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Harta lumii

Despre
voința
politică
Adrian CIUBOTARU
Am pierdut lupta cu covidul?
Este întrebarea pe care și-o pun
acum aproape toate țările lumii
după „relaxarea“ ce s-a soldat
cu o creștere a numărului de infectări. Și fiecare țară răspunde
diferit. Pentru cineva, o sută de
teste pozitive pe zi e o adevărată
catastrofă, pentru alții, 50 000
de cazuri e doar o lovitură la
imagine.
Știm cum au răspuns cetățenii
la ridicarea restricțiilor și mai
știm și cum au reacționat guvernele la noile date și cifre.
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Reportaj

În deplasările echipei redacționale prin
localitățile republicii, de obicei centre
raionale, pentru promovarea și difuzarea
ziarului mai consultăm vocea poporului,
care, deși amărât și necăjit, nu pregetă să
răspundă la întrebările adresate. Avem
impresia că omul simplu, deprins cu toate
greutățile vieții, le știe și le înțelege pe
toate, este iertător și are răbdare infinită.

„Toți politicienii
sunt numai cu
interesele lor”
Mai aruncă și el câte o vorbă de duh, râde și zice ca
ar putea fi și mai rău, deci se poate încă de răbdat, și
nu uită să spună că așteaptă timpuri mai bune.
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Societate

Ce pensii vom avea dacă
am cotizat puțin?
Cei care au realizat un stagiu mai mic de 15 ani
pot semna un contract individual de asigurări
sociale cu CNAS
Subiectul pensiilor este unul sensibil pentru mulți moldoveni. Ei
se îngrijorează pentru sumele pe care le vor primi după împlinirea
vârstei de pensionare. Ce alocație vor avea cei care n-au cotizat,
care-i formula de calculare a pensiei pentru cei care au un stagiu
de cel puțin 15 ani, cum se obține indemnizația de creștere a
copilului și alte drepturi de asigurări sociale, pentru că despre ele
vă relatăm în acest articol.
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Ajutor unic
de 700 de
lei pentru
pensionari

Moțiune, smulsă
cu pumnul în masă

Persoanele care beneficiază de
pensii și alocații sociale, care nu
depășesc trei mii de lei, vor primi
un ajutor financiar unic în valoare
de 700 de lei. Guvernul a aprobat
miercuri, 15 iulie, alocarea suportului unic pentru circa 660 de mii
de cetățeni.
„Beneficiarilor de toate tipurile
de pensii stabilite până la 1 octombrie 2020, al căror cuantum lunar nu
depășește 3.000 de lei, domiciliați
în Republica Moldova, li se acordă
un suport financiar unic în valoare
de 700 de lei”, scrie în Hotărârea
de Guvern.
Potrivit Hotărârii, ajutorul financiar va fi oferit și celor care
primesc alocații sociale de stat, cu
excepția alocației pentru îngrijire,
însoțire și supraveghere.
Pentru aceste ajutoare unice se
vor cheltui peste 466 de milioane
de lei în urma rectificării recente
a bugetului asigurării sociale de
stat, informează Executivul. Banii
au fost transferați de la bugetul de
stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Achitarea suportului financiar
unic se efectuează de Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii
de plată care asigură plata pensiilor
și alocațiilor sociale de stat. Sumele suportului financiar unic se
vor achita beneficiarilor până la
sfârșitul anului 2021.
N. M.

Moțiunea de cenzură împotriva
Guvernului Ion Chicu a fost depusă joi, 16 iulie, în Parlamentul
Republicii Moldova. Documentul,
semnat de Platforma DA, PAS și
deputatul neafiliat Octavian Țîcu,
a fost citit în plenul Legislativului de parlamentarul Alexandru
Slusari.
Președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, i-a acordat lui
Slusari cinci minute, iar după ce a
depășit timpul, microfonul i-a fost
deconectat. Deputații din opoziție
au început a bate cu pumnii în
mese, în semn de protest. Democratul Dumitru Diacov le-a acordat încă trei minute din partea
PD pentru a prezenta moțiunea
de cenzură. „Nu o dată în acest
Parlament s-a depus moțiune de
cenzură. Tot ce puteți să faceți este
să tropăiți”, a declarat Diacov în
plen. Chiar și așa, Slusari a depășit
din nou timpul și a continuat să
citească textul moțiunii cu microfonul închis.
Potrivit autorilor moțiunii de
cenzură, Executivul condus de
premierul Ion Chicu „a demonstrat incapacitate guvernamentală și a creat premise suficiente
de aprofundare a crizei în toate
sferele vieții sociale”. În textul
moțiunii se spune că Guvernul
a pus la cale o nouă schemă de
delapidare a banului public, prin
încheierea unui Acord de finanțare cu Federația Rusă, în valoare de

200 de milioane de euro, declarat
neconstituțional de Curtea Constituțională a R. Moldova. Semnatarii moțiunii insistă că Guvernul a
gestionat și administrează extrem
de prost criza social-economică
cauzată de pandemie. Slusari a
spus că acest Guvern a neglijat
în mod intenționat parteneriatele
strategice cu Uniunea Europeană
și SUA, a diminuat la maxim parteneriatele similare cu România
și Ucraina, orientându-se exclusiv
spre integrarea euro-asiatică, cu
repercusiuni deosebit de riscante
pentru noi sub aspect economic,
social, dar și politic.
Documentul a fost transmis Co-

misiei Juridice pentru verificare.
Potrivit legii privind adoptarea
regulamentului Parlamentului,
moțiunea de cenzură se supune
dezbaterii în prima zi de ședință
plenară a săptămânii următoare
datei depunerii. Pentru ca moți-

unea de cenzură să treacă, adică
să fie demis Guvernul, e nevoie de
votul pro a 51 de parlamentari. În
cazul în care moțiunea de cenzură
asupra activității Guvernului a
fost respinsă, deputații care au
semnat-o nu vor putea iniția, în
cadrul aceleiași sesiuni, o nouă
moțiune pe același motiv.
Fracțiunile parlamentare PAS
și Platforma DA au împreună 26
de deputați. Deputații de la Pro
Moldova (14 deputați) și Partidul
Șor (nouă deputați) au anunțat că
vor susține moțiunea de cenzură
împotriva Executivului condus de
Ion Chicu. Cu votul deputatului
neafiliat Octavian Țîcu, opoziția
parlamentară are 50 de deputați.
În lipsa deputatului Ilan Șor, moțiunea de cenzură ar putea fi votată de 49 de deputați. Mai e nevoie
de două voturi pentru a demite
Guvernul.
Natalia MUNTEANU

Veteranii de război
vor primi gratuit polițe
medicale

Racursi

Anatolie Graur. «Meditare»

de la Cernobîl decedați.
Concomitent se face o precizare
că dreptul la alocația lunară de stat îl
are soția/soțul care s-a aflat în relații
de căsătorie cu persoana căzută la
datorie sau, după caz, decedată, la
data decesului acesteia.
Proiectul urmărește acordarea
tuturor cetățenilor Republicii Moldova a posibilităților egale în obținerea asistenței medicale gratuite în
instituțiile de sănătate din republică.
Veteranii Războiului de pe Nistru au protestat joi, 16 iulie, în fața
Parlamentului, cerând demisia conducerii R. Moldova, dar și să le fie
îndeplinite revendicările, printre care
polițe de asigurare gratuite, vârsta
de pensionare nu mai mare de 55 de
ani, înlăturarea posturilor ilegale din
zona de securitate de pe Nistru etc.
N. M.
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Veteranii de război vor beneficia gratuit de prima de asigurare
medicală obligatorie. Un proiect
de lege a fost votat joi, 16 iulie, de
Parlament în lectura a doua.
Vor beneficia gratuit de prima
de asigurare medicală obligatorie și
cetățenii Republicii Moldova care
domiciliază pe teritoriul RM, dar
primesc pensii de asigurări sociale
din partea altor state. Veteranii de
război angajați vor obține statutul
de persoană asigurată de Guvern.
Același proiect prevede majorarea cuantumului alocației lunare de
stat de la 250 lei la 500 lei participanților la cel de-al Doilea Război
Mondial sau la acțiuni de luptă în
timp de pace căzuți la datorie, persoanelor cu dizabilități de pe urma
războiului decedate, participanților
la lichidarea consecințelor avariei
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Complicii de la BNM,
apărați din bani publici
Pentru serviciile juridice acordate la patru angajați ai BNM, învinuiți de frauda
bancară, a fost achitată suma de 938 495 de lei

Victoria POPA
După șase ani de la frauda
bancară, Procuratura Generală
(PG), abia în martie 2020, a reținut și a pus sub învinuire șase
persoane – foști și actuali factori
de decizie din cadrul BNM, fără a
divulga numele acestora, pentru
a nu împiedica mersul anchetei.
Expertul în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, Sergiu Bozianu, susține că, conform
legislației în vigoare, „datele cu
caracter personal despre persoanele publice și/sau faptele publice
în care au fost implicate acestea
pot fi dezvăluite publicului larg
fără nici o rezervă, dacă acestea
sunt de interes public”.
Pentru că au furat
poporul, sunt apărați
din bani publici
Premierul Republicii Moldova,
Ion Chicu, într-o postare pe facebook a scris: „Noiembrie 2014.
Din sistemul bancar al țării se fură
1 miliard de dolari. Conducerea
Băncii Naționale joacă un rol activ în această crimă. De atunci,
mai mulți funcționari ai BNM au
nimerit în vizorul procuraturii și
au statut de bănuiți/învinuiți. Tot
acest timp serviciile pentru avocați de sute de mii de lei (sau chiar
milioane) sunt achitate... de BNM.
Pe lângă salarii de sute de mii de
lei lunar, acești funcționari beneficiază de înlesniri inimaginabile,
inclusiv de a fi apărați din banii
statului, când încalcă legea. Firește, această situație nu mai poate fi
tolerată și am propus eliminarea
acestor plăți în folosul participanților la furtul miliardului din
cadrul BNM.
Straniu, dar conducerea BNM
a decis să «se plângă» corpului
diplomatic străin și FMI, că statul
atentează la independența băncii
centrale...
În zilele apropiate vom veni cu
proiectul de modificare a legislației pentru a elimina privilegiile
absolut neîntemeiate, de care se

bucură funcționarii acestei instituții. Iar conducerea BNM trebuie
să înțeleagă că poporul nu va mai
plăti avocați pentru acei care au
fost implicați în furtul miliardului.”
În baza mesajului postat de
premierul Chicu, GAZETA de
Chișinău a solicitat informații de
la BNM despre foștii și actualii
angajați care, în perioada 2014
– prezent, au ajuns în vizorul procuraturii și care au beneficiat și
continuă să beneficieze de servicii
juridice, achitate din bani publici.
Potrivit răspunsului BNM din
2014 până în prezent, 12 angajați
(actuali și foști) ai BNM, au avut
statut de bănuit sau învinuit în trei
cauze penale inițiate, în funcție de
caz, privind escrocheria, spălarea banilor, neglijența în serviciu,
abuzul în serviciu.
„Începând cu luna august 2015
și până la 1 iulie, prezent, cinci
angajați ai BNM au beneficiat de
achitarea de către BNM a cheltuielilor pentru asistență juridică
acordată de avocați. Cheltuielile
date se achită în baza cererii și
documentelor confirmative prezentate de către persoana îndreptățită”, anunță BNM.
Astfel, „cheltuielile suportate
de BNM, ocazionate de procedurile penale inițiate împotriva
angajaților BNM (actuali și foști)
au constituit: în 2017, pe șase cereri executate, s-a achitat suma de
370.119.39 de lei, în 2018, pentru
două cereri executate – 22.747.14
de lei, în 2019, pentru patru cereri
executate – 168.619.90 de lei, în
2020 pentru patru cereri s-a achitat suma de 377.009.36 ”, scrie în
informația prezentată ziarului de
către BNM.
De cinci ani beneficiază
de asistență juridică
plătită de stat
În total, pentru serviciile juridice ale avocaților foștilor și actualilor angajați s-a achitat suma de
938.495.79 de lei – bani publici.
Accentuăm că BNM nu ne-a
spus cine sunt angajații care au
statut de bănuit sau învinuit în
cauzele penale și ce funcții au în
cadrul BNM.
„Numele avocaților sau denumirile birourilor de avocați care
acordă angajaților BNM servicii
de asistența juridică și cărora li
se achită aceste servicii este o informație confidențială ocrotită de

