și ei 
– mult mai frumos, mult mai interesant! 
Răbdare numai de-ar avea, că nu-i chiar 
atât de simplu să organizezi „la înalt ni-
vel” disparițiile acestea.

 Trebuie mai întâi să te uiți după om: 
dacă-ți place, dacă-i din gospodari, dacă 
are familie cu origini sănătoase și aș-
teaptă și ea, cu nerăbdare, să dispară… 
De vreo câteva ori îl întrebi mai întâi pe 
capul familiei dacă nu cumva s-a răzgân-
dit și, dacă insistă, îi faci hatârul. Pentru 
că, odată intrată în cap această idee, nu 
ți-o mai scoate nimeni, nici chiar cel mai 
bun chirurg.   

S a l t i m - b a n c

Gheorghe BÂLICI

Partidul Liberal (PL) atenționează că se 
încearcă a fi scoasă Piatră comemorativă a 
victimelor ocupației sovietice și a regimului 
totalitar comunist din Piața Marii Adunări 
Naționale (PMAN).

Potrivit unui comunicat al formațiunii, 
dacă, acum câteva luni, o asociație obștească 
a făcut o primă tentativă de lichidare a mo-
numentului, iată că în prezent alte așa-nu-
mite asociații obștești încearcă același lucru: 
Sindicatul Colaboratorilor din Organele de 
Forță și „Nașa Rodina Moldova”, cerându-i 
primăriei să scoată monumentul din Piața 
Marii Adunări Naționale!

„Se vede cu ochiul liber că aceste tentative 
vin de la socialiștii lui Ivan Ceban și ai lui 
Igor Dodon, prin tot felul de asociații apro-
piate de aceștia și care promovează direct 
imperialismul rus în cea mai primitivă for-
mă”, susțin reprezentanții PL.

Fracțiunea Partidului Liberal din CMC 
condamnă „aceste acțiuni vădit extremiste 
care nu țin cont de realitățile istorice și care 
au drept scop să mușamalizeze teroarea 
sovietică, precum și ocupația rusească în 
Basarabia”.

„Nu vom permite sub nicio formă aten-
tarea la adevărul istoric prin tot felul de 
cereri absurde venite de la entități apropiate 

ideologic de Kremlin și partidul socialiștilor. 
Cerem primarului socialist Ivan Ceban să 
nu se atingă de monumentele noastre!”, 
declară liberalii. 

radiochișinău.md

Se încearcă scoaterea 
Pietrei comemorative 
a victimelor ocupației 
sovietice din PMAN
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„E de dorit ca preotul 
să moară în altar”

Preoții care au fost angajați 
paralel în alte părți beneficiază 
de o pensie de stat. Preotul Vasi-
le Ciobanu are o pensie de 1.500 
de lei, deoarece părintele a avut 
mai multe locuri de muncă. „Eu 
am pensie pentru că am muncit 
și la stat. Am lucrat în mai multe 
locuri. Am fost traducător în Cuba. 
Doi ani și jumătate am lucrat la 
combinatul de textile din Santiago 
de Cuba. Sunt mulți preoți care au 
muncit și în alte domenii”, spune 
Vasile Ciobanu, parohul bisericii 
din Costești, Ialoveni.

„Noi, preoții din Republica 
Moldova, nu avem subsidii de la 
stat. Trăim din jertfa poporului. 
La noi, la Costești, este o regu-
lă: niciun creștin nu este respins 
(că-i botez, că-i cununie, că-i în-
mormântare). Dacă are un leu e 
bine, dacă nu are niciun leu – este 
tot bine. E de dorit ca preotul să 
moară în altar. Lucrează până la 
adânci bătrâneți”, afirmă Vasile 
Ciobanu. Potrivit preotului de la 
Costești, Mitropolia Moldovei nu 
are nicio responsabilitate față de 
preoții în vârstă. 

„După osteneală, 
bătrânețe”

Conform unei tradiții perpe-
tuate în Biserica Ortodoxă, pre-
otul în vârstă ajunge în grija celui 
nou-venit la parohie. „Dar asta 
depinde de posibilitățile parohiei 
și de bunul-simț al preotului care 
a preluat parohia. Nimic concret 
nu-i prevăzut în regulamente, 
de aceea, preoții se bucură dacă 
pot să lase parohia unui fiu sau 
ginere, nu atât pentru a asigura 
celor tineri o sursă de existență, 
ci pentru a avea ei înșiși o minimă 
siguranță la bătrânețe”, ne spune 
ieromonahul Petru Pruteanu. 

De ce preoții acceptă să lucreze 
fără un contract de muncă, chiar 
dacă oficierea slujbelor religioase 
este meseria lor de bază? „Așa a 
fost în perioada sovietică și nimeni 
nu a fost preocupat să schimbe 
situația. Statul, sub pretextul că 
este „laic”, preferă această relație 
lipsită de responsabilitate față de 
preoți și biserică. Cred că e și vina 

preoților că acceptă să trăiască 
astfel. Nimeni nu are siguranța 
zilei de mâine și ne-am obișnuit 
să trăim după principiul „carpe 
diem” (trad. din limba latină – 
trăiește clipa). Nu doar preoții, 
ci și majoritatea țăranilor din R. 
Moldova preferă să aibă întreg 
venitul de moment, fără a plăti 
impozite, ca să-și strângă fiecare 
ce poate pentru bătrânețe. Mulți 
oameni în etate, inclusiv preoții, 
au copii sau rude în străinătate 
care îi ajută”, răspunde Petru 
Pruteanu.

Referitor la veniturile bise-
ricii, Petru Pruteanu afirmă că 
acestea sunt foarte mici și, în 
mod normal, sunt gestionate de 
un consiliu parohial, iar preotul 
este președintele acestui colec-
tiv. „Nu ai ce împărți, mai ales 
că biserica trebuie să plătească 
facturile de utilități publice, iar 
pe lângă preot mai este un dascăl 
și alte persoane care ajută. Să nu-
și închipuie cineva că, așa cum 
au dat politicienii la Mănăstirile 
Căpriana și Curchi, pentru a fi 
arătați la televizor, tot așa dau 
la toate bisericile. Nici vorbă!”, 
explică Petru Pruteanu, parohul 
unei biserici din Portugalia.

În Republica Moldova ar exista 
peste 1.500 de preoți ortodocși. 
Deși se vehiculează că preoții tră-
iesc foarte bine, au mașini scum-
pe, ieromonahul Petru Pruteanu 
notează că doar „2-3% dintre 
preoți au mai mult decât trebuie. 
Restul, de 97-98%, o duc destul de 
greu, iar jumătate dintre aceștia 
chiar foarte greu”.

Bogăția bisericii

Trimestrial, circa 20-25% din 
veniturile fiecărei biserici se duc 
în vistieria Mitropoliei Moldovei, 
iar acești bani sunt sursa pentru 
salariul mitropolitului, al epi-
scopilor și celorlalți funcționari, 
aflăm de la ieromonahul Petru 
Pruteanu. 

„Există preoți scutiți de această 
taxă, dacă au o situație grea în fa-
milie sau au biserica în construc-
ție. Când eram cleric în Episcopia 
de Edineț și Briceni, având și func-
ția de consilier pentru învățământ 
și catehizare, din aproximativ 120 
de preoți ai eparhiei, vreo 20-30 
erau scutiți de aceste taxe, iar ba-
nii care se adunau de la ceilalți 
abia ajungeau să se plătească lu-
mina și căldura la centrul epar-
hial și salariile pentru o singură 
lună ale profesorilor care predau 
la cele două seminarii teologice: 
de băieți și fete. 

În 2009, nu se mai plătiseră 

Din ce trăiesc preoții la bătrânețe

Mulți preoți din Republica Moldova, ajunși 
la bătrânețe, nu au pensie sau primesc 
pensia minimă pentru limita de vârstă, 

deoarece n-au contribuit la bugetul asigurărilor 
sociale. Chiar dacă ajung la vârsta de pensionare, 
clericii continuă să slujească până la etapa finală 
din viața lor și trăiesc din donațiile oamenilor.

CONCURS
Primăria s. Iurceni, r-nul Nisporeni, anunță concurs pentru 

ocuparea funcției vacante de director al Grădiniței de copii „Guriță 
de rai”, s. Iurceni, r-nul Nisporeni.

Persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de 
concurs la sediul Primăriei s. Iurceni, care va conține următoarele 
acte:

1. Cererea de participare la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actului de studii superioare pedagogice;
4. Curriculum vitae perfectat după modelul Europass;
5. Certificatul medical care atestă faptul că persoana respectivă 

este aptă  din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea funcției;

6.Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Termenul de depunere a actelor:
Până la data de 25.07.2020

Informații suplimentare la num. de telefon:
0 (264) -49-2-36 / 0 (0264) -49-2-38.