lege (date cu caracter personal,
secretul profesional al avocatului). Divulgarea acestei informații atinge drepturile și interesele
legitime ale persoanelor vizate și
ale avocaților lor”, ne mai informează BNM.
Pentru BNM
informația publică este
informație confidențială
GAZETA de Chișinău i-a solicitat opinia președintelui Asociației
pentru Protecția Vieții Private,
expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Sergiu
Bozianu, pe marginea răspunsului
oferit de către BNM privind informația de interes public solicitată
de ziar.
„Conform art. 10 din Legea nr.
133/2011, datele cu caracter personal despre persoanele publice
și/sau faptele publice în care au
fost implicate acestea, pot fi dezvăluite publicului larg fără nici
o rezervă, dacă acestea sunt de

acestor persoane în cadrul proceselor penale mai este plătită din
bugetul de stat, stat ai cărui cetățeni sunt de fapt victimele finale
ale escrocheriei.”
E de reținut că invocarea motivului precum că, fără consimțământul acestor persoane, BNM nu
ar fi în drept să comunice informațiile nu corespunde Legii privind
protecția datelor cu caracter personal, din cauza că norma indicată
mai devreme la art. 10 din această
lege stabilește expres că nu este
necesar consimțământul persoanelor, dacă datele sunt necesare
în scop jurnalistic, atunci când
acestea sunt de interes public.
Sergiu Bozianu a menționat
că BNM în răspunsul său pentru
GAZETA de Chișinău „a trecut în
revistă mai mult norme de drept
ce stabilesc necesitatea asigurării
confidențialității, număr de norme pe care l-aș putea completa cu
câteva pagini. Însă acest criteriu
cantitativ, raportat la speța în cauză – furtul miliardului, nicide-
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oști și actuali angajați ai Băncii Naționale
a Moldovei (BNM), cu statut de învinuit/
bănuit în frauda bancară, beneficiază de
asistență juridică achitată din bani publici.
Serviciul de presă al BNM nu ne-a spus cine
sunt angajații privilegiați și nici cine sunt
avocații care-i apără pe înalții funcționari
implicați în frauda bancară.

interes public. Interesul public
este definit de Legea cu privire la
libertatea de exprimare, ca fiind
interes al societăţii (şi nu simpla
curiozitate a indivizilor) faţă de
evenimentele legate de exercitarea puterii publice într-un
stat democratic sau faţă de alte
probleme care, în mod normal,
trezesc interesul societăţii sau
al unei părţi a ei”, explică Sergiu
Bozianu.
Așadar, „desprindem fără echivoc că s-a solicitat dezvăluirea
identității persoanelor care au
exercitat puterea publică și care
au fost/sunt vizate de anchetele
penale privind faptul bănuielii de
comitere unor abuzuri prin acțiuni și/sau inacțiuni, în legătură
cu exercitarea funcției încă din
anul 2016.
Mai mult, pe lângă faptul că din
cauza acestor acțiuni/inacțiuni a
fost posibilă frauda bancară de un
miliard de lei, asigurarea apărării

cum nu va putea înclina balanța în
favoarea drepturilor individuale
ale acestor funcționari din motiv că interesul public prevalează. În concluzie, consider că nu a
fost identificat nici un argument
obiectiv care să poată fundamenta refuzul de a oferi informațiile
solicitate.”
Procuratura: „Foști
și actuali factori de decizie
din cadrul BNM, învinuiți
de frauda bancară”
În timp ce BNM, începând cu
august 2015 și până în prezent, plătește din bani publici avocații ca
să-i apere pe cei implicați în schema furtului miliardului, Procuratura Generală ne-a comunicat că, „la
începutul lui martie 2020, în legătură cu acest caz au fost reținute,
iar ulterior puse sub învinuire șase
persoane – foști și actuali factori
de decizie din cadrul BNM. Este

vorba despre un fost guvernator
BNM, un fost viceguvernator, doi
actuali viceguvernatori, un șef de
direcție și un șef de departament
din cadrul BNM.
Ei au statut de învinuiți, fiindu-le incriminate două capete de
acuzare: participare la escrocherie
și spălare de bani, în proporții deosebit de mari”, susține PG.
Potrivit Procuraturii, actualmente, dosarul se află la etapa de
urmărire penală, iar investigațiile
sunt în plină desfășurare. „Din
aceste considerente, divulgarea
oricăror date ar putea afecta
principiul confidențialității și
ar prejudicia buna desfășurare
a anchetei.”
Procuratura
furnizează parțial
informațiile solicitate
Cu referire la informația oferită de PG GAZETEI de Chișinău,
Sergiu Bozianu ne-a spus că PG
furnizează parțial informațiile
solicitate.
„Conform Codului deontologic
al jurnalistului, dar și Legii cu
privire la libertatea de exprimare, informațiile ce urmează a fi
publicate de către mass-media
trebuie verificate și trebuie să fie
veridice. În situația dată, jurnaliștii practic sunt împinși să apeleze la sursele jurnalistice (care
sunt garantate prin lege) pentru
a obține aceste informații pe altă
cale decât corespondența oficială cu furnizorul de informație”,
conchide Bozianu.
Mai mult decât atât, se întreabă
el, „apare neclaritatea – dacă au
fost reținute abia în luna martie
șase persoane, pentru ce, încă din
anul 2015, conform răspunsului
BNM, sunt plătite din surse publice serviciile juridice pentru cinci
persoane?”.
Totodată, PG nu oferă informații relevante privind persoanele
și procesele penale inițiate până
în luna martie a anului curent,
fapt ce generează și mai multe
neclarități, care în mod normal
ar fi trebuit comunicate.
„Cu siguranță, la etapa actuală, există informații suplimentare
care au putut fi comunicate fără
a invoca aceste deziderate, or acțiunile de investigare au fost inițiate încă în anul 2016, perioadă
rezonabilă pentru investigarea
complexă a acestor fapte ca să fie
satisfăcut interesul public privitor
la acțiunile întreprinse.
Situația abordată denotă, inerent, că legislația privind protecția datelor cu caracter personal,
dar și cea care reglementează
alte tipuri de informații cu accesibilitate limitată, urmează a
fi mult mai exactă în raport cu
interesul public”, a încheiat Sergiu Bozianu.
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„Toți politicienii sunt
numai cu interesele lor”
Î

n deplasările echipei redacționale prin
localitățile republicii, de obicei centre
raionale, pentru promovarea și difuzarea
ziarului mai consultăm vocea poporului, care,
deși amărât și necăjit, nu pregetă să răspundă
la întrebările adresate. Avem impresia că omul
simplu, deprins cu toate greutățile vieții, le
știe și le înțelege pe toate, este iertător și are
răbdare infinită.

Mai aruncă și el câte o vorbă
de duh, râde și zice ca ar putea
fi și mai rău, deci se poate încă
de răbdat, și nu uită să spună că
așteaptă timpuri mai bune. Nu
prea știe cine i le-ar putea aduce,
pentru că a pierdut încrederea în
toți conducătorii de ieri și de azi,
dar va merge oricum la votare, va
vota pentru cineva, căci, nu este
exclus, să ne meargă, să avem noroc măcar de această dată.
La Strășeni, mai bine zis la
vestita piață din acest centru raional, ajungem mai de dimineață
și găsim multă lume adunată, din
oraș și din satele din împrejurimi.
Chiar dacă bântuie coronavirusul
și trebuie să poarte măști de protecție, oamenii se bucură de viață
așa cum este ea. Forfota e mare și
ziarele, ce ni se iau din mâini, nu
ajung la toți. Foarte multă lume
ne cunoaște deja, a auzit de noi și
promite să se aboneze, dacă „nu
cumva sunteți și voi de la vreun
partid anume și slujiți pe cineva”.
Întrebarea principală pe care o
adresăm celor cu care discutăm e
despre ce cred ei că se întâmplă în
politica de la noi, dacă putem avea
încredere în politicieni și care ar
fi soluția de ieșire din situația de
criză parlamentară și guvernamentală.
„Toți politicienii
se împacă pe ascuns”
Larisa, 65 de ani, fostă profesoară de chimie, din Strășeni,
menționează că în politica de pe
Bâc e o luptă permanentă între
clanuri, adică între corupți. Lumea, zice dumneaei, e cam proastă
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și votează orbește pe cei care reușesc s-o amăgească mai înainte
de a înțelege ea ceva.
„Toți politicienii sunt numai
cu interesele lor. Te uiți că parcă
se ceartă între ei, dar se împacă
pe ascuns și împart ce a mai rămas de împărțit. Dodon, când era
la putere Plahotniuc, a tăcut ca
acela în buruieni, dar pe urmă,
ajungând el stăpân pe noi, a prins
la curaj și se dă mare și tare. Îi
cunosc personal părinții și știu că
sunt oameni de treabă, dar el s-a
aruncat într-o altă viță, că parcă-i
deocheat, săracul. Vrea să ne vândă la ruși și, la toamnă, n-o să-l
mai votăm. Vrem s-o susținem pe
Maia Sandu, dar și ea, în ultimul
timp, nu știm de ce parcă șchioapătă”, spune fosta profesoară.
„Dodon se bagă
peste Parlament”
Alexandru, 67 de ani, fost șofer
și tractorist, din Greblești, nu crede în nici un guvern, oricare ar fi
acesta și oricare i-ar fi componența. „Oricine ar veni la putere, tot
degeaba, pentru că nu lucrează
nimeni pentru popor. Guvernul
actual îl învinuiește pe cel care
a fost, iar cel care va veni îl va
învinui pe cel de acum. Alegerile, de câte ori se întâmplă, sunt
trucate. Dodon se bagă peste Parlament și, prin socialiștii săi, îi
limitează puterea. Dacă cineva îi
iese din cuvânt, îl bagă în sperieți,
așa cum a făcut-o cu deputatul
Gațcan, începând cu podul de la
Telecentru, când acesta a fost stopat și amenințat.
El ar vrea ca toată lumea să-i
știe de frică și chiar e drept că oamenilor le-a cam dispărut curajul.
Dodon ne izolează de Europa și
s-ar putea întâmpla să rămână
copiii și nepoții noștri acolo, iar
noi, uitați de lumea civilizată, să
stăm izolați, cum am mai fost,
aici. Salariile sunt mici, pensiile-s o rușine. Iată eu, bunăoară,
primesc o pensie de 1200 de lei,
deși am lucrat toată viața. Cum
să trăiești cu acești bani?!...”, se

Apeluri
în van
Valentina Sturza, președinta Asociației
Foștilor Deportați și Deținuți Politici din
Moldova, a adresat o scrisoare deschisă

întreabă la finele discuției noastre
pensionarul.
„Platon a luat apă în gură”
Maria, 71 de ani, din Voinova,
se bucură că este o femeie bogată:
are cinci copii, 10 nepoți și cam
tot atâția strănepoți. Nu poate să
ne spună că se bucură la fel și de
pensia ei de 1700 de lei.
„Am ieșit la pensie cu 73 de lei
și credeam că o să mor de foame. Și pensia pe care o am acum
nu-mi ajunge, dar, cu ce mă mai
ajută copiii, parcă mă descurc. În
politică nu mă bag, dar cred că aș
vota-o pe Maia Sandu la toamnă,
că-mi pare mai liniștită și parcă
am mai multă încredere în ea”, ni
se destăinuie pensionara.
Pavel, 63 de ani, fost șef de depozit, din Strășeni, este nemulțumit de faptul că președintele
Dodon mai mult vorbește decât

conducerii de vârf a Republicii Moldova în
care condamnă faptul că, pe 6 iulie curent,
zi de comemorare a victimelor represiunilor
comunist-staliniste, în capitală, drapelele
de stat nu au fost coborâte în bernă.
Pe aceeași notă de nemulțumire, președinta asociației se referă la problema
copiilor născuți din părinți deportați, cărora
nu li se acordă drepturile cuvenite și nu

lucrează. Nu crede că miliardul
furat va putea fi întors vreodată,
deoarece se face totul pentru a
nu-i mai da de urme.
„Platon a promis că, odată
ajuns în libertate, va face tot posibilul pentru a-i scoate în vileag pe
toți hoții miliardului, dar acum își
caută de treburile sale și a luat apă
în gură. Cei care sunt eliberați din
pușcării, că mai avem de aceștia,
după ce scapă de la închisoare, ca
printr-o minune, uită de tot și de
toate și nu se mai bagă în politică.
E și aceasta, cred, un fel de politică a celor care le pun anumite
condiții înainte de a-i elibera”,
conchide Pavel.
„După alegerea
oricărui guvern,
să urmeze anticipatele”
Anatol, 57 de ani, din Strășeni,
este în vervă și nu-i lipsește nici

sunt recunoscuți legal de către autorități
drept victime ale represiunilor politice.
Sturza amintește că persoanele deportate
au fost lipsite și de scutirea de 50 la sută la
achitarea consumului de utilități publice.
Pentru comparație, Valentina Sturza
enumeră o serie de facilități considerabile acordate deportaților din Federația
Rusă, menționând că, deși s-a adresat de

simțul umorului. „Ar trebui să
alegem un alt guvern, pentru că
trebuie să schimbăm și noi ceva,
măcar așa, de dragul schimbării.
Că, de vreo 30 de ani, numai cu
asta ne ocupăm și nu prea vedem
să se schimbe ceva. După alegerea
oricărui guvern sau parlament, ar
trebui să urmeze imediat anticipatele, pentru că oricum o dăm în
bară”, râde dumnealui, spunând
că a rămas mulțumit după ce a
stat de vorbă cu oameni de la ziar.
Irina, 68 de ani, fostă muncitoare, fostă angajată la spital,
din Strășeni, nu crede nici ea în
alegerile anticipate și nici în alt
guvern. „Dacă îi dăm jos pe aceștia, o să vină alții și mai flămânzi.
Lumea noastră nu se prea pricepe
la alegeri și politicienii o amăgesc
cu te miri ce în campaniile electorale. Iată ce aș vrea să vă spun
și despre alegerile prezidențiale,
poate că o să vă placă, poate că nu:
ne-ar trebui unul ca Lukașenko
măcar, să țină la poporul lui și să
nu se ducă la Putin după sfaturi
tot timpul”, susține pensionara.
Am auzit și comentarii gen
„toți politicienii sunt niște bandiți”, „trebuie împușcați toți”
etc., dar, pentru că acestea ies
din cadrul unei exprimări civilizate, nu le-am reprodus integral,
împreună cu alte expresii licențioase. Totuși nu le-am trecut cu
vederea, ele exprimând o stare de
spirit a unei părți importante a
populației. Am găsit de cuviință
să vă informăm, pentru că, de
multă vreme, și acestea fac parte
din viața noastră.

nenumărate ori tuturor guvernelor precedente, persoanele deportate nu beneficiază
nici măcar de o reducere de 50 la sută la
transport pe teritoriul Republicii Moldova.
Scrisoarea deschisă se încheie cu rugămintea de a fi luate în considerație problemele abordate și de a fi soluționate.
G. B.
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„Doar într-un singur caz Igor Nicolaevici nu va candida în alegerile
prezidențiale și nu va râvni să ocupe din nou acest post. Doar în cazul
dacă mâine va agăța coronavirusul și se va îmbolnăvi într-o formă
deosebit de gravă, iar peste două săptămâni va părăsi această lume.
În toate celelalte cazuri, dacă va fi viu, fie și bolnav, el va candida
neapărat: lui Igor Nicolaevici îi place să fie președinte, are vocația
acestei funcții, pe care o consideră minunată, unde totul îi reușește

Aleksei Martînov, directorul Institutului internațional
pentru statele nou-create (Moscova), Vesti FM,
programul «Бывшие», 11 iulie 2020
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Dodon, pe ultima
sa sută de metri

În noiembrie 2020, dacă totul va
fi bine și Covid-19 nu va da peste cap
planurile politicienilor, mergem iar
la vot ca să ne alegem un alt președinte, pentru următorii patru ani.
Iar anii care au trecut cu președintele Dodon vor intra în istoria RM ca
o perioadă în care am avut de toate:
promisiuni, legăminte, jurăminte,
trădări, suspendări, câteva guverne,
și chiar răsturnări. Pe lângă toate
acestea, președintele Dodon a mai
avut parte de călătorii, distracții pe
domenii publice, pauze muzicale în
căpșuni, daruri în kulioace, fundații
„Din suflet” și alte plăceri ale vieții
de președinte de RM.
După rectificările de bugete asumate de guvernul coordonat electoral de Dodon, am ieșit la linia de
finiș a acestui mandat dăruit lui
Dodon de creatorul său, Plahotniuc.
Și pentru ca să fie exact în spiritul
creatorului, nu se putea și fără niște
modificări la regulile electorale,
zămislite în laboratoarele electorale
ale prezidențiabilului Dodon.
Mai multe idei năstrușnice
promovate de consilierii acestuia
sunt acum pe masa aleșilor din
Parlament. Și toate – cu ideea de
a limita exercitarea dreptului de a

Angajații BNM
vor restitui
cheltuielile
pentru avocați,
dacă li se
demonstrează
vina
Angajații Băncii Naționale a
Moldovei vor restitui sumele de
bani achitate de BNM, în cazul în
care instanța judecătorească, printr-o hotărâre definitivă, constată că
aceștia au acționat cu rea-credință
în exercitarea atribuțiilor.
Parlamentul a aprobat, ieri, 16
iulie 2020, în prima lectură, un
proiect de modificare a Legii cu
privire la BNM.
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cu brio, după cum își închipuie el – prestează un discurs formidabil,
arată excelent în pagina sa de FB și la canalele sale TV, găsește limbaj
comun cu toți, apoi și businessul îi merge, în general, bine etc.”

Comentariul economistului
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Ukraina: Volodimir Zelenski
extinde cu o lună restricțiile
antiepidemice

alege în ziua alegerilor, crearea de
noi bariere pentru alegeri libere și
corecte, excluderea sau limitarea
diasporei în a-și exercita dreptul
de vot și a-l da pentru un candidat
pe placul diasporei, facilitarea unor
călătorii și excursii cu iz electoral în
ziua alegerilor, cu plată și mâncare
incluse „la pachet” (Dodon ar zice
iar „la kuliok”).
Între timp, guvernanții s-au pus
și pe alte treburi: lansează coordonat „proiecte de transformare în
șantiere a drumurilor din Moldova”, care, de regulă, se termină…
în șanțuri, noi „proiecte de prima
casă” pentru mai mulți doritori care
au deja câteva case în posesie, care
se termină de obicei cu achitarea
„primelor case” din contul celor care
plătesc impozite – un fel de primă
sub formă de casă.
Rectificările asumate de guvernul coordonat de Dodon oferă
spațiu și avânt electoral președintelui candidat și în exercițiu ca să
promită marea și sarea. Asta s-a
dorit – asta i-a reușit. Cel puțin
la nivel de promisiuni electorale
camuflate în formă de „angajări de
răspundere”.
Toată problema ultimilor 100 de
metri până la alegeri se poticnește
oricum într-o criză de surse de acoperire financiară a promisiunilor
lansate. Echilibristica bugetară nu
are acoperire pe măsura veniturilor proprii la buget (tot mai puțini
antreprenori au activități, din care
să achite și impozite, tot mai puține venituri și pentru angajați, din
care se contribuie la buget). Tot mai
nesigure finanțările externe (chiar
dacă guvernarea creează aparențe de

negocieri și dialoguri cu potențialii
finanțatori, care mai condiționează
finanțările), iar împrumuturile interne de la băncile comerciale sunt
scumpe (ca dobândă de achitat, dar
și ca lipsire de resurse de creditare
a sectorului privat, care, ulterior,
ar fi generator de activități și plăți
fiscale).
Guvernarea lui Dodon se încheie
cum a început: cu multe minciuni,
manipulări, promisiuni deșarte,
partide de șah politic jucate de el
cu imaginari adversari (la început
le juca împreună cu creatorul său
împotriva celorlalți). Dodon se complace în postura de coordonator,
ordonator și combinator atotștiutor.
Produce știri și mesaje pe care tot
el le rumegă, servindu-le consumatorilor în improvizațiile sale televizate sau la emisiunile din holdingul
condus de Furculiță.
Pe ultima sută de metri președintele în exercițiu va mai împărți
medalii și ordine cu duiumul, va
oferi premii și ajutoare direct din
„kuliok”, va lăsa mulți gură-cască
frapați de atotputernicia celui care,
de frica de a rămâne în afara puterii,
este gata să facă orice – în această
cursă care duce spre final.
Dodon s-a împotmolit în datorii:
financiare, politice, geo-politice etc.
El trebuie să-și plătească creditorii.
De fapt, actualul președinte al RM
are nevoie de alți patru ani, de alte
injecții financiare, pentru a stinge
vechile datorii, dar să-i pice și lui
ceva. Totuși, el trebuie oprit acum.
Pentru aceasta există ziua alegerilor
din noiembrie 2020. Trebuie oprit și
lăsat să-și plătească singur polițele.
Singur!