P

salarii de un an și jumătate, ceea 
ce a dus la închiderea Seminaru-
lui și Facultății de Teologie care 
funcționau pe lângă Mănăstirea 
Zăbriceni”, își amintește Petru 
Pruteanu. Potrivit ieromonahului, 
„Mitropolia nu poate să îndepli-
nească rolul statului sau al Casei 
Naționale de Asigurări Sociale. 
Mitropolia gestionează proble-
mele religioase (slujbe, disciplină 
canonică, repartizarea și conduita 
clericilor etc.)”.

Cum e în biserica 
romano-catolică

Și preoții romano-catolici lu-
crează până își dau „ultima sufla-
re”. Dar, spre deosebire de preoții 
ortodocși, care au copii, clericii 
romano-catolici nu-și întemeiază 
o familie. Așa că de preoții cato-
lici au grijă episcopii, aflăm de la 
preotul Mihai Bălan de la parohia 
romano-catolică „Providența Di-
vină” din Chișinău.

„Episcopul este obligat să aibă 
grijă de preoții în vârstă și de cei 
bolnavi. Niciun preot nu rămâne 
pe stradă. Dreptul canonic pre-
vede că episcopul este obligat să 
le asigure un trai decent. Preo-
ții catolici nu au familie, nu are 
cine-i îngriji, dacă nu se implică 
episcopia. În R. Moldova încă 
nu avem preoți pensionari. Dar 
acolo unde-i mai mare biserica, 
mai veche, nimeni nu este lăsat 
pe drumuri”, afirmă Bălan. 

Biserica pe care o gestionează 
are statut de persoană juridică, 
are angajați cărora le plătește sa-
larii și pachetul social. „Fiecare 
parohie este înregistrată ca per-
soană juridică, dar tot ce face pre-
otul e în concordanță cu episcopia 
romano-catolică. Biserica este cult 
religios. Nu este ONG. Pensia va fi 

minimă pentru că nu ne permitem 
să plătim salarii mari”, conchide 
preotul Mihai Bălan.

Ce prevede legea

„Legislația nu a lăsat în umbră 
pe nimeni”, precizează juristul 
Eugeniu Covrig de la Confedera-
ția Națională a Sindicatelor din 
Moldova (CNSM). Codul Muncii 
al Republicii Moldova are un ca-
pitol dedicat cultelor religioase. O 
asociație religioasă poate încheia 
contracte individuale de muncă. 
Salariat al asociației religioase 
poate fi persoana care a împlinit 
vârsta de 16 ani, conform legis-
lației.

Potrivit Legii privind liber-
tatea de conștiință, de gândire 

Natalia MUNTEANU

și de religie, un cult religios ca-
pătă statut de persoană juridică 
înregistrându-se la Agenția de 
Servicii Publice, ceea ce-i per-
mite să angajeze oameni pe con-
tract individual de muncă și să 
contribuie la fondul de asigurări 
sociale. În aceeași lege se spune 
că deservenților și salariaților 
cultelor religioase, indiferent 
de pensiile stabilite de culte, li 
se stabilesc pensii de asigurare 
de stat în conformitate cu le-
gislația în vigoare a Republicii 
Moldova. Totodată, asociațiile 
religioase nu plătesc impozite 
pe bunurile imobiliare, funciare 
și sunt scutite de taxe vamale și 
de TVA la importul obiectelor 
de cult, potrivit Codului Fiscal 
al Republicii Moldova.
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Pagină îngrijită de Elena Cioina

Însă, deși se arată indignați că 
statul îi obligă în fiecare an să o 
cumpere, adesea doar specialiștii 
și presa se interesează cine gesti-
onează acești bani și cum anume. 
Cetățeanul simplu nu prea are 
timp să se intereseze, iar igno-
ranța lui lasă loc pentru gestio-
nare incorectă sau frauduloasă 
a resurselor financiare de către 
managerii sistemului medical. 

În acest reportaj am încercat să 
aflăm răspunsuri la câteva între-
bări simple – știu oamenii de unde 
vin banii în sănătate? Cine-i îm-
parte și pentru ce sunt cheltuiți?

Plaja de la Vadul lui Vodă

Altădată plină cu turiști, acum 
plaja de la Vadul lui Vodă este 
pustie. Mai bine zis, inundată. 
Sărind printre pâlcurile de mâl, 
rămase pe aleea pietonală după ce 
s-a retras apa, Cristina este urma-
tă de un tânăr, care vine din urma 
ei, călcându-i pe urme și evitând 
grămezile de glod. 

Cristina: Nu știm nimic des-
pre banii din Sănătate. Sunt asi-
gurată, dar nu m-am interesat 
niciodată unde se duc banii.  

Reporter: Știți cum sunt ges-
tionații, unde sunt direcționați?

Cristina: Nu.
Reporter: Ați cerut vreodată 

vreunui medic informații despre 
cheltuieli?

Cristina: Nu.
Reporter: Dar despre Com-

pania Națională de Asigurări în 
Medicină știți ceva?

Cristina: Nimic. Nu am pro-
bleme cu sănătatea. Poate de asta 
nici nu mă interesează. 

Doi salvamari stau la câțiva 
centimetri de apa care a ajuns 
tocmai sub copacul din fața sta-
ției de Salvare. Vasile este mai în 
vârstă. Deși nu este nimeni pe mal 
și nici în apă, stă în picioare și se 
uită cum se clatină barca, parcată 
acolo unde, doar cu câteva zile în 
urmă, era iarbă.

Vasile: Banii din Sănătate? 
Uuuuu, nu avem așa informa-
ție. Când ne vine foaia cu leafa 
lunară, acolo scrie „asigurare 
medicală”. Și ei ne opresc bani 
pentru asta. Sunt banii noștri, 
dar ce putem face noi? 

Reporter: Știți unde se adu-
nă banii pe care-i plătiți pentru 
polița medicală?

Vasile: Nuuu. Fără nicio idee.
Reporter: Dar despre CNAM 

știți ceva?
Vasile: CNA?...
Reporter: Nu, Compania 

Națională de Asigurări în Me-
dicină...

Vasile: Ce-i asta? Nu am auzit 
de așa ceva. Sigur că ar fi bine să 
știm toate astea, dar informația 
asta nu ne-ar ajuta să trăim mai 
bine. 

Sunt aproape 19 ani de când a 
fost creată Compania Națională de 
Asigurări în Medicină și 15 – de 
când în R. Moldova există Fondu-
rile asigurării obligatorii de asis-
tență medicală, iar oamenii încă 
întreabă: „Ce înseamnă CNAM?”. 

Faptul că nu știu nici măcar 
instituția care adună banii cu care 
ei contribuie la finanțarea servici-
ilor medicale din R. Moldova mă 
nedumerește și mă face să mă în-
treb de ce atâta dezinteres față de 
ceea ce ar trebui să ne intereseze, 
poate, cel mai mult, când vorbim 
despre sănătate.

Sunt mai mult decât convinsă 
că cei doi polițiști care stau la in-
trarea pe plajă și interzic accesul 
în apă, vor cunoaște mai multe 
informații despre contribuția lor 
pentru polița medicală.

Polițist: Nu cunosc așa ceva. 
Cei de la noi de la direcție, care 
se ocupă cu asta, știu. Noi sun-
tem asigurați. Avem Policlinica 
la care ne deservim. Nu am în-
trebat și nici nu ne interesează 
cum sunt gestionați banii de pe 
polițele noastre de asigurare. Am 
încredere în cei care gestionează 
sistemul, pentru că întotdeau-
na am fost ajutat când am avut 
nevoie. 

Reporter: Știți cine-i gesti-
onează?

Polițist: Nu. Noi avem obiec-
tul nostru de lucru. Altceva nu ne 
interesează. 

Reporter: Și nici nu sunteți 
curios să aflați cum sunt repar-
tizate miliardele de lei, care se 
adună acolo în fiecare an?

Polițist: Poate dacă aș fi așa 
ca Dumneavoastră pe civil, poate 
m-ar interesa, dar așa… Lucrez 
unde lucrez și nu mă interesează”. 

Din 2004, de când a fost creat 
sistemul de asigurări medicale, iar 
oamenii trebuie să cumpere obli-
gatoriu polițe medicale, volumul 
serviciilor incluse în Programul 
Unic de servicii a fost extins și 
acum depășește câteva mii. Oa-
menii spun că nimeni nu le-a ex-
plicat niciodată ce fel de servicii 
cuprinde acest program unic. 

Măturători: De unde să 
știm noi de unde se iau banii în 
sistemul de sănătate? Nu știm 
nimic. Noi facem curat pe teri-
toriul plajei.

Cei trei măturători, două femei 
și un bărbat, tocmai au pauza de 
masă. Îmi arată picioarele lor um-
flate și mâinile rănite.  