Proiectul de lege prevede amendarea articolului 35 al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei
cu referire la garanțiile și răspunderea pe care trebuie să o poarte
membrii organelor de conducere
a BNM, lichidatorul desemnat
de aceasta, precum și personalul
acesteia.
Mai exact este vorba de cazurile
în care instanța judecătorească constată că au acționat cu rea-credință
în acțiunile sau omisiunile lor legate de exercitarea atribuțiilor BNM,
prin crearea prejudiciilor care au
condus la destabilizarea unei bănci
comerciale, a sistemului bancar și
au afectat situația macrofinanciară
la nivel național.
Proiectul prevede completarea
cadrului normativ actual cu o prevedere care ar acorda posibilitatea

persoanei angajate la Banca Națională de a-și achita din propriile
surse cheltuielile ocazionate de apărarea drepturilor sale în cadrul unei
proceduri judiciare penale, civile
sau contravenționale, precum și
restituirea sumelor de bani achitate
de Banca Națională, în cazul în care
instanța judecătorească, printr-o
hotărâre definitivă, constată că
aceasta a acționat cu rea-credință în acțiunile sau omisiunile sale
legate de exercitarea atribuțiilor
Băncii Naționale.
Proiectul urmează a fi votat în
cea de-a doua lectură. Deputații au
solicitat Ministerului Justiției coordonarea acestuia, pentru lectura
finală, cu partenerii de dezvoltare
ai Republicii Moldova.
jurnal.md

Ucrainenii s-au săturat de măsurile de izolare pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului, a apreciat joi președintele
Volodimir Zelenski. Acesta a cerut guvernului să fie precaut cu
extinderea dincolo de luna august a restricțiilor antiepidemice
prelungite acum pentru încă o lună, transmite agerpres.ro.
„Toată lumea s-a săturat de această carantină”, a spus Zelenski
în faţa responsabililor guvernamentali, potrivit serviciului
său de presă. Ucraina a impus în martie măsuri de prevenire
a răspândirii noului Coronavirus, pe care le-a relaxat parțial
începând cu luna mai, pentru a permite redresarea economiei.

Polonia: PiS obține alți cinci
ani pentru a-și promova
agenda naționalistă
Andrzej Duda a fost reales
duminică în fruntea statului polonez. Partidul său, PiS
(Dreptate și Justiție), ultraconservator, transmite lefigaro.fr,
va putea să-și continue reforma
instituțiilor judiciare în colectivitățile locale, după cum susține
Zbigniew Ziobro, ministrul Justiției, luni, după anunțarea
victoriei. Aceste anunțuri nu miră deloc pe Marcin Matczak,
constituționalist la Universitatea din Varșovia: „Jarosław
Kaczyński (foto), șeful PiS, a spus destul de deschis. El urăște
fiecare instituție, fiecare organ independent. Tribunalele fac
parte din aceste instituții, dar de asemenea există guvernele
locale, universitățile și media”. Cel de-al doilea mandat este
pentru continuarea revoluției conservatoare a PiS.

Marea Britanie: Statuia
unui negustor de sclavi
a fost înlocuită cu a unei
manifestante
Sculptura d’Edward Colston, subiectul unei controverse
de ani buni, a fost demontată la începutul lui iunie de manifestanți ai mișcării apărute după moartea lui George Floyd,
scrie lefigaro.fr. Acum, în locul monumentului negustorului
de sclavi, a fost instalată, miercuri, 15 iulie, statuia unei tinere
femei negre, care participase la protestele mișcării „Black Lives
Matter” / „Vieţile negrilor contează”, la inițiativa unui artist.
Intitulată „Răbufnire a puterii” / „A Surge of Power”), sculptura realizată de Marc Quinn a fost instalată pe soclul unde
se afla statuia lui Edward Colston de către echipa artistului,
fără ca Primăria Bristol să fie la curent.

Rusia nu este interesată
în niciun fel de un maidan
în Belarus
Rusia nu este interesată în destabilizarea situației în Belarus și
nu intenționează să intervină în alegerile prezidențiale, transmite
TASS, citând viceministrul de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko.
„Spre deosebire de jucătorii străini, actori, după cum sunt numiți
astăzi, Rusia nu este interesată în niciun fel de maidane, nici în
scenarii de la Kiev [în Belarus]. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina
a devenit un vaccin pentru alte state, inclusiv pentru cea mai
apropiată țară pentru noi, Belarus”, a spus Rudenko. Alegerile
prezidențiale în Belarus vor avea loc pe 9 august. Actualul șef
al statului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că Rusia și Polonia
încearcă să se implice în campania electorală.
I.G
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Recolta de
floareasoarelui, mai
mică cu 30%

Leul tare, ca reflecție
a unei economii muribunde

Recolta de floarea-soarelui ar
putea fi mai redusă în acest an, reprezentanții Ministerului Agriculturii prognozând o recoltă medie
de 2,1 tone la hectar, cu 30 la sută
mai puţin decât anul trecut. Specialiștii spun că aceasta va fi cea mai
mică recoltă din ultimii cinci ani,
din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Agricultorii speră să-și
întoarcă măcar investițiile făcute.
Potrivit Ministerului Agriculturii,
cea mai gravă situație se atestă în
centrul și sudul țării, unde au căzut
mai puține precipitații.

Î

UE oferă încă
30 de milioane
de euro pentru
R. Moldova
Uniunea Europeană a aprobat
vineri, 10 iulie, acordarea a 30 de
milioane de euro pentru Republica
Moldova. Aceasta este a doua tranșă
din asistența macrofinanciară dintr-un pachet de asistență de 100
milioane, inițiat încă în 2017. Potrivit Comisiei Europene, banii sunt
destinați pentru a acoperi necesitățile financiare externe ale Republicii
Moldova în procesul ambițiosului
proces de reformare structurală.
Întrucât programul expiră pe 18
iulie curent, Comisia Europeană
a anulat cea de-a treia tranșă din
sprijinul macrofinanciar în valoare
de 40 mil. euro.

China
ameninţă
SUA după ce
Donald Trump
a anulat
statutul special
al Hong
Kong-ului

n pofida perioadei nefaste prin care
trece economia moldovenească, ca și cea
mondială, leul moldovenesc se menține în
mod surprinzător la cotații destul de bune,
chiar întărindu-se în raport cu principalele
valute de referință.

Ion CHIȘLEA
Potrivit situației din 16 iulie,
cursul oficial afișat de Banca
Națională a Moldovei arăta că
un euro era cotat la 19,53 lei, un
dolar american – la 17,07 lei, o
hrivnă ucraineană – la 0,63 lei
iar un leu românesc – la 4,03 lei
moldovenești. Deși euro și leul
românesc sunt într-o ușoară
creștere față de ziua anterioară,
valuta națională moldovenească
surprinde printr-un curs destul
de stabil, care pune sub semnul
întrebării premonițiile unor observatori economici, dar și ale
autorităților, care îi prognozau o
slăbire substanțială în acest an.
Acum un an, potrivit Prognozei indicatorilor macroeconomici
pentru anii 2020-2022, Ministerul Economiei anticipa că media anuală a cursului de schimb
a leului în raport cu dolarul va
atinge în 2020 –18,47 de lei, în
2021 – 19,05 lei, iar spre sfârșitul
anului 2022 cursul de schimb va fi
de 20,1 lei pentru un dolar.
Și expertul Veaceslav Ioniță
prognoza la finele lunii martie,
la începutul crizei pandemice, o
depreciere a leului, pe care o lega
în special de reducerea volumului
de remitențe și de criză în general.
Iată că, cel puțin până în acest
moment, evoluțiile leului nu se
asortează cu acele prognoze.
Prin ce se explică poziția
bună a monedei naționale?

Administraţia Chinei a somat,
miercuri, Statele Unite să revină
asupra deciziei de anulare a statutului special al provinciei Hong
Kong în relaţiile comerciale, Beijingul ameninţând Washingtonul
cu măsuri de retorsiune, potrivit
BBC. Preşedintele SUA, Donald
Trump, a emis o ordonanţă executivă privind anularea statutului special al Hong Kong-ului în
relaţiile comerciale, din cauza
legii chineze privind siguranţa
naţională, considerată o acţiune a
Beijingului de intensificare a controlului politic asupra provinciei
autonome. Ministerul de Externe
de la Beijing a catalogat decizia
drept „o ingerinţă grosolană” în
afacerile interne ale Chinei.

În mod firesc, într-o economie
normală, evoluția valutei depinde
în primul rând de starea economiei. Dacă economia slăbește,
ar fi logic să slăbească și valuta
națională.
Iată că leul moldovenesc nu se
subordonează acestei legități. Și
explicația constă mai degrabă în
subdezvoltarea economiei decât
în puterea ei.
Creditele externe
pentru salarii și pensii
întăresc leul
Începând cu luna aprilie, pe
piața valutară a ajuns un volum
destul de mare de valută străină:
dolari și euro. Este vorba în primul rând de împrumutul FMI de
230 milioane de dolari, dar și de
finanțările venite din partea Uniunii Europene. Așa cum acești bani
au fost acordați pentru susținere

bugetară, în primul rând, ei sunt
convertiți la necesitate în lei, în
special pentru a fi plătite salariile
și pensiile. Astfel sporește oferta
de valută, iar leul moldovenesc
își consolidează pozițiile.
Totodată, în luna mai 2020,
transferurile de peste hotare în
favoarea persoanelor fizice au
sporit cu 27 de milioane de dolari sau 24% față de mai 2019,
constituind 135 de milioane de
dolari. Cel mai probabil este vorba
despre un fenomen separat, și nu
de o tendință pe termen mai lung,
însă, oricum, acești bani au pus
iarăși presiune pe piața valutară
în favoarea întăririi leului.

ca în ceilalți ani valută pentru a
merge în vacanță peste hotare,
fiind diminuată din nou cererea
de valută.
Totuși, această situație benefică pentru moneda națională nu
poate să se perpetueze prea mult
timp, or Republica Moldova nu se
va putea împrumuta la nesfârșit
pentru a plăti salarii și pensii,
iar banii vor trebui rambursați
creditorilor. Remiterile vor fi și
ele în scădere odată cu secarea
bazinului de emigrare.
Și, cu timpul, principalul factor
de acoperire a cererii de valută pe
piața valutară internă este firesc
să devină exporturile și, eventual,
un aflux de turiști străini care să
vină cu valută în țară.
Statisticile despre situația
de moment a economiei

De cealaltă parte, cererea de

Miercuri, Biroul Național de
Statistică a publicat câteva rapoarte, ce relevă parțial evoluția
lucrurilor în primele cinci luni ale
anului curent, inclusiv în două
luni și jumătate de pandemie.
Astfel, în ianuarie-mai 2020,
exporturile de mărfuri au însu-

valută scade constant odată cu
reducerea consumului și implicit
a importurilor, or cea mai mare
parte a consumului moldovenesc,
inclusiv agroalimentar, vine anume din import, iarăși, din cauza
subdezvoltării economice.
Potrivit datelor Biroului National de Statistică, în ianuarie-mai
2020, importurile de mărfuri în
Republica Moldova au scăzut față
de perioada similară din anul 2019
cu 16,2%.
În special au scăzut importurile
de produse petroliere și gaze, atât
în ce privește volumul fizic, cât și
valoarea lor. Astfel, pentru acoperirea cererii interne de carburanți
și gaze naturale, importatorii au
nevoie să cumpere pe piața valutară internă mai puțină valută,
fapt ce iarăși conduce la întărirea
leului.
Pe lângă factorii enumerați,
există și această interdicție pentru
cetățenii moldoveni de a intra în
majoritatea țărilor din cauza situației epidemiologice grave din țara
noastră. Prin urmare, în această
perioadă estivală o bună parte
din moldoveni nu mai cumpără

mat 980,6 milioane dolari, volum
inferior celui realizat în perioada
corespunzătoare din anul 2019
cu 15,4%. Este vorba, în cea mai
mare parte, de reexporturi, care
au scăzut cu 36%. Exporturile de
mărfuri autohtone s-au redus cu
doar 6,7%. Aparent, scăderea moderată a exporturilor de mărfuri
autohtone în comparație cu reexporturile pare un lucru pozitiv,
însă nu trebuie să uităm că cea
mai mare parte din reexporturi
o reprezintă produsele după prelucrare ale industriei automotive,
care în ultimii ani a fost principalul motor de creștere economică
și angajator în sectorul real al
economiei moldovenești.
Reducerea exporturilor acestor
companii înseamnă că se reduce producția și, dacă tendința va
continua, unele companii vor fi
nevoite să se închidă, altele – să
reducă locurile de muncă. În final
se va ajunge la un număr mare de
muncitori disponibilizați. Va putea economia moldovenească să le
ofere locuri alternative de muncă
sau și ei vor lua calea pribegiei ca
și mulți alții?

Odată cu scăderea
importului, scade
și cererea de valută

Tot miercuri a fost publicat raportul privind evoluția situației în
transporturi.
Potrivit statisticilor, în luna
mai 2020, cu transportul public
au fost transportați cu 75,4%
mai puțini pasageri față de mai
2019. În special e în suferință
transportul aerian de pasageri,
care a scăzut cu 95,2%. Este de
înțeles această statistică odată ce
oamenii nu mai pot circula din
cauza restricțiilor. Însă dacă tendința va continua, o bună parte
a companiilor din sector nu vor
avea încotro și se vor închide, iar
angajații vor rămâne fără lucru
fiind nevoiți să emigreze.
Transportul de mărfuri a scăzut mai moderat, cu 24,1% în luna
mai. Trebuie însă de menționat
că transportul de mărfuri este o
reflecție a activității economice,
iar scăderea volumului mărfurilor
transportate înseamnă reducerea
exporturilor, importurilor, a consumului și a activității economice
în general.
Cu ce se laudă Guvernul
După întâlnirea tradițională

de luni cu președintele statului
și președintele parlamentului,
primul-ministru Ion Chicu a
anunțat că proiectele de reconstrucție a drumurilor sunt în
plină desfășurare: „Ne bucurăm
că infrastructura drumurilor ne
va permite asigurarea activităților economice. Totodată aceste
investiții înseamnă locuri de
muncă și salarii pentru cetățenii noștri”.
De asemenea, începe activitatea
de pregătire a celor 16 platforme
industriale, pentru care Guvernul
a alocat 50 de milioane de lei. Este
vorba de 16 centre raionale unde
se vor construi zone industriale
dotate cu toate utilitățile necesare
pentru dezvoltarea economiei în
republică.
Sunt prea puțin convingătoare
aceste investiții cu care se laudă
premierul. Pentru ca infrastructura drumurilor să asigure activitățile economice, acestea trebuie
să existe și să fie sustenabile, iar
platformele economice cu care
se laudă Chicu trebuie și ele să
găzduiască afaceri competitive,
inclusiv pentru forța de muncă.
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Interviu cu Pavel Postică, director de program, Asociația Promo-Lex

„Am fost atrași într-o cursă”

P

ericolul fraudării alegerilor
prezidențiale este iminent. Săptămâna
curentă, reprezentanții societății civile
au obținut dreptul să își exprime
punctul de vedere despre modificarea
legislației electorale. În opinia lui
Pavel Postică, director de program, Asociația
Promo-Lex, aceasta comportă o serie de definiții
vagi care ar putea să favorizeze anumiți concurenți
electorali. Comisia Electorală Centrală și deputații
socialiști au ignorat obiecțiile și propunerile
reprezentanților societății civile.

- Stimate Domnule Postică,
vă rog să ne explicați originea și contextul reformării
legislației electorale.
În 2016, în momentul validării mandatului președintelui Igor
Dodon, Curtea Constituțională a
emis o hotărâre care conține șase
adrese ce urmau să fie îndeplinite de Parlament într-un termen
relativ scurt.
Aceste adrese vizează organizarea alegerilor în diasporă, coruperea alegătorilor și transportarea
lor organizată, implicarea cultelor religioase și a mass-media în
campania electorală și procedurile
judiciare și procesuale legate de
soluționarea contestațiilor.
În pofida insistenței societății
civile, adresele Curții Constituționale au rămas fără examinare în
cei patru ani de zile. Acum, pe ultima sută de metri, când s-a înțeles
că ar putea să existe riscul invalidării alegerilor, au fost pornite
mecanismele pentru înlăturarea
lacunelor semnalate de Curtea
Constituțională.
Comisia Electorală Centrală
(CEC) a solicitat partenerilor de
dezvoltare să delege un expert
care să analizeze recomandările observatorilor naționali și
internaționali, adresele Curții
Constituționale, rapoartele de
monitorizare ale altor misiuni
de observatori pentru elaborarea
unui proiect de lege.
Acest proiect a fost pus la dispoziția CEC, care, la rândul său,
după ce l-a ținut câteva luni la
sertar, l-a analizat și a venit cu
unele îmbunătățiri. Ulterior, la
insistența Coaliției Civice pentru
Alegeri Libere și Corecte, proiectul
a fost publicat pe pagina web a
CEC pentru consultări.
Ca rezultat, noi, ca reprezentanți ai societății civile, l-am analizat și am propus o serie amplă
de modificări, în baza unor argumente consistente. În cele din
urmă, CEC a anunțat că va înainta
propunerile societății civile Guvernului și Parlamentului.
Numai că la Comisia juridică a
Parlamentului a ajuns doar proiectul CEC, fără nicio obiecție din
partea societății civile. Am insistat
asupra organizării unor discuții
publice la nivel de Comisie juridică pentru a ne exprima opinia
despre lacunele care persistă.
După ce Coaliția Civică pentru
Alegeri Libere și Corecte a publicat două apeluri publice în acest
sens, Comisia juridică a organizat
într-un final, la 14 iulie, consultări publice. Aceasta s-a întâmplat

după ce a fost aprobat un raport
al Comisiei juridice pentru prima
lectură și a fost votat proiectul în
prima lectură.
– Care sunt obiecțiile Coaliției Civice pentru Alegeri
Libere și Corecte față de

Comisia juridică?
Pe 15 iulie, Comisia juridică a
aprobat un proiect de raport pentru finalizarea procesului și aprobarea proiectului de lege în lectura
finală. În cadrul aceleiași ședințe
au fost admise, în opinia noastră,
mai multe abateri. În primul rând,
nu a fost respectat termenul de
zece zile acordat deputaților ca
să poată veni cu amendamente.
Pe 14 iulie, am argumentat că
anumite lucruri trebuie corectate
și deputații aveau termen chiar
până la începutul săptămânii viitoare să propună amendamente
și modificări la proiectul nr. 263.
Apropo, chiar dacă inițiativa a
venit de la CEC, proiectul a fost
preluat ca inițiativă legislativă a
câtorva deputați socialiști.
- Am înțeles că nu a fost
respectat acest termen...
Exact, o încălcare constă în
faptul că nu a fost respectat termenul de zece zile ca deputații
să aibă posibilitatea să analizeze
proiectul și să înainteze propuneri
de îmbunătățire. O altă abatere

consistă în faptul că, după ce a fost
aprobat avizul și raportul Comisiei
juridice, a fost aprobat și proiectul
examinat în ședința de Guvern.
În mod normal, înainte de
examinarea proiectului electoral
trebuie elaborat un aviz din partea Guvernului. Din păcate, nici
acest aspect procesual nu a fost
respectat.
Și ultimul lucru, cel mai descurajant, 99,9% din propunerile
reprezentanților societății civile
au fost respinse. Prin urmare, a
fost simulat procesul de consultare publică. Am fost atrași într-o
cursă mai întâi de CEC și apoi de
Comisia juridică.

ie să aibă posibilitatea să delege
un reprezentant în CEC. Noi am
propus să fie modificat mecanismul astfel încât nu doar Parlamentul să poată desemna membri
ai CEC, ci toate cele trei puteri.
Parlamentul să desemneze doi
membri, Guvernul – doi membri,
Consiliul Superior al Magistraturii
– doi membri. Un alt membru, al
șaptelea, să fie desemnat de șeful
statului.
În plus, am solicitat suprimarea impedimentelor din activitatea observatorilor.

- Care sunt principalele deficiențe ale acestui proiect
de lege?
Prima vizează reforma CEC,

- Apropo, proiectul cu
pricina impune restricții
legate de activitatea observatorilor...
CEC și deputații care au semnat acest proiect propun amendamente prin care observatorii să

care trebuie implementată acum,
în 2020, pentru a fi pusă în aplicare în 2021, când expiră mandatele
actualilor membri, exact așa cum
recomandă Comisia de la Veneția.
Toți membrii CEC trebuie să
activeze permanent. Acum doar
trei membri din nouă lucrează
permanent. Ceilalți șase lucrează permanent doar pe parcursul
perioadei electorale. O bună parte
din funcționarii și membrii CEC
sunt angajați ai instituțiilor de stat
și, în perioada electorală, vin la
CEC, unde au salarii majorate. Noi
am propus ca să fie redus numărul
de membri de la nouă la șapte și
toți să fie permanenți.
Din punct de vedere al mecanismului de numire, opt membri
ai CEC sunt desemnați de Parlament, o instituție politică, și un
singur membru este desemnat
de președinte, un actor politic.
Astfel, asupra CEC, indiferent de
decizia luată, planează suspiciuni
de partizanat politic.
În conformitate cu standardele
Comisiei de la Veneția, cel puțin,
autoritatea judecătorească trebu-

nu mai poată avea acces la listele
electorale, să nu mai poată monitoriza perioada preelectorală și
post-electorală. Mai mult, să li se
retragă acreditarea în cazul implicării sub orice formă în campania
electorală. Este o formulare vagă
care pune în pericol elaborarea
rapoartelor de monitorizare.
Un alt aspect fundamental vizează perioada și ziua alegerilor.
Au fost tentative prin care s-a
încercat reducerea perioadei generale de votare, inclusiv a zilei.
A fost propunerea de reducere a
zilei de votare de la 14 ore la 12.
Noi am fost de acord cu această
reducere în cazul în care se oferă
vot de alternativă. Atâta timp cât
nu s-a venit cu vot de alternativă,
noi nu suntem de acord cu reducerea orelor, în special în condițiile
pandemice actuale.
În ce privește transparența donațiilor, fiecare concurent electoral trebuie să depună rapoarte
financiare despre sursa banilor
și felul în care au fost cheltuiți
aceștia în campanie. Donatorii
sunt ascunși de opinia publică.