„Nu știm cum se cheltuiesc 
banii în sănătate” 

Polița de asigurare medicală obligatorie 
este mereu un subiect aprins de discuții 
printre cei care își asigură financiar 
sănătatea. Mulți dintre moldoveni o 

consideră chiar inutilă, argumentând că atunci 
când merg la medic oricum plătesc. 

Mulți moldoveni consideră inutilă polița de asigurare medicală obligatorie, 
argumentând că atunci când merg la medic oricum plătesc

Măturătoare: Noi suntem 
măturători. Așa o informație 
nouă nu ni se oferă. Nici măcar 
despre vreun vaccin împotriva 
căpușelor nu ni se spune nimic. 
Și uitați-vă, avem picioarele, 
spatele și mâinile pline de muș-
cături de căpușe. Urmez acum 
un antibiotic. Suntem considerați 
niște ratați. 

Reporter: Ați întrebat medi-
cul de familie de ce fel de servicii 
beneficiați gratis, dacă tot sunteți 
asigurați?

Măturătoare: Dar ea de 
unde să știe? Ne-a spus că treaba 
ei este să ne scrie foaie de boală 
când suntem bolnavi. Noi avem 
un salariu de 2800-2900 de lei. 
Câți bani din salariu merg pen-
tru poliță, nu știm. Nu întrebăm, 
pentru că ar putea încă și să ne 
amendeze, pentru că punem prea 
multe întrebări. Nu ni se poate 
să vorbim mult, că mai rău ne 
facem. 

O femeie de vreo 50 de ani, cu 
câteva pungi în mână, oprește la 
umbra unui copac, le lasă jos, 
scoate dintr-o gentuță un șervețel 
și își șterge fața. 

Femeie: Banii din medicină 
vin din ajutoare, iar banii pe care 
îi plătim pe poliță sunt folosiți 
pentru a achita leafa medicilor 
și pentru medicamente. Știu că 
îmi opresc mulți bani din salariu 
pentru poliță. Nu am întrebat ni-
ciodată medicul de familie unde 
se duc și pentru ce sunt cheltuiți. 

Reporter: Dar vă interesea-
ză?

Femeie: La noi așa-i, dacă 
vrei probleme, pune întrebări. De 
asta nici nu întreb nimic medicul. 
Cu cât mai puțin o să știm, cu atât 
mai mult o să trăim. 

Reporter: Ați întrebat vre-
odată cum sunt gestionați banii 
plătiți de Dvs. pentru polița de 
asigurare medicală?

Femeie: Nu, nu am întrebat și 
chiar mi-ar fi interesant, pentru 
că, deși am poliță, merg doar la 
privat și plătesc pentru fiecare 
serviciu.

Câți moldoveni au poliță 
de asigurare medicală

În Republica Moldova sunt 
asigurate medical aproape 90% 
din populație, potrivit ultimului 
raport al CNAM pentru anul 2018. 
Asta înseamnă 2 milioane 642 de 
mii 969 de oameni. 

Deși administrează miliarde 
de lei anual, bani plătiți inclusiv 
de oamenii cu care am discutat, 
puținele informații pe care le ofe-
ră CNAM-ul despre transparența 
financiară nu sunt accesibile pu-
blicului larg. Ceea ce au înțeles 
oamenii în cei aproape 16 ani de 
când există FAOAM este că ei sunt 
obligați să plătească polița medi-
cală și că unele servicii medicale 
sunt gratis. 

Valentina este pensionară, dar 
și angajată. Nu știe nimic despre 
banii pe care îi plătește pentru 
polița de asigurare medicală. Doar 
că este obligată să fie asigurată. 

Valentina: Banii de pe po-
lițele noastre se duc în spitale. 
Se cumpără paracetamol din 
acești bani. Dacă ne internăm 
în spital, din banii aceștia se ia 
pentru mâncare și pat. Iată acum, 
bolnavii de COVID sunt tratați 
din banii de pe polițele noastre. Și 
este corect așa, că azi s-a îmbol-
năvit omul cela, iar luna viitoare 
aș putea să mă îmbolnăvesc eu și 
să am nevoie de banii din sistem”, 
ne-a explicat Valentina.

Reporter: Știți unde se adună 
toți banii acumulați din polițele 
de asigurare medicală? 

Valentina: Să vă spun drept, 
nu știu. 

Reporter: Știți cine reparti-
zează banii pentru fiecare spital 
și serviciu?

Valentina: De ani de zile am 
poliță, dar nu am primit o așa 
informație. Cred că medicul de 
familie ar fi trebuit să ne ofere 
această informație. 

Reporter: Ați întrebat vre-

odată medicul de familie despre 
prețul la medicamentele compen-
sate sau ce servicii sunt incluse 
în polița de asigurare medicală?

Valentina: Medicul încă ne 
trimite să plătim, dacă nu vrem 
să stăm câteva luni în rând. Și 
eu îl întreb de ce mai plătesc în 
toți acești ani polița. Anul acesta 
încă niciodată nu m-am adresat 
la medic. Și dacă nu mă adresez la 
medic un an, doi, cum sunt folosiți 
banii mei? Unde se duc ei? Cum 
sunt cheltuiți?

Reporter: Ați fi curioasă să 
știți?

Valentina: Sigur că da! Dacă 
aș ști cum sunt cheltuiți banii mei, 
le-aș cere socoteală. 

În acest an, Compania Nați-
onală de Asigurări în Medicină 
gestionează un buget de peste 8,4 
miliarde de lei. Banii sunt direc-
ționați către cei 452 de prestatori 
de servicii medicale cu care CNAM 
a semnat contracte de prestare a 
serviciilor medicale. 

Cum funcționează sistemul 
de asigurare obligatorie
de asistență medicală 
în R. Moldova?

Este un sistem social, destinat 
populației țării. Sarcina lui de 
bază este să acopere cheltuielile 
sistemului de sănătate pentru ser-
viciile de tratament și profilaxie 
a maladiilor pentru beneficiarii 
săi – persoanele care și-au asi-
gurat riscul financiar în caz de 
îmbolnăvire. 

La baza lui stă principiul SO-
LIDARITĂŢII, potrivit căruia, 
membrii societății achită con-
tribuțiile în funcție de venituri 
și beneficiază de asistență medi-
cală după necesități. Astfel a fost 
construit un sistem social în care 
tinerii plătesc pentru cei bătrâni, 
bogații pentru cei săraci, iar cei 
sănătoși pentru cei bolnavi.

Durabilitatea Sistemului de 
asigurări obligatorii de asistență 
medicală depinde de respectarea 
principiilor SOLIDARITĂŢII și 
OBLIGATIVITĂŢII de către fi-
ecare membru al societății. Din 
coșul comun de cotizații, numit 
Fondurile asigurării obligatorii 
de asistență medicală (FAOAM), 
sunt acoperite cheltuielile pen-
tru medicamente și consumabi-
le, serviciile de regie și canalizare 
ale instituțiilor medico-sanitare 
contractate să presteze servicii 
medicale, de cazare, alimentație, 
salarizare a lucrătorilor medicali 
și, parțial, reparația edificiilor me-
dicale, dotarea cu echipamente 
moderne. 

Cu cât mai mulți oameni con-
tribuie la acest buget, cu atât mai 
multe servicii și medicamente asi-
gurate pot fi oferite populației.

Sănătate INFO
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Ion Nicolaescu 
la al optulea 
său gol

Internaționalul moldovean Ion 
Nicolaescu a marcat al optulea 
său gol pentru FC Vitebsk în ac-
tuala ediție a Campionatului de 
fotbal din Belarus. El a deschis 
scorul în minutul 33 al meciu-
lui, printr-un șut puternic din 
interiorul careului. Partida din 
deplasare cu FC Gorodeya s-a în-
cheiat la egalitate, scor 2-2. Este 
de menționat că Ion Nicolaescu a 
jucat 12 meciuri în această ediție 
de campionat și ocupă locul III 
în clasamentul golgeterilor (la un 
gol diferență de lideri), după 16 
etape disputate, echipa sa fiind 
clasată pe poziția a IX-a cu 22 de 
puncte la activ.  

Gabriela Ruse 
și-a adjudecat 
Winners Cup

Tenismena Gabriela Ruse (nu-
mărul 176 în clasamentul WTA) 
a câștigat în data de 5 iulie cu-
rent trofeul principal al Winners 
Cup, prima competiție de tenis 
din România desfășurată după 
pauza provocată de coronavirus. 
Atleta de 22 de ani a învins-o în 
finala ce a avut loc la Cluj pe Irina 
Begu (29 de ani, nr. 81 mondial), 
scor 6-4, 6-3. Turneul a fost do-
tat cu premii totale de 30 000 de 
dolari SUA. Cecul de 10 000 de 
dolari destinat învingătoarei i-a 
fost înmânat Gabrielei Ruse de 
către Simona Halep (nr.2 WTA).