În rapoarte este indicat numele,
prenumele și valoarea donației.
Nu este indicat locul de lucru și
ocupația donatorului. Am propus
să fie indicate aceste detalii importante, evident că nu am fost
auziți.
Ultima propunere a fost ca CEC
să elaboreze un regulament clar
despre deschiderea secțiilor de votare în afara Republicii Moldova,
despre criteriile precise și când
unul dintre acestea prevalează în
fața altuia.
Acest aspect este lăsat la discreția membrilor CEC și noi ne trezim că în unele state sunt deschise
neargumentat mai multe secții
de votare.
- Și despre pericolul transportării organizate a alegătorilor transnistreni la

secții de votare de pe malul
drept?...
În 2016 noi am avut circa
16.000 de alegători din stânga
Nistrului, în timp ce în 2019 –
peste 30.000. Ei sunt cetățeni ai
R. Moldova, însă, pe lângă dreptul
de a alege, există și dreptul de a fi
informat. Problema lor este că nu
au acces la informație. Am avut
cazuri la alegerile din 2019 când
veneau cu pliantul pentru cine să
voteze.
În acest sens, în cadrul Comisiei juridice, au fost formulate două
propuneri în ce privește transportarea alegătorilor din regiunea transnistreană. S-a propus
ca această atribuție să fie oferită
CEC, care să asigure transport și
care să circule după un orar bine
stabilit.
În transport să aibă acces observatori pentru a monitoriza situația. Și această propunere a fost
respinsă de către Comisia juridică.
Interviu realizat
de Ilie GULCA
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Harta lumii

Despre voința
politică
4. Poporul nu poate fi făcut să
înțeleagă triplul pericol pe care îl
reprezintă covidul, pentru sănătatea lui, pentru funcționalitatea sistemului medical și pentru
bugetul țării. Această conștiință
a primejdiei îl depășește pur și
simplu. Simbioza dintre carantina
chinezească și drepturile omului
Adrian CIUBOTARU
a dat rezultate dezastruoase acolo
unde armata doar s-a arătat pe
Am pierdut lupta cu covidul?
străzi, dar nu i-a băgat cu forța pe
Este întrebarea pe care și-o pun
oameni în case. Faptul că, în unele
acum aproape toate țările lumii
țări mai civilizate (și nu foarte podupă „relaxarea“ ce s-a soldat cu o
pulate), cetățenii respectă mai cu
creștere a numărului de infectări.
drag legile și manifestă mai multă
Și fiecare țară răspunde diferit.
empatie față de ceilalți membri
Pentru cineva, o sută de teste poziai comunității, nu schimbă raditive pe zi e o adevărată catastrofă,
cal situația. Doar câteva țări din
pentru alții, 50 000 de cazuri e
nordul Europei și din estul Asiei
doar o lovitură la imagine.
au stânjenit întru câtva sinistrul
Știm cum au răspuns cetățemarș al covidului.
nii la ridicarea restricțiilor și mai
Puținele soluții care se mai
știm și cum au reacționat guverneimpun, în momentul de față, s-ar
le la noile date și cifre. Am văzut
fi impus și de la începutul epică oamenii de rând nu mai pot să
demiei, doar că nu toți au avut
stea acasă, că vor să lucreze, să
urechi ca să-i asculte pe profesicălătorească, iar unii, să dărâme
oniștii ce le-au propus. E vorba
centrele istorice ale orașelor în
să-i lași pe oameni să-și conticare trăiesc. Dar am văzut și că
nue viața și activitatea (cu exguvernanții nu
cepțiile oblivor să accepte,
gatorii, deloc
deocamdată,
numeroase
evidențele:
de altfel), dar
Medicii
1. Reinstisă-i amendezi
tuirea stării de
la greu (cu
urgență și limiamenzi inatași personalul medical
tarea libertății
cabile în nicio
de pretutindeni sunt
de circulație
instanță) dacă
extenuați.
ar putea avea,
nu respectă
după cum arată
distanțarea
exemplul unor
socială și nu
țări, urmări
poartă măști.
imprevizibile. Prăbușirea econoE vorba să reduci drastic chelmiei ar putea fi dublată, în unele
tuielile bugetare inutile, comlocuri cel puțin, de o explozie sopensațiile și asistența financiară
cială de proporții.
populistă și ieftină, mai ales dacă
2. Epidemia nu poate fi stopanu prea ai de unde, investind, în
tă cu niciun chip fără vaccin. Ce
schimb, în capacitățile de testare
vedem acum nu e al doilea val de
a populației, în medicamente și
„coronavirus“, zic specialiștii (nu
echipamente, și mai cu seamă
înțelepții din mass-media și din
în construirea cât mai rapidă
rețele sociale), întrucât primul
de noi spitale (al doilea val, cel
val încă nu s-a retras. A fost înadevărat, ar putea veni peste noi
cetinit de măsurile luate, dar nu
la iarnă și ar putea fi la fel de des-a terminat niciodată. Vremea
vastator). Adică în ceva palpabil
călduroasă, nici ea, nu poate opri
și realmente folositor.
răspândirea patogenului.
Cei care ne conduc azi destine3. Medicii și personalul medile, dar și societatea civilă au concal de pretutindeni sunt extenuați.
siderat, de la bun început, aceste
Carantina nu a redus cine știe ce
soluții ca fiind ori demodate, ori
presiunea asupra sistemului, mai
costisitoare, dar, în ambele cazuri,
curând, i-a prelungit agonia. Promult prea impopulare ca să poată
fesioniștii poartă de câteva luni
fi acceptate. Decidenții au prefebune echipamente speciale care
rat să bată în retragere, evitând
le transformă și munca, și viața
confruntarea directă cu virusul.
într-un adevărat supliciu. Iar
Strategia „zero risk“, tupilarea în
epidemiologii serioși afirmă în
tranșeele carantinei, în așteptacontinuare că epidemia va călca
rea vaccinului salvator și tocarea
frâna abia după ce va infecta vreo
nemiloasă a rezervelor bugetatrei sferturi din populație.
re pentru menținerea funcțiilor
Vaccinurile sunt, orice s-ar spuvitale ale societății au avut, cu
ne, în stadiu de elaborare/testare
puține excepții, efecte contrare
și vor fi disponibile, potrivit cecelor scontate.
lor mai optimiste estimări, spre
Pentru a schimba atitudinea,
sfârșitul anului. Apoi, nu se știe și
clasa politică, și nu numai, ar trepentru cine anume vor fi disponibui să admită că experimentul nu
bile. Totodată, cele mai eficiente
a fost tocmai reușit și că lupta cu
medicamente anticovid de pe piață
covidul abia acum începe. Dar cui
se vând azi la prețuri astronomice
dintre liderii de azi îi pasă atât
și se produc în cantități limitate.
de puțin de propria imagine și de
Și această stare de lucruri nu se
scorul la alegeri încât să fie primul
va schimba în scurt timp.
care o spune?
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Împărăţia linkurilor

A

flam zilele acestea, oarecum
surprinzător, că mulţi dintre profesorii
noştri urmează a fi şcoliţi în materie
de tehnologii informaţionale.
„Surprinzător”, deoarece utilizarea calculatorului
mi se părea de mult indispensabilă oricui, precum
duşul sau telefonul.
Mircea V. CIOBANU
Ultimul deja nu mai are decât
foarte puţin în comun cu aparatul
cu fir al fratelui său din secolul
trecut. Azi telefonul (iphone-ul!)
este un utilaj poli-funcţional,
combinaţie dintre aparatele
electronice cele mai performante (calculator, cameră de filmat/
fotografiat, televizor) cu cele mai
năstruşnice aplicaţii şi „gadgeturi”
(e-book, Google, E-mail, Internet
cu toate reţelele sale etc.). Cum să
fii analfabet digital?
Mă miră această stare de lu-

Unora li s-ar părea cam discutabilă „oferta” mea (orice plagiat e
un furt, nu?), fără să-şi dea seama
că demult trăiesc cu lucruri făcute
de alţii. Şi nu mă refer numai la
cele care îi sunt servite pe tavă
de societate, de la haină la hrană
şi de la adăpost la căile de circulaţie şi de comunicare. Apelăm
la linkuri atunci când, în loc să-i
explicăm colegului, îi punem în
mâini o carte sau îl trimitem la un
anume raft din bibliotecă. Reţelele
de comunicare sunt de neimaginat
fără linkuri, transmise direct de
la sursă.

FOTO SIMBOL
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cruri, mai ales raportată la profesori. Or curiozitatea şi perfecţionismul mi se par calităţi
indispensabile, scopul ascuns al
vieţii umane. Cum să nu fie curios
tocmai omul chemat să răspundă întrebărilor şi să alimenteze
curiozitatea discipolilor? Şi cum
au lucrat „la distanţă”, cum au
transmis discipolilor informaţia
necesară profesorii analfabeţi în
materie de tehnologii informaţionale?
Pe de altă parte, tocmai aceste
gadgeturi alăturate produselor
tehnologic avansate ne amintesc:
trăim într-o lume a interconexiunilor, care funcţionează, în special, pentru informare. Or tehnologiile invocate aici nu produc
nimic nou, ele transmit (operativ,
calitativ, eficient) informaţia. Şi
prin asta obţin plusvaloare. Nu
inventăm roata, mergem la rotar, doar să-i cunoaştem adresa/
linkul.
Folosim, azi, mai mult decât
oricând, lucruri de-a gata. Ne
manifestăm creativitatea doar
acolo unde ne umblă mintea mai
bine, în rest nu e nicio ruşine să
preluăm informaţia de la sursă.

Linkurile – noduri care ne leagă cu lumea – sunt inevitabile,
ca şi cărţile, ziarele şi revistele
(unele – multe – inutile sau nocive, dar altele imperios necesare).
Aici profesorul trebuie să fie pe
fază: pe de o parte, să le sugereze
elevilor ce sunt linkurile cu care
nu merită să-ţi pierzi timpul, iar
pe de alta, să le spună unde le găCaricatura la gazetă

sim pe cele care ne pot face viaţa
mai interesantă, care ne ajută
să aflăm uşor ceea ce căutăm de
multă vreme.
Dacă aş vrea să le fac tinerilor
studioşi viaţa mai plină, nu aş
pierde timpul cu lecţii on-line
de morală şi disciplină, mimând
lecţiile tradiţionale din clasă, în
care ordinea în sala de studiu
devine o problemă şi un factor
esenţial, de multe ori predominant pe parcursul lecţiei. Aş
comunica (sincron, cum se zice)
minim, dar le-aş da (asincron,
deci) să comunice chiar ei cu sursele directe şi cu reţelele. Da,
i-aş testa mai mult prin proiecte şi produse finite, ca dovadă
a aplicării competenţelor. Dar
mai întâi i-aş trimite la bibliotecă, inclusiv, la Web-tecă. I-aş
provoca să caute şi să apeleze
mai des la linkurile necesare, la
sursele directe, nu la mâncarea
spirituală digerată pentru ei de
alţii (deh, asta-i situaţia).
Le-aş cere apoi o listă de linkuri
operaţionale găsite de ei înşişi,
surse pe care le-au consultat, din
care au citat sau chiar din care
au plagiat fără să facă trimiteri.
Capacitatea de a găsi linkul potrivit, de a face o triere între o
sursă îndoielnică la îndemână
şi una cu adevărat utilă dar mai
greu de găsit, de a depista sursele
false (precum fake-urile informaţionale) mi se pare o competenţă
esenţială, necesară omului studios de azi, care caută şi vrea să
se autodepăşească. Dacă nu va
memora ce spune sursa/ linkul,
atunci, cel puţin, când îl va ajunge
la os, va şti unde să caute informaţia necesară.
Stăpânind mecanismul interconexiunilor pe câmpul secretelor
lumii, lumea va începe să fie mai
bine cunoscută. Iar această competenţă interdisciplinară e una
esenţială. Una care le dezvăluie
neapărat şi pe celelalte.
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MREAJA REȚELELOR

Memoria unui jurnalist nu-i scurtă

Victoria POPA

Pe parcursul anilor de reporterie am
memorizat toate tertipurile posibile la
care recurgeau și mai recurg reprezentanții instituțiilor publice când sunt
solicitați să ofere informații de interes
public sau să-și exprime opinia despre
unele declarații.
Aceștia erau greu de găsit prin intermediul departamentului relații cu
presa și cu publicul. Apoi, după ce îi
găseai, ascultând întrebarea, încercau
să se eschiveze ca să nu răspundă la
țanc și cereau solicitări de informație
în scris, făcând apel la lege, deși puteau
să răspundă imediat pentru că erau la
curent cu informația respectivă. Preferau
să o mai întindă vreo două săptămâni.

Alții, mai șmecheri, dacă îi găseai la
telefon, îți spuneau să revii pentru că se
află în ședință (ședințele lor interminabile!), ca mai apoi să nu mai răspundă la
telefon, nici a doua zi. Niciodată. Unii
cunoșteau deja numerele de telefon ale
redacțiilor și alegeau cui să răspundă și
ce anume să răspundă.
Orice jurnalist, care-și face onest
munca, știe demult că, pentru întrebările
ce conțin informații cu impact și de interes public, trebuie să scrie solicitări de
informație în scris, făcând apel la Legea
cu privire la accesul la informație (art.
16, alin.1) și la Legea presei, care spune
că accesul mass-media la informaţiile
oficiale trebuie să fie operativ (art. 3).
Mai nou, am depistat că paginile web
ale unor instituții publice nu au informația actualizată despre angajații lor.
Deși în organigrama cu contactele angajaților sunt notate telefoanele mobile
și fixe ale subdiviziunilor, funcționarii
plătiți din bani publici nu răspund nici
la telefoanele mobile, și acestea plătite
din bani publici.
Azi, noile tehnologii ușurează
un pic munca jurnaliștilor, dar și îți

demonstrează atitudinea selectivă a
celor intervievați. Și apelăm la ele,
deoarece suntem constrânși de situația
pandemică în care trăim.
Pentru că majoritatea angajaților din
sectorul public au profiluri pe rețelele
de socializare, noi, jurnaliștii, apelăm
la deputați, funcționari publici, analiști
politici etc. prin intermediul acestora.
Atunci când trimiți mesajul prin rețelele
de socializare și ceri opinia celui intervievat, vezi că mesajul a fost citit, dar
destinatarul nu dorește să-ți răspundă.
Unii analiști politici se comportă la
fel de selectiv ca deputații, dându-și
cu părerea doar pentru unele instituții
media, de fapt, pentru cele pe care le
servesc.
Un jurnalist bun, la scrierea unui text
pe o temă politică, are nevoie de opiniile
întregului spectru politic și apelează
la reprezentanții tuturor formațiunilor
politice. De fapt, orice reporter trebuie
să procedeze așa pentru a oferi publicului o informație bazată pe pluralism de
idei. Altceva e că răspund prea puțini
din cei solicitați. Sau întrebarea le pare
provocatoare, sau le atinge interesele.

Cine sunt co-genitorii valului
de negaționism anti-covid-19

Bogdan BUDEȘ
După mine, valul de negaționism
anti-covid-19 este rezultatul idolatrizării din ultimele decenii a științei.
Huiduielile care contestă osanalele
închinate noii Zeițe — la propriu
— sînt doar imaginea în oglindă a
închinăciunilor aduse Științei de legiunile de zeloți fanatici progresiști.
Să mă fac bine înțeles: «știința» e
știință, «Știința» e altceva. Entuziasmul tîmp și nestăvilit al acestor
sectanți frenetici a făcut ca știința
să devină Știință și, văzută la treabă,
în orizontul de așteptare creat de
imnurile închinate de adoranți, s-a
dovedit a fi neputincioasă.
Astfel, în contextul actual Zeița

Știință s-a arătat a fi, asemenea vrăjitorului din Oz, o băbuță ridicolă și
năucă. Virusul se transmite ba așa,
ba așa, afectează ba una (respirația),
ba alta (circulația), ventilatoarele
ba sînt bune, ba nu sînt bune etc.
Regulat, deși au trecut cîteva luni de
la începutul pandemiei, apar articole
despre ce NU se știe în legătură cu
noul coronavirus (și care contrazic
ceea ce se părea a se cunoaște sigur).
Despre vaccin se vorbește triumfalist
în termeni de gîndire deziderativă.
În realitate, nu există și nu se știe
cînd va fi gata. Să nu uităm că nu
există pînă la ora asta un vaccin
contra HIV.
Știința — cu «ș» mic —
funcționează cu totul altfel decît
își imaginează adoranții isterici,
știința adevărată, modestă, lipsită
de exaltări și trufie — cu victorii
urmate de înfrîngeri, apoi iar de
victorii, contestări, confirmări, descoperiri, eșecuri...
«Nu ziceați, mă, că face și desface
Eroina asta a voastră?! — Și? — Fîs!»
De la «dacă Știința nu e în stare» la

«Nu există acel ceva despre care ne
vorbește Știința» e doar un pas (în
mintea omului de serie). E un pas
pe care negaționiștii l-au făcut, dar e
un pas la care au colaborat, ba chiar
l-au generat prin excese de adorație, de care sînt direct responsabili,
adoranții frenetici, înnebuniți de
frică într-o lume în care au ajuns,
din diverse accidente biografice care
i-au mutilat, să nu mai vadă urmă de
divinitate, adoranți bezmetici care
se agață cu ghearele și cu dinții de o
nouă Zeiță, inventată de ei, Știința
Atotputernică. Or, Știința, așa cum
au lăudat-o ei, se dovedește acum
neputincioasă.
În realitate, curiozitatea și
succesele omului de știință real n-au
nicio legătură cu beția de optimism
a maimuțelor năuce și înfricoșate
care urlă în adorație la picioarele
monumentului închinat Eprubetei,
progresiști de serie, ieșiți din matrița
lumii noi. Și ei sînt, prin orizontul
de așteptare fals creat de decenii,
co-genitorii valului de negaționism
anti-covid-19.

Nu Dodon și-a riscat viața pentru această
țară, ci ei!

Dumitru ALAIBA
Poftim. Mergi și luptă pentru țară.
Așa le mulțumește mizerabilul guvern Dodon combatanților.
Mâine vor ieși medicii care azi
luptă. Să se aștepte la același tratament?
Pentru asta au luptat acești oameni? Să fie înjosiți în așa hal? Ei
aveau revendicări. Cineva din „guvernare” a încercat să le adreseze
întrebări înainte să îi evacueze în

așa hal? Nu Dodon și-a riscat viața
pentru această țară, ci ei.
O acțiune absolut disproporționată a poliției. Acest guvern ne dă
zilnic argumente să fie dat jos. Suntem obligați să o facem. E prea de tot.
Dați jos, iar după asta – pedepsiți.

Ministrul de Interne Voicu poartă
toată responsabilitatea pentru acest
abuz și este obligat să-și dea imediat
demisia. Dacă are puțină onoare.
Dar, știind obiceiurile șefului său,
probabil și lui i se pregătește „Gloria
Muncii”.
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Platforma DA a adus
toți ACUM-iștii,
temporar, Acasă
Moțiunea de cenzură
împotriva Guvernului
Chicu: miză sau risc
pentru Platforma DA?
Prima întrebare pe
care mi-o pun este ce a
determinat-o pe Maia
Sandu să schimbe subit macazul și să deAurelia PERU
clare că PAS semnează
moțiunea de cenzură.
Până adineaori dânsa
argumenta tergiversarea acestei decizii prin insuficiența de
voturi. Iată că azi, după ce, întâi, îl numește pe Igor Dodon
„un mincinos, un hoț, un incompetent”, anunță presa că
semnează moțiunea alături de colegii din Platforma DA.
Argumentul că nu sunt 51 de voturi a fost eliminat de retorică și contextul a fost unul strict de campanie prezidențială.
Pe fundalul moțiunii de cenzură, apare el, dușmanul – Igor
Dodon. PAS nu a mai amintit de matematica votului. Nu știu
ce – meditațiile scandaloase pe social media ale unionistului
Octavian Țîcu sau calculele proprii ale staff-ului că se privesc nu prea estetic în ipostază de frână a unei importante
decizii politice, dar gheața s-a spart. Platforma DA a adus
toți ACUM-iștii, temporar, Acasă.
Așadar, de două luni agenda media include subiectul demiterii guvernului Chicu, pe care opoziția îl consideră incapabil să
gestioneze criza pandemică, precum și celelalte
derapaje aferente. După
ce șeful Executivului i-a
Demararea
catalogat pe inițiatorii
moțiunii ca fiind „niște
zăpăciți”, un tratament
campaniei
lingvistic cu care neprezidențiale
am obișnuit deja, iată
cu
un guvern pe
că așa-zișii „zăpăciți”
cât
de criticat,
sunt mai mulți decât
pe
atât de
credea dl Chicu. Deci, o
primă victorie Platforma
politizat, un
DA a obținut-o, inclusiv
„agent electoral”
asigurarea vizibilității
al președintelui
mediatice și sporirea
Dodon, este un
punctajului în sondajele
pericol enorm
preelectorale.
pentru oponenții
A doua întrebare.
Este, într-adevăr, Platdreptei politice.
forma DA pregătită să
preia guvernarea, acum?
Dacă a fost o strategie
preelectorală, după cum
consideră unii analiști, atunci a fost o strategie bine gândită.
Desigur, demararea campaniei prezidențiale cu un guvern
pe cât de criticat, pe atât de politizat, un „agent electoral”
al președintelui Dodon, este un pericol enorm pentru oponenții dreptei politice. Resursa administrativă și fraudarea
votului vor rămâne a fi instrumentele electorale principale
ale guvernării. Opoziția deja dă alarma.
Întrebarea a treia. Cum iese din „zăpăceală” fracțiunea
PDM? Declarația de astăzi a președintelui PDM, Pavel Filip,
de asemenea, lasă loc de interpretări – „PDM este deschis
pentru discuții cu PAS, Platforma DA și PSRM”, adică nu
scoate categoric din scenariu demiterea Guvernului. Probabil,
și democrații vor să revină în albia lor electorală tradițională.
Altminteri, cum să-și lanseze propriul candidat în prezidențiale? Dar, cel mai important, că după ce guvernul Chicu a
promovat cele patru legi sociale prin asumare de răspundere,
toate partidele parlamentare se pot bucura de acest lucru – și
cele din opoziție, și cele de la guvernare. Deci, cum spuneam
și anterior, dacă cade Chicu, cade în picioare, în schimb
candidatul Igor Dodon pierde resursa administrativă, altfel
spus, cărarea spre victorie.
Instalarea unui guvern pe timp de criză constituie desigur un risc enorm atât pentru Platforma DA, cât și pentru
potențialii votanți. Dacă guvernul ulterior nu va oferi în
termene rezonabile schimbări tangibile pentru populație,
nu va asigura un context democratic pentru alegerile prezidențiale, cei care îi vor acorda sprijin legitimității riscă să
piardă credibilitatea și să-și șifoneze imaginea în contextul
alegerilor prezidențiale.
Iar dacă moțiunea de cenzură nu va fi susținută de minimum 51 de deputați, atunci, pur și simplu, fiecare dintre
actorii politici implicați în acest scenariu își menține rolul,
dar cu un profil mai pronunțat.
P.S. Ar putea oare D. Diacov să condiționeze votul prin
negocierea a 1-2 portofolii în Guvernul Platformei DA? Și ar
accepta oare Platforma așa compromisuri?
Totul este ipoteză.
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Saltim-banc