DeChambeau 
s-a impus la 
etapa PGA Tour

Sportivul american Bryson 
DeChambeau, numărul 10 mondi-
al, a câștigat pe 5 iulie a.c., la De-
troit (Michigan), turneul Rocket 
Mortgage Classic din cadrul cir-
cuitului profesionist de golf PGA 
din SUA. În finală, el l-a învins pe 
compatriotul său Matthew Wolff, 
obținând primul său titlu după 
cel adjudecat în anul 2018. Ast-
fel, Bryson DeChambeau pentru 
a șasea oară în carieră se impune 
la una din etapele prestigiosului 
concurs PGA Tour. 

Astfel, el a obținut a opta vic-
torie din carieră. Evenimentul s-a 
derulat fără spectatori, din cauza 
pandemiei COVID-19, la trei luni 
de la data la care trebuia să debu-
teze stagiunea.

Calificare cu penalizări

În calificările disputate sâm-
bătă pe circuitul Red Bull Ring, 
cu o zi înainte de startul cursei, 
s-a impus V. Bottas, care a reu-
șit astfel al 12-lea pole position 
din carieră, cu timpul de 1 min. 
2 sec. 939/1000. El a fost urmat 
în clasament de coechipierul său, 
Lewis Hamilton, campionul mon-
dial en-titre, care însă fusese apoi 
penalizat și retrogradat de pe locul 
II pe V de pe grila de start, pentru 
că nu încetinise la semnalizarea 
steagurilor galbene. Astfel, pe 
poziția a II-a s-a situat olande-
zul Max Verstappen (Red Bull), la 
538/1000 distanță de lider, câș-
tigătorul ultimelor două Grand 
Prix-uri din Austria. Locul III a 
fost ocupat de britanicul Landis 
Norris (McLaren).

Grila de start:
1. Valtteri Bottas (Fiunlan-

da/Mercedes) 1:02,939; 2. Max 
Verstappen (Olanda/Red Bull) 
1:03,477; 3. Landis Norris (Ma-
rea Britanie/McLaren-Renault) 
1:03,626; 4. Alexander Albon 
(Thailanda/Red Bull) 1:03,868; 
5. Lewis Hamilton (Marea Brita-
nie/Mercedes) 1:02,951 (pen.); 6. 
Sergio Perez (Mexic/Racing Po-
int) 1:03,868; 7. Charles Leclerc 
(Monaco/Ferrari) 1:03,923; 8. 
Carlos Sainz Jr. (Spania/McLa-
ren-Renault) 1:03,971; 9. Lance 
Stroll (Canada/Racing Point) 
1:04,029; 10. Daniel Ricciardo 
(Australia/Renault) 1:04,239; 
11. Sebastian Vettel (Germania/
Ferrari) 1:04,206; 12. Pierre Gasly 
(Franța/Alpha Tauri) 1:04,305; 
13. Daniil Kviat (Rusia/Alpha Ta-
uri) 1:04,431; 14. Esteban Ocon 
(Franța/Renault) 1:04,643; 15. 
Romain Grosjean (Franța/Haas) 
1:04,691; 16. Kevin Magnussen 
(Danemarca/Haas) 1:05,164; 17. 

George Russell (Marea Britanie/
Williams) 1:05,167; 18. Antonio 
Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo) 
1:05,175; 19. Kimi Raikkonen 
(Finlanda/Alfa Romeo) 1:05,224; 
20. Nicholas Latifi (Canada/Wi-
lliams) 1:05,757.

Început fulminant

Startul de duminică s-a do-
vedit a fi unul magistral pentru 
monoposturile Mercedes. Valt-
teri Bottas și-a menținut poziția 
de lider pe durata întregii curse, 
fiind secondat de coechipierul 

său, britanicul Lewis Hamilton, 
sextuplu campion mondial, care 
a avansat rapid de pe poziția a V-a 
a grilei de start. Ambii așa au și 
încheiat acest prim Grand Prix al 
sezonului, însă Hamilton iarăși a 
fost penalizat, ca și în prima zi, 
de data aceasta cu 5 secunde, co-
borând astfel pe locul IV.  

Un detaliu interesant: pentru 
sezonul 2020, echipa germană a 
celor doi piloți a schimbat culoa-
rea monopostului, din argintiu în 
negru, ca simbol al luptei împo-
triva rasismului și a discriminării, 
iar Hamilton și Bottas au concurat 
în combinezoane negre și cu de-
signul modificat al căștilor. 

O cursă cu 9 abandonuri 

Numeroase incidente, penali-
zări, probleme tehnice și abando-
nuri au caracterizat această primă 
cursă a sezonului. Mai întâi, din 
cauza unor probleme la motor, 
din turul al 11-lea (din totalul ce-
lor 71) a părăsit pista unul dintre 
lideri, Max Verstappen, reprezen-
tantul Red Bull. Însă cu aceasta 
problemele firmei proprietar a 
circuitului de la Spielberg nu s-au 
încheiat: în turul 60, a avut loc 
ciocnirea dintre monoposturile 
thailandezului Alexander Albon 
(Red Bull) și Lewis Hamilton 
(Mercedes), ultimul fiind pen-
tru aceasta penalizat, iar primul 

Pilotul Valtteri Bottas 
a triumfat la Marele 
Premiu al Austriei

Finlandezul Valtteri Bottas, pilotul de 30 
de ani al scuderiei Mercedes, a câștigat 
pe 5 iulie curent primul Mare Premiu al 
Formulei 1 din acest sezon, desfășurat pe 

circuitul de la Spielberg, Austria.

ajungând în decor, pe porțiu-
nea de pietriș. Finlandezul Kimi 
Raikkonen (Alfa Romeo Racing), 
campion mondial în 2007, a fost 
nevoit și el să abandoneze după 
ce bolidul său în timpul turului 54 
a pierdut roata din spate, stânga. 
În continuare vă prezentăm lista 

și cauza abandonurilor:
Max Verstappen (Olanda/Red 

Bull-Honda): electronică defectă, 
turul al 11-lea;

Daniel Ricciardo (Australia/
Renault): problemă de răcire, 
turul 18;

Lance Stroll (Canada/Racing 
Point-Mercedes): problemă me-
canică, turul 21;

Kevin Magnussen (Danemarca/
Haas-Ferrari): frâne, turul 25;

Romain Grosjean (Franța/
Haas-Ferrari): frâne, turul 50;

George Russell (Marea Brita-
nie/Williams): problemă meca-
nică, turul 50;

Kimi Raikkonen (Finlanda/
Alfa Romeo Racing-Ferrari): roată 
ruptă, turul 54;

Alexander Albon (Thailanda/
Red Bull-Honda): acroșaj, turul 
60;

Daniil Kviat (Rusia/AlphaTa-
uri-Honda): pană, turul 68.

Pe final, Valtteri Bottas a do-
minat fără emoții, încheind victo-
rios cursa și contribuind decisiv 
la instalarea echipei Mercedes 
în fruntea clasamentului pe con-
structori. Podiumul a fost com-
pletat de monegascul Charles Le-
clerc (Ferrari) și britanicul Lando 
Norris (McLaren-Renault), care a 
realizat cel mai rapid tur de pistă: 
1:07.475, turul 71 (medie 230,378 
km/h) și pentru prima dată s-a 
clasat printre primii trei.  

Clasamentul final:
1. Valtteri Bottas (Finlanda/

Mercedes) 306,452 km în 1 h 
30:55.739; 25 de puncte.

2. Charles Leclerc (Monaco/
Ferrari) la 2.700; 18 p.

3. Lando Norris (Marea Brita-
nie/McLaren-Renault) la 5.491; 
16 p.

4. Lewis Hamilton (Marea Bri-
tanie/Mercedes) la 5.689; 12 p.

5. Carlos Sainz Jr (Spania/
McLaren-Renault) la 8.903; 10 p.

6. Sergio Perez (Mexic/Racing 
Point-Mercedes) la 15.092; 8 p. 
7. Pierre Gasly (Franța/AlphaTa-
uri-Honda) la 16.682; 6 p.

8. Esteban Ocon (Franța/Re-
nault) la 17.456; 4 p.

9. Antonio Giovinazzi (Italia/
Alfa Romeo Racing-Ferrari) la 
21.146; 2 p.

10. Sebastian Vettel (Germa-
nia/Ferrari) la 24.545; 1 p.

11. Nicholas Latifi (Canada/
Williams-Mercedes) la 31.650

12. Daniil Kviat (Rusia/
AlphaTauri-Honda)

13. Alexander Albon (Thailan-
da/Red Bull-Honda).

Clasamentul 
constructorilor:

1. Mercedes 37 de puncte; 2. 
McLaren-Renault 26 p.; 3. Ferrari 
19 p.; 4. Racing Point-Mercedes 
8 p.; 5. AlphaTauri-Honda 6 p.; 
6. Renault 4 p.; 7. Alfa Romeo 
Racing-Ferrari 2 p.

Marele Premiu al landului Ste-
iermark va avea loc pe 12 iulie a.c. 
pe același circuit Red Bull Ring 
de la Spielberg. De menționat că 
Marele Premiu al Austriei a fost 
primul dintr-o serie de opt curse 
programate să se desfășoare în 
Europa cu porțile închise.

Iulian BOGATU

F o r m u l a  1
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T U T T I - F R U T T I

Românii care se întorc 
din Spania și Belgia sunt 
scutiți de izolare, după 
ce Guvernul a actualizat, 
luni, lista „țărilor verzi”, 
adică cele din care româ-
nii și alți cetățeni pot să 
vină în România fără ni-
cio restricție. Sunt 33 de 
astfel de țări, iar lista se 
va actualiza permanent. 
Există însă și un revers 
al medaliei: românii pri-
mesc restricții de călătorie din partea a tot mai multe 
state, consecință a numărului în creștere de infec-
tări cu coronavirus înregistrat în ultima perioadă 
în România.

În acest moment (07.07 – n.r.), pe continent mai 
sunt doar trei țări care au o rată a infecțiilor mai 

mare decât România: 
Suedia, Portugalia și 
Luxemburg.

Măsurile cele mai 
dure au fost luate de 
Norvegia, Finlanda și 
Malta, în timp ce Esto-
nia, Lituania, Letonia, 
Irlanda, Slovenia și Slo-
vacia le cer românilor să 
stea în izolare sau caran-
tină. Danemarca pune 
condiția ca românii să 

aibă o rezervare de cel puțin șase zile de cazare.
România nu a fost inclusă nici de guvernul de la 

Londra pe lista celor 59 de țări considerate cu risc re-
dus. Astfel românii care merg în Marea Britanie după 
10 iulie sunt obligați să stea în regim de autoizolare. 

digi24.ro

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

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

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

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

5 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)

Lista statelor din Europa unde cetățenii 
români au restricții de călătorie 

Femeile sunt ca florile; dacă ai două, ești mort.

Ea: Iubesc bărbații curajoși!
El, o privește în ochi și spune:
- Te-ai îngrășat!

- Ce motiv aveți să divorțați?
- Soția mea nu mi-a mai adresat niciun cuvânt de două luni.
- Vă sugerez să vă mai gândiți. Asemenea femei se găsesc foarte rar.

Un om s-a dus la magazin să ia o cutie de lapte.
Vânzătorul: Doriți laptele într-o pungă?
Omul: Nu, lăsați-l în cutie.

Port mereu o poză cu soția și copilul meu în portofel. Îmi amin-
tește de ce nu am bani acolo.

Acuzat, recunoașteți că sunteți vinovat?
- Încă nu, onorată instanță, să vedem mai întâi ce știu martorii...
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Uniunea Sovietică. De aici și apar-
tament peste rând, alte privilegii, 
de care se bucurau doar cei din eșa-
lonul de vârf. Deși trăiau de acum 
al treilea an, Sofia nu-l bucura cu 
niciun copil. Visa însă Vladimir 
cel puțin doi să aibă, și neapărat 
băiat și fată să fie.

La o conferință republicană în-
tâlnește bărbatul o colegă de facul-
tate, care lucra inginer la o între-
prindere. A recunoscut-o imediat. 

Pentru că era frumoasă Mariana 
și aproape că nu se schimbase cu 
timpul. Tot veselă, pusă pe glume 
și foarte vioaie femeia.  

Sofia află că Vladimir 
are o amantă

A aflat Vladimir că e singură, că 
a trecut printr-un divorț și acum 
e interesată doar de carieră. La 

Obiectivele pe care le ai 
în minte pentru perioada 
următoare necesită con-
centrare și determinare. 
Intuiția care te călăuzește 
în aceste zile îți transmite 
că trebuie să „pierzi” con-
trolul asupra unor aspecte 
importante. Incertitudini-
le din plan personal accen-
tuează starea de confuzie 
în care trăiești de ceva 
timp.

Agitația și confuzia pe 
care le simți te împing de la 
spate să iei decizii greșite. 
Atunci când vine vorba de 
viața profesională, știi în-
totdeauna care îți sunt pri-
oritățile. Niciun eveniment 
nu te ia prin surprindere 
în perioada care urmează. 
Totul pare amorțit în jurul 
tău.

Este momentul potrivit 
să te menții concentrat asu-
pra a ceea ce ai de realizat 
în prezent. Mijlocul săptă-
mânii va fi dedicat exploră-
rii și noilor acțiuni în plan 
profesional. Chiar dacă îți 
este dificil să accepți, sunt 
unele relații care ajung la 
final. Trebuie să înveți să îți 
păstrezi echilibrul emoțio-
nal în aceste situații.

Chiar dacă unele persoane 
nu mai sunt atât de prezente 
în viața ta, lecțiile pe care le-
ai învățat alături de ele sunt 
de neprețuit. Sufletul tău le 
va păstra mereu într-un loc 
sigur pentru a te „hrăni” 
atunci când te vei afla în im-
pas. După o perioadă lungă 
în care ai simțit că plutești 
în derivă, totul începe să se 
„aranjeze” într-o formă ac-
cesibilă și pentru tine.

Pentru tine, zilele care 
urmează sunt definite de re-
ușită și succes. În anumite 
contexte, trăiești o stare de 
claustrofobie socială. Din 
păcate, categoria de oameni 
cu care ai de-a face la birou 
nu te ajută să ai parte de un 
mediu relaxant și armoni-
os. Această săptămână se 
va derula într-un mod „ab-
rupt”.

Ești tentat să depășești 
anumite limite impuse de 
mediul social. Chiar dacă 
adrenalina pe care o simți 
în această situație pare că 
îți încețoșează rațiunea, nu 
te vei lăsa condus de ea. Nu 
crezi în relații platonice, 
indiferent că este vorba de 
planul personal sau profesi-
onal. Pentru tine este defi-
nitorie implicarea absolută 
în tot ceea ce faci.

Apreciezi tot ceea ce 
are stil și rafinament. Du-
plicitatea cu care acționezi 
uneori face din tine o per-
soană ambiguă. Intențiile 
pe care le ai sunt foarte greu 
de descifrat, ceea ce te face 
un adversar de temut. Ma-
joritatea relațiilor din viața 
ta îți „acoperă” nevoia de 
afecțiune și siguranță emo-
țională.

Îți este foarte greu să ții 
în frâu emoțiile. Din cauza 
eșecurilor de care ai avut 
parte recent, acum îți lași 
vulnerabilitatea la vedere. În 
plan personal nu este cazul 
să faci mai multe concesii 
decât atât. Poate este dificil 
să accepți acest lucru, dar 
relația dintre tine și parte-
ner a ajuns să fie un refugiu 
trecător pentru amândoi.

Schimbările pe care le 
dorești în viața ta se vor re-
aliza doar dacă îți proiectezi 
bine obiectivele și faci pași 
mici, dar siguri spre reușită. 
Organismul tău are nevoie 
de o detoxifiere adevărată. 
Urmează cu strictețe un 
plan care să te ajute în acest 
sens. Vitalitatea pe care o 
vei resimți în doar câteva 
zile te va motiva să continui.

Majoritatea deciziilor 
pe care le iei în zilele ur-
mătoare vor fi conduse de 
un sentiment profund de 
frustrare. Emoțiile tale sunt 
complet dezorganizate, prin 
urmare și viața ta este la fel. 
Cariera are și ea de suferit 
de pe urma instabilității tale 
emoționale. Este primordial 
să găsești un echilibru între 
personal și profesional.

Chiar dacă firea ta emo-
țională pare puțin rigidă 
în această perioadă, vei fi 
capabil să înțelegi prin ce 
trec persoanele apropia-
te. Ai mare nevoie să te 
concentrezi pe rezolvarea 
unor probleme personale 
care nu suportă amânare. 
Nu ar fi rău să încerci să 
experimentezi lucruri noi 
în weekendul ce urmează.

Sunt persoane care au 
influențe negative asupra 
echilibrului tău interior. 
Această influență o pot 
avea însă doar dacă tu le vei 
permite acest lucru. „Con-
trabalansarea” anumitor 
lucruri îți oferă șansa de a 
lua decizii înțelepte. Este o 
perioadă potrivită pentru 
a-ți creiona obiectivele pen-
tru următoarele săptămâni.

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

Mare pacoste mai e și moda 
asta! Mai ales când are și tentă 
politică. Au fost vremuri când de-a 
valma se însurau secretarii noștri 
de partid cu rusoaice. Acesta era 
„standardul de aur”: să fie înaltă, 
blondă, cu picioare lungi și ochi 
albaștri. 

Ajunsese o boală, nu alta. Fete-
le noastre nu mai erau frumoase, 
gingașe și harnice, indiferent din 
ce familie veneau. Ei uite că istoria 
noastră e tocmai despre unul care 
ținea pasul cu moda. Avea 28 de 
ani Vladimir când a fost trimis la 
niște cursuri la Rostov-pe-Don. 

Cel mai important pentru 
carieră e să te însori cu cap

Pe vremea aceea, ca să ajungi 
într-o funcție cât de cât impor-
tantă, ca să faci carieră în orice 
domeniu, trebuia neapărat să ai și 
școala superioară de partid. Ajuns 
acolo, flăcăul nostru a prins ușor 
de tot mersul lucrurilor și a înțeles 
că, dacă se însoară cu cap, treburile 
o să-i meargă strună. 

Așa că s-a întors Vladimir în 
Moldova căsătorit cu fiica unui 
șef de întreprindere din Rostov, 

om influent și cu relații mai peste 
tot. Sofia era o tânără cumsecade, 
romanțioasă din fire și blândă. Dar 
mai ales naivă și credulă. Și-a în-
chipuit fata că a luat-o de nevastă 
Vladimir al nostru din dragoste 
curată și că o așteaptă în Moldova 
raiul pe pământ. 

Școala de partid 
i-a deschis toate ușile

La început poate că a și fost 
așa. Erau tineri, abia însurați, din 
familie de frunte era nevasta și 
firește că o alinta, o ducea în bra-
țe, o aprecia. Amețit de-a binelea 
era Vladimir la câte avantaje se 
aștepta acasă.

Sosit de la Rostov-pe-Don, s-a 
trezit că e numit secretar de par-
tid la o întreprindere mare, care 
avea filiale și în alte republici din 

L A  N O I  A C A S Ă

Fata tatei, Leonela (1)

Lidia BOBÂNĂ

momentul cela era inginer-șef la 
întreprindere. Bineînțeles că au 
făcut schimb de telefoane și – nu 
știu cum s-a întâmplat – dar se 
căutau foarte des unul pe altul. 

La început vorbeau la telefon, 
apoi se întâlneau în oraș, mai târ-
ziu își programau ziua să se vadă 
neapărat la dânsa acasă. Putea să 
rămână Vladimir și peste noapte, 
găsind de fiecare dată o scuză și 
un motiv pentru nevastă.

Naivă cum era, Sofia îi dădea 
crezare la început, apoi, dacă au 
început să-l caute acasă cei de la 
serviciu, și-a dat seama nevasta 
că altceva e la mijloc. Și pe loc s-a 
gândit că e o femeie, dar cine este? 
Colegă de serviciu? Nedumerită, 
înfuriată, dezorientată, Sofia îi 
telefonează maică-si să se plângă. 
Cui să te plângi dacă nu celui mai 
apropiat om din viața ta?  

O mișcare foarte inteligentă

Așa că, într-o zi, soacra lui 
Vladimir a venit de la Rostov să 
așeze lucrurile la calea lor în fa-
milia fiică-si. Era o femeie aspră 
și autoritară Alexandra Ivanovna. 
În câteva zile, l-a deconspirat pe 
Vladimir, a aflat unde-și pierde 
zilele, cu cine și cât de serioasă 
este relația ginerelui cu Mariana. 

A simțit că, dacă nu-i desparte 
în timpul apropiat, fiica ei rămâne 
fără soț. Cu atât mai mult cu cât 
nu au copii. Și ce face rusoaica? O 
mișcare foarte inteligentă. Îi tele-
fonează soțului, îl pune la curent 
cu situația și acela îi organizează 
ginerelui un transfer într-un oraș 
apropiat de Rostov. Firește, cu sa-
lariu mai mare și cu perspective de 
creștere profesională. 

Vladimir e mutat din 
Moldova, iar Mariana 
nu știe că e însărcinată

Vă spuneam că socrul lui Vladi-
mir era un bărbat foarte influent. 
Amanții s-au despărțit cu durere 
mare în suflet și cu părere de rău. 
Cu toată dragostea pentru Mari-
ana, Vladimir a părăsit fără prea 
mare regret locurile natale. Iarăși 
era mânat de gânduri de mărire și 
dorințe de înavuțire. 

În acel moment Mariana nu știa 
că rămăsese însărcinată. Primul 
gând a fost să se descotorosească de 
copil, dar chiar mamă-sa a sfătuit-o 
să nască. „Cum să nasc, mamă? Dar 
ce-o să zică lumea? De unde am luat 
copilul nefiind măritată?”

(va urma)
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TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
08.50 Discover România
09.00 Mic dejun cu un campion
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
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 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Piersic Show
04.50 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Memorialul durerii

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 69
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 10 eps
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor
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 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 2
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 1
02.00 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 2
02.25 Izolaţi în România
02.55 Sport
03.00 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 #Creativ
04.25 Replay
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Cireşarii
09.50 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Vlaşinii
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 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: La căderea nopţii 103’
01.55 călătorie vară
02.05 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

Moldova 1

06.05 Tezaur

06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Estonia mea
12.00 Arts 21

12.30 Bucătăria italiană a lui Cathe-
rine, ep. 3
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu (rus.)
13.45 Cine vine la noi
14.40 Euromaxx
15.05 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 Japonologia pentru toţi
17.00 Ştiri (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
20.55 O poezie pe zi
21.00 Ştiri
21.20 Top Eurovision
21.30 Săptămâna sportivă
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Film Leaves of grass
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Vector European
03.20 Reporter pentru sănătate
03.40 Cântec, dor şi omenie…
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
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 - Aventura 
lui Franklin: exploratori polari
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
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: Prinţesa perlelor
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 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 Metro
00.00 Ştirile
00.30 Serial Vlad
02.30 Las Fierbinţi
03.15 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea

13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 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 Х/ф Песня имен
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Скорость: автобус 657
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Помни меня
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Помни меня
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Медовый месяц 
Камиллы
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пенелопа

01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Drive it

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie, ep. 703
10.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 303
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 306
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 704
21.00 Film: LUPTA CU DIAVOLUL
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 СеняФедя
19.30 Т/с Семейный бизнес
21.30 Т/с Погнали
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, 14 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
08.50 Discover România
09.00 Mic dejun cu un campion
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
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 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Serial: Primaverii
01.50 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Piersic Show
04.50 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Memorialul durerii

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor
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, ep. 3
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
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 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 3
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 2
02.00 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 3
02.25 Vizita de lucru
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Adevăruri despre trecut
04.25 Ora regelui
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Paşaport de România
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Cireşarii
09.50 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Paşaport de România
15.00 Serial: Vlaşinii
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
23.55 Serial: Primăverii
00.55 Memorialul Durerii
01.50 călătorie vară
02.00 Paşaport de România
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Deschiderea staţiei
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Vector European
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele Credinţei
11.45 Tezaur. Dor de ie
12.00 O doză de sănătate
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu (rus.)
13.45 Cine vine la noi
14.40 Arts 21
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chişinăul de ieri şi de azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Gagauz ocaa
17.00 Ştiri (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 direct
20.55 O poezie pe zi
21.00 Ştiri
21.20 Top Eurovision
21.30 Musafirul
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Film Walander: omul neliniştit
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Moldova în direct
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi

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 Miss Spider - filmul
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
12.20 modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Piraţii care nu fac nimic: Poveş-
ti din ţara legumelor
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) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
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 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 Mai tăntălău, mai 
gogoman
23.45 Ştirile
00.15 Serial Vlad
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 Lacrimi de iubire
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 Lacrimi de iubire
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
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09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Пенелопа
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Медовый месяц 
Камиллы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Зачем мы женимся?
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Зачем мы женимся?
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Посвященный
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пышка
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Check in

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 704
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: Rebelul

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 304
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 307
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 705
21.00 Film: MOTOCICLISTUL
23.00 Film: LUPTA CU DIAVOLUL
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 Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Молодежка
13.30 Утро на СТС

14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с СеняФедя
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с СеняФедя
19.30 Т/с Семейный бизнес
21.30 Т/с Погнали
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, 15 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
08.50 Discover România
09.00 Mic dejun cu un campion
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
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 Politică şi delicateţuri
15.50 Diasporadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Piersic Show
04.50 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Memorialul durerii

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
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, ep. 4
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
16.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
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 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 9
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 3
02.00 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 4
02.25 M. A. I. aproape de tine
03.00 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Levintza
04.25 Tezaur folcloric
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Aviaţia: moştenirea marelui 
război
09.00 Serial: Fram
10.00 Engleză la minut
10.05 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Aviaţia: moşteni-
rea marelui război
15.00 Serial: Misiunea
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate

17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca Hondo 84’
21.50 călătorie vară
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
23.55 Telecinemateca Hondo 84’
01.35 Ferma
02.30 România… în bucate
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 călătorie vară
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Gagauz ocaa
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinăul de ieri şi de azi
09.45 Focus Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în direct
12.00 Check-In
12.30 Bucătăria italiană a lui Cathe-
rine, ep. 4
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu (rus.)
13.45 Cine vine la noi
14.40 O doză de sănătate
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Cântec, dor şi omenie…
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Poveste din L. A.
21.00 Ştiri
21.20 Top Eurovision
21.30 Bucătăria italiană a lui Cathe-
rine, ep. 3
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Lecturi a la carte
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Urme poloneze. Documentar
03.35 Valentin Golomoz şi Orchestra 
Folclor
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.30 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 Manou aventuri în zbor
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: Prinţesa perlelor
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 - Aventura 
lui Franklin: exploratori polari
21.25 modificare grilă de programe
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 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 Omul din umbra
23.30 Ştirile
00.00 Serial Vlad
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 Lacrimi de iubire
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 Lacrimi de iubire
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 Пышка
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Посвященный
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф По прозвищу 
Чистильщик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф По прозвищу 
Чистильщик
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В пути
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Голограмма для короля
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. 705
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: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 305
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 308
20.00 Film: VÂNĂTOAREA DE 
POLIŢIŞTI
22.00 Film: FORŢA ÎNTUNERIC-
ULUI
00.00 Film: MOTOCICLISTUL
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 Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с СеняФедя
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с СеняФедя
19.30 Т/с Семейный бизнес
21.30 Т/с Погнали
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, 16 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
08.50 Discover România
09.00 Mic dejun cu un campion
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
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 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Romanie
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Piersic Show

04.50 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Memorialul durerii

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
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, ep. 5
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
16.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
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 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 5
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 4
02.00 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 5
02.25 Pro Patria
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.00 Şah-mat
04.25 Profesioniştii…
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Dinastia Ro-
manov: ultimul capitol
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fram
10.00 Engleză la minut
10.05 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: Dinastia Ro-
manov: ultimul capitol
15.00 Serial: Misiunea
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Lady boss
21.40 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
23.55 Vara amintirilor
01.00 D’ale lu’ Mitică
02.00 România… în bucate
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 călătorie vară
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.15 Zona Ars
09.45 Proiecte de viitor
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 Euromaxx
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu (rus.)
13.45 Cine vine la noi
14.40 Shift - viaţa în era digitală
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
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18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în direct
20.55 O poezie pe zi
21.00 Ştiri
21.20 Top Eurovision
21.30 Bucătăria italiană a lui Cathe-
rine, ep. 4
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Revizie tehnică

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Pettson şi Findus
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 modificare grilă de programe
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie

12.20 modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie (tm) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
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 Miss Spider - filmul
21.25 modificare grilă de programe
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 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 Dragonul de aur
23.30 Ştirile
00.00 Serial Vlad
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 Lacrimi de iubire
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 Lacrimi de iubire
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 Голограмма для короля
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф В пути
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф Певец
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Певец
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Элвис и Никсон
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Любовь в квадрате
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 Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Regina nopţii
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
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: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 306
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 309
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 706
21.00 Film: CASINO JACK
23.15 Film: VÂNĂTOAREA DE 
POLIŢIŞTI
01.15 Poamă acră
03.15 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 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 Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с СеняФедя
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с СеняФедя
19.30 Т/с Семейный бизнес
21.30 Т/с Погнали
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, 17 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
08.50 Discover România
09.00 Mic dejun cu un campion
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
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 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
22.30 Documentarul TVRi
23.20 Gala umorului
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Gala umorului
04.00 Piersic Show
04.50 Seria capodopere - Galeria de 
artă românească
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Memorialul durerii

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du

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, ep. 6
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.55 EURO polis Tradititi şi obicei-
uri ale polonezilor, ucrainenilor şi 
turcilor din România
16.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
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: Palatul viceregelui
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Bibliotecarii: misterul 
din spatele cărţilor, ep. 6
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Film: Palatul viceregelui
03.00 Kevin Dundon - bucătar în 
Irlanda, ep. 6
03.25 Discover România
03.35 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
04.25 Garantat 100%
05.15 Exclusiv în România
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Documentar: Marele război 
în cifre
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Fram
10.00 Engleză la minut
10.05 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: Marele război 
în cifre
14.55 călătorie vară
15.00 Serial: Misiunea
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 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 România… în bucate
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

06.57 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Art club (rus.)
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în direct
12.00 Serial Iubire de argint
12.45 Shift - viaţa în era digitală
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu (rus.)
13.45 Cine vine la noi
14.40 La drum!
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chişinăul de ieri şi de azi
16.00 Ring Star. Concurs muzical
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Poveste din L. A.
21.00 Ştiri
21.20 Top Eurovision
21.30 Zona ARS
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 O seară în familie
00.25 Art club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Croaţia mea
03.50 Chişinăul de ieri şi de azi
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.30 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 My Little Pony Equestria Girls
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 - Aventura 
lui Franklin: exploratori polari
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 Manou aventuri în zbor
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 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 Condamnat la razbunare

23.15 Film Baiat de treaba
01.00 Film Shadow Man
02.00 Las Fierbinţi
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 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
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 Любовь в квадрате
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Элвис и Никсон
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Цифровая радиостанция
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Цифровая радиостанция
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Побеждая время
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Муз/ф Внутри Льюина 
Дэвиса
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 Dragoste de Gardă
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 Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsa
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsa
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. 706
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: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 307
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 310
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 707
21.00 Film: NAVAJO JOE
23.00 Film: FORŢA ÎNTUNERIC-
ULUI
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 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 Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с СеняФедя
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с СеняФедя
19.30 Т/с Миша портит все
21.00 Большая игра
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 18 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 Portret-In memoriam George 
Motoi
11.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Acţiunea zuzuc
16.30 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!
22.50 Miracolul EU, ep. 17
23.00 Documentar: Apocalipsa: 
Verdun
23.50 Discover România
00.00 Film: Acţiunea zuzuc
01.30 Lumea azi
01.55 Cooltura
02.20 Drag de România mea!
04.00 Documentar: Apocalipsa: 
Verdun
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Expeditiile memoriei

TVR 1

07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 6: 
Iluzia
09.30 Şah-mat
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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
19.30 Miracolul: EU, ep. 17: Povestea 
lui Costin
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Pruncul, dolarii şi 
ardelenii
23.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 9
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Banii tăi
02.00 Film: Pruncul, dolarii şi 
ardelenii
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
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Manon, fata izvoarelor
22.15 Serial: În apărarea fiului
23.50 MotorVlog
00.20 Zile cu stil
00.50 Film: Manon, fata izvoarelor
04.10 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Proiecte de viitor
06.30 Cu căt cănt cu atâta sunt. 
Program muzical
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa de weekend!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desen animat Pasărea phoenix
11.00 Fii tânăr!
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Bucătăria italiană a lui Cathe-
rine, ep. 5
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Dor de voi. Program muzical
15.10 Check-In
15.35 Chişinăul de ieri şi de azi
15.45 People to people. Documentar
16.30 Portrete în timp. Ştefan 
Petrache
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 In ritm de dans
17.45 La noi în sat
18.30 MeseriAşii
19.00 Mesager
19.40 Lecturi a la carte
19.55 O seară în familie
20.55 O poezie pe zi
21.00 Ştiri
21.20 Top Eurovision
21.30 Film Shortcut to happines
23.15 Ştiri (rus.)
23.30 Zapovednik
23.45 Ştiri externe (rus.)
00.10 Europa în concert
01.00 Serial Poftă bună!
01.30 Bună dimineaţa de weekend!
03.15 La noi în sat
04.00 Ştiri externe (rus.)
04.25 O seară în familie

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) Printesa şi Vedeta 
Pop
09.15 Barbie - eroina jocurilor video
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 Miss Spider - filmul
14.20 modificare grilă de programe
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 modificare grilă de programe
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 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 zgomot plin de bucurie
12.45 Ford Boyard
14.30 Film Pasiune neîmblânzita
17.00 Film Omu` de la Zoo
19.00 Ştirile
20.00 Film Gardienii Galaxiei Vol. 2
22.45 Falsez pentru tine
00.00 Serial Videochat
00.30 Film The Quest
02.30 Fort Boyard
04.00 Film Joyful Noise

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 Побеждая время
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Свадебный переполох
16.00 Drive it
16.30 Х/ф Лучшее во мне

19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Опасный Бангкок
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Убить и закопать
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 Iubire ascunsa
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
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 Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsa
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsa
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 308
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 346
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: DINCOLO DE AMERICA
16.30 Film: NAVAJO JOE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 311
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: CASINO JACK
02.00 Albumul Naţional
03.45 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. Ro
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, 19 iulie

TVR Moldova

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

20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Cantec şi poveste
22.30 Locuri, oameni şi comori
23.00 Documentar: Apocalipsa: 
Verdun
23.50 Discover România
00.00 Film: Pădurea de fagi

01.35 Ora Regelui
02.25 Dăruieşte, Românie!
03.50 Discover România
04.00 Documentar: Apocalipsa: 
Verdun
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 România construită

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 sez. 2
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 9
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: Cianura… şi picătura de 
ploaie
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Atac în bibliotecă
22.10 Film: Nunta roşie 93’
00.00 Natură şi aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Cianura… şi picătura de 
ploaie
02.50 Telejurnal
03.25 Film: Atac în bibliotecă
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa de weekend!
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring Star. Concurs muzical
11.30 Secvenţe japoneze. Manga - 
Dezlănţuirea artistului din mine
11.40 La datorie
12.00 Bucătăria italiană a lui Cathe-
rine, ep. 6
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 O demivorbă cu Ilona Spătaru
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Check-In show
16.50 Respiro
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinăul de ieri şi de azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager Stop-cadru
20.00 Dor de voi. Program muzical
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Top Eurovision
22.25 Prin muzică în Europa

23.25 Zapovednik
23.40 Film Adaptation
01.35 Bună dimineaţa de weekend!
03.20 Evantai folcloric
04.15 Europa în concert
05.00 Mesager Stop-cadru

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 - eroina jocurilor video
09.15 Barbie (tm) Printesa şi Vedeta 
Pop
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 Manou aventuri în zbor
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 modificare grilă de programe
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 My Little Pony Equestria Girls
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 All The Pretty Horses
12.45 Film Zookeeper
14.45 Film Bărbaţii în negru
16.45 Film Soacra mea e o scorpie
19.00 Ştirile
20.00 Film Sa moara Romeo
22.15 Film Total Recall
00.30 Film Monster-in-law
02.30 Film Men în Black
04.00 Falsez pentru tine
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 Монстр в Париже
07.40 Teleshopping
08.00 Х/ф Средь бела дня
09.30 Check in
10.00 Х/ф Элитное общество
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Х/ф Счастливое число 
Слевина
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Особо опасна
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Человек ноября
22.15 Zâmbărele
22.30 Х/ф Эскорт для дам
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 Iubire ascunsa
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
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 Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsa
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsa
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 309
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: DINCOLO DE AMERICA
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. 312
20.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE 
2
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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Transparență în democrație

Bătrânii, fiii și nepoții,
Luptând, au obținut cu anii
Să afle lumea cine-s hoții,
Iar hoții – să împartă banii!.....

Gheorghe BÂLICI

Flori de dragoste, 
antidot în pandemie

du-se prin naturalețea reacțiilor. 
Cadrele surprinse sunt momente 
reale din viața protagoniștilor și a 
interpretei. ,,Surpriza videoclipu-
lui e la final, când băiețelul meu 
mă întâmpină la aeroport. E un 
caz real, anul trecut, când veneam 
de la un concert dat la Londra în 
fața diasporei noastre, el a alergat 
la mine cu un buchețel de lalele. 
Mi-a făcut soțul o surpriză și a 
aranjat să fie filmat momentul, 
însă eu să nu știu nimic ca să am 
emoții firești”, ne-a comunicat 
cântăreața.

Din cauza pandemiei eveni-
mentele publice au fost anulate, 
în schimb Mariana Mihăilă a găsit 
o alternativă de a fi aproape de fa-
nii ei: ,,Am început să fac surprize 
omagiaților cu dedicații muzicale 
personalizate, cu filmulețe ani-
versare constituite din poze de 
familie și mesaje de felicitare. De 
asemenea, și surprize muzicale 
acasă, împreună cu instrumentiști 
care mă acompaniază”.

Pentru a doua jumătate a anu-
lui 2020, Mariana Mihăilă plani-
fică să reia un proiect televizat. 
,,De asemenea, intenționez să mai 
fac un videoclip și să-mi bucur 
fanii cu un nou produs muzical 
în stilul piesei ,,Lalele”, ne-a spus 
interpreta.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

A murit legendarul 
compozitor italian 
Ennio Morricone 

Compozitorul italian Ennio Morri-
cone a încetat din viață la vârsta de 
91 de ani, a transmis luni ANSA 
Newswire, citată de Reuters. 

În 2016, el a câștigat premiul 
Oscar pentru coloana sonoră a wes-
ternului „The Hateful Eight” (2015), 
al lui Quentin Tarantino, pentru care 
a fost recompensat, de asemenea, cu 
un Glob de Aur și un premiu Bafta.

Ennio Morricone avea în spate o 
carieră prolifică de-a lungul căreia 
a compus coloanele sonore ale unor 
filme clasice, precum cunoscutele 
„spaghetti western” ale lui Sergio 
Leone, relatează EFE, citat de Ager-
pres. Este vorba de filmele „Per un 
pugno di dollari” (1964), „Il buono, 
il brutto e il cattivo” (1966), „C’era 
una volta il The West” (1968), sau 
„Giu la testa” (1971).

Morricone s-a născut la Roma, 
la 10 noiembrie 1928, și a studiat la 
Conservatorul din Santa Cecilia, până 
la completarea în 1946 a studiilor de 
trompetă, instrument la care cânta 
și tatăl său, și la primirea în 1954 a 
diplomei în Compoziție.

Primele sale compoziții datează 
de la sfârșitul anilor 1950, în timp 

ce saltul său la cea de-a Șaptea Artă 
s-a produs în 1961, cu coloana sono-
ră pentru ‚Il Federale’, de Luciano 
Salce.

Compozitorul a căzut zile-
le trecute și a suferit o fractură 
de femur, în urma căreia a fost 
internat în spital, relatează „La 
Repubblica”.

Înmormântarea lui Ennio 
Morricone va avea loc într-un 
cadru privat, „în respectul sen-
timentului de smerenie care i-a 
inspirat întotdeauna faptele”, a 
anunțat familia prin intermediul 
avocatului lor, Giorgio Assumma.

Morricone a murit „în zorii zilei 
de 6 iulie, la Roma, cu mângâierea 
credinței”, se mai spune în decla-
rația familiei. Assumma mai arată 
că maestrul „și-a păstrat până în 
ultima clipă deplina luciditate și 
o mare demnitate”.

Începând cu anii 60, Morrico-
ne a compus muzica pentru peste 
450 de filme de toate genurile, 
devenind unul dintre autorii cei 
mai versatili și mai recunoscuți 
din lume.

După rfi.ro, ziare.com

„O dată pentru toată viața”

 INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  5 LUNI 

 PM 21125 (pers. fizice)    35,20  105,60  176 

 PM 21125/23 (pens., inval., stud.)    32,20  96,60  161  

PM 21125/24 (pers. juridice)    40,0  120,0  200 

Interpreta Mariana Mihăilă a 
lansat de curând piesa ,,Florile și 
dragostea”. Producția video a fost 
realizată de videograful Dumitru 
Cecan, melodia e semnată de Ian 
Raiburg, orchestrația și maste-
ring-ul – de Ivan Linkovskii, iar 
textul îi aparține chiar ei.

Contactată de GAZETA de 
Chișinău, Mariana Mihăilă ne-a 
mărturisit mai multe despre noua 

sa producție muzicală și despre 
alte proiecte. ,,De ce florile și dra-
gostea? Pentru că ele sunt strâns 
legate – niciodată un om care nu 
te iubește, care nu ține la tine sau 
nu te respectă, nu-ți va dărui flori. 
Întotdeauna florile sunt dăruite 
dintr-un sentiment de afecțiune”, 
a declarat interpreta.

Videoclipul întrunește secven-
țe filmate anul trecut, remarcân-

Descriere: 

Conversații cu tinerii des-
pre căsătorie, familie și copii

În carte se discută despre 
elementele de bază ale vieții de 
familie și se oferă soluții pentru 
o serie întreagă de întrebări: 
prin ce se deosebește dragostea 
de îndrăgostire; ce înseamnă 
prima iubire; cum să ne alegem 
prietenul de viață; câți copii ar 
trebui să avem; cauzele ce duc la 
distrugerea familiei; care ar trebui 
să fie structura internă a familiei.

„Aceste conversații au apărut 
ca un strigăt de disperare la ve-

derea a tot ceea ce se întâmplă 
astăzi cu familia modernă. 

La faptul că o căsnicie poate fi 
veșnică, că iubirea și fidelitatea 
se întâlnesc și astăzi, ei pot doar 
să viseze, întrucât nu văd aceste 
lucruri cu ochii lor, în realitatea 
în care trăiesc. 

Sarcina pe care mi-am pro-
pus-o era foarte simplă: să le de-
monstrez că toate acestea există 
și în realitate, că vor putea iubi cu 
adevărat și că, la rândul lor, pot 
fi iubiți în aceeași măsură. Dar 
iubirea este, bineînțeles, muncă.”

— Protoiereu Ilie Șugaev 

P