Mita
noastră
cea de
toate
zilele

Gheorghe BÂLICI
Deunăzi, un vecin întors de
peste hotare îmi povestea că la
vama noastră moldovenească el și
încă doi pasageri ai microbuzului
ce traversa frontiera statului
nostru liber și independent au
dat unui angajat al vămii câte
patruzeci de euro, pentru a nu
fi nevoiți să stea pe urmă acasă,
în carantină, tocmai două săptămâni. Ca și cum nici nu ar fi
trecut prin vamă și nici nu i-ar fi
văzut cineva, Doamne, iartă-mă,
iar coronavirusul acesta blestemat nici nu ar exista.
Drept să vă spun, nu l-am
prea crezut, pentru că omul,
dacă trece o frontieră, e neapărat înregistrat, mai ales când
este vorba de o fostă republică
socialistă, cu tradiții sovietice
de securitate sporită. Iar de
când ne știm cu pandemia internațională la noi acasă, cu atât
mai mult… I-am spus această
părere a mea, dar nu m-a crezut până peste vreo câteva zile,
când l-a căutat medicul de familie, căruia, bineînțeles, i s-a
transmis informația necesară,
și i-a spus să stea cumincior
acasă și să iasă numai după
două săptămâni.
Indignarea vecinului nu avea
margini, pentru că, zicea el, o
afacere de acest fel, chiar dacă se
bazează pe o încălcare, trebuie să
fie cinstită. Uite-așa: dai banul
pe care l-ai obținut prin muncă cinstită unui om al statului,
aproape că cinstit și el, și câștigi
două săptămâni de libertate. Ce-i
aici de neînțeles?
Totul e clar, i-am răspuns.
Dar, dacă vrei să spui că ai dat
bani, pentru a nu fi trecut într-un
catastif, dar ai fost totuși trecut,
înseamnă că angajatul vămii a
fost cinstit doar cu statul, dar
te-a fraierit pe tine și pe ceilalți
doi, de altfel. Că a procedat și
cu alții în același mod nici nu
încape îndoială.
Împreună cu vecinul, când
s-a mai liniștit, am stat și am
presupus că unii dintre acești
păcăliți, având „garanția” acordată la vamă, se plimbă liber și
nici capul nu-și bat. Dacă nu-i
sună nimeni cu bine cunoscuta
preîntâmpinare de carantină
obligatorie, înseamnă că n-au
dat banul degeaba, iar dacă îi
sună, stau acasă și, după două
săptămâni, „uită” să-și mai caute
dreptatea.
„Curat murdar”, vorba vine.

OBSERVATOR

Vineri / 17 iulie / 2020

A fost lansat sistemul
„e-Autorizație transport”

R

epartizarea și eliberarea autorizațiilor
pentru efectuarea transporturilor rutiere
va putea fi efectuată prin intermediul
Sistemului informațional „e-Autorizație
transport”, lansat joi, la Chișinău.
Acesta este o soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității Agenției
Naționale Transport Auto (ANTA)
ce va facilita realizarea funcției
de monitorizare, reglementare și
dezvoltare a transportului rutier
pe teritoriul Republicii Moldova,
transmite Moldpres.
În cadrul evenimentului de lansare online a sistemului „e-Autorizație transport”, prim-ministrul
Ion Chicu a estimat că este o etapă
absolut remarcabilă de convertire electronică a procesului de
eliberare a actelor permisive din
partea ANTA.
Lansarea Sistemului informațional „e-Autorizație transport” a
fost posibilă datorită unui proiect
al Agenției SUA pentru Dezvoltare
Internațională (USAID).
„Această inițiativă reprezintă o colaborare de mai mult de

un an dintre ANTA, Ministerul
Economiei și Infrastructurii și
USAID, iar sistemul „e-Autorizație transport” este un succes
important, fiind un pas major
înainte în activitatea ANTA.
Până nu demult actele Agenției erau menținute pe suport de
hârtie, majoritatea solicitărilor
fiind depuse personal la oficiul
central. Moldova a fost ultima
țară din Europa unde se practica
depunerea cererilor pe hârtie,
or, această situație de astăzi se
schimbă”, a relevat ambasadorul SUA în Republica Moldova,
Dereck J. Hogan.
Conform experților USAID, implementarea sistemului „e-Autorizație transport” va permite transportatorilor economii anuale de
peste două sute de mii de dolari.
Potrivit lui Sergiu Railean, ministrul Economiei și Infrastruc-

turii, este o bucurie că, în pofida
situației pandemice, „reușim să
implementăm proiecte importante atât pentru cetățeni, cât și
pentru mediul de afaceri”. „Sistemul „e-Autorizație transport” este
foarte important, constituind o
prioritate a ministerului. Este un
instrument digital capabil să cre-

A fost diminuată cota de participare
la „Prima Casă”
Guvernul a modificat condițiile de acordare a compensațiilor
pentru Programul de stat „Prima
Casă”. Potrivit Hotărârii, a fost
diminuată cota de participare
proprie de la 10% la 5% din
prețul de procurare a locuinței. Totodată, s-a majorat limita
de vârstă a solicitanților care
pot accesa programul – de la
45 până la 50 de ani.
Executivul va putea acorda
compensații în cuantum de 50%
din soldul creditului rămas și
persoanelor care au accesat
credit ipotecar până la lansarea
programului „Prima Casă”. În
același timp, familiile cu trei și
mai mulți copii vor putea beneficia de o compensație în mărime
de 100% din creditul ipotecar,
cele cu doi copii – de 50%, iar
familia cu un copil – de 25%, se
arată în document.
În document mai scrie că
sunt eligibile şi persoanele care
dețin în proprietate exclusivă
sau împreună cu alţi membri ai
familiei o locuință, indiferent de

suprafața acesteia, într-un sat (o
comună), dobândită prin moștenire sau donație. Însă suprafața
locuinței deținute în proprietate
să nu o depășească pe cea procurată prin programul de stat
„Prima Casă”, se mai menționează în Hotărârea de Guvern.
Potrivit ministerului Finanțe-

lor, pentru anul 2020, în Legea
bugetului de stat au fost prevăzute 90 de milioane de lei pentru
implementarea Programului de
stat „Prima casă”, dintre care
pentru programele de compensare s-au alocat 40 de milioane
de lei.
N. M.

Cererea de pensionare
și actele necesare vor putea
fi depuse prin procură
Dreptul la pensie va putea fi
solicitat și prin procură, informează Radio Chișinău.
Astfel, cererea de pensionare
și actele necesare se vor depune
la organul teritorial de asigurări
sociale din raza domiciliului de
către reprezentantul desemnat
prin procură.

O modificare în acest sens
la legea privind sistemul public
de pensii a fost aprobată astăzi
în două lecturi de Parlament.
Proiectul vine după mai multe adresări care au parvenit de la
persoanele care au probleme de
sănătate și care nu se pot deplasa, precum și de la persoanele

care se află în afara țării și nu
pot reveni din cauza situației
epidemiologice.
În prezent, cererile de pensionare și actele necesare se
depun de către persoana care
a obținut dreptul la pensie la
organul teritorial de asigurări
sociale.

eze o nouă infrastructură funcțională pentru transportatorii auto.
Acesta vine ca răspuns la nevoie
agenților economici prin simplificarea procedurii și reducerea la
maxim a cozilor de la ghișee, un
fapt relevant mai ales în contextul
crizei pandemice”, a menționat
Railean.

Opt lideri
mondiali cer
garantarea
unui acces
egal la
vaccinul anti
coronavirus
Președintele Coreii de Sud, Moon
Jae-in, premierul Canadei, Justin
Trudeau, premierul Noii Zeelande,
Jacinda Ardern, și alți lideri de stat
au transmis o scrisoare deschisă prin
care au cerut acces egal pentru tot
globul la vaccinurile împotriva noului
coronavirus, scrie Digi24.ro.
Scrisoarea, intitulată „Comunitatea internațională trebuie să
garanteze un acces global egal la un
vaccin COVID-19”, a fost publicată,
miercuri, în „Washington Post”.
Grupul format din șefii de stat ai
Coreii de Sud, Canadei, Etiopiei, Noii
Zeelande, Africii de Sud, Spaniei, Suediei și Tunisiei a solicitat altor lideri
mondiali să se angajeze să contribuie
la distribuirea echitabilă a viitorului
vaccin anti-COVID-19.
Cei opt spun că în acest moment se
lucrează la aproape 200 de vaccinuri
pentru noul coronavirus, aflându-se
în diferite etape de dezvoltare și că
există speranța că în curând unul
sau mai multe dintre acestea se vor
dovedi atât sigure, cât și eficiente,
scrie Mediafax.
Liderii au spus, însă, că există riscul ca accesul la aceste vaccinuri să
crească inegalitățile în interiorul sau
între țări. De aceea, spun ei, vaccinurile ar trebui distribuite în conformitate cu principii transparente,
echitabile și fundamentate științific.
digi24.ro

11

VOLUNTARIAT

GAZETA de Chișinău

Vineri / 17 iulie / 2020

Timpul în care se verifică
vocația de medic
„Este sau nu pandemie, ei și-au asumat responsabilitatea să-și sacrifice viața pentru oameni”

D

e patru luni, sistemul medical din
Republica Moldova este pus la cea mai
dificilă încercare din istoria sa de la
independență. Zilnic, sute de medici își
pun viața în pericol aflându-se la serviciu. Deși în
lupta cu COVID-19 au fost răpite viețile mai multor
lucrători medicali, aceștia continuă să țină piept în
prima linie și să trateze persoanele infectate.

Sergiu BEJENARI
Pentru a face față provocărilor,
mai multe instituții medicale au
apelat la ajutorul studenților de la
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie (USMF).
„Voluntarii au suplinit aceste
goluri din sistemul medical pentru
a face lucrul care nu presupune
un contact nemijlocit cu pacienții
COVID-19. Există studenți care
fac voluntariat și totodată sunt
angajați în instituțiile medicale în
secțiile de reanimare, unde sunt
doar pacienți cu COVID-19”, explică Gheorghe Buruiană, președintele studenților și rezidenților
USMF.
În prezent, fac activități de voluntariat în instituțiile medicale
din Republica Moldova circa 400
de studenți. Astfel, 40 dintre aceștia lucrează în asistența medicală
de urgență, iar peste 40 de tineri
– la Centrul COVID Chișinău,
printre ei sunt rezidenți, asistenți
medicali și voluntari. Peste 100 de
studenți lucrează în terapia intensivă, anesteziologie și reanimare.
„Inițial, această inițiativă a
pornit de la Spitalul de boli contagioase pentru copii, directorul
spitalului a solicitat șapte studenți, patru dintre ei au început
să lucreze în calitate de asistenți
medicali, iar trei – în calitate de
infirmieri. Apoi de la Linia Verde
a Agenției Naționale de Sănătate
Publică, au fost solicitați 17 tineri
care să completeze fișele epidemiologice și să depisteze lanțul
contactelor cu care au intrat persoanele revenite de peste hotare.
Ulterior, această practică a fost

extinsă la nivel național. Avem
220 de studenți din anul trei de
la USMF, care au lucrat în raioane
la Linia Verde. Resursele umane
ale studenților și rezidenților au
fost concentrate acolo unde a fost
strict necesar”, ne-a comunicat
șefa Departamentului comunicare
și relații publice USMF, Silvia Ciubrei, pentru GAZETA de Chișinău.
Studenții, alături de
medicii din secțiile
COVID-19
Dorința de cunoaștere a prevalat fricile față de riscul de infectare. S-au izolat de persoanele dragi,
au renunțat la plăcerile vacanțelor
și la întâlnirile cu prietenii, pentru
a învăța direct de la cei mai buni
medici.
„Nu am vrut să trec pe alături
de ceea ce se întâmplă în republică
și m-am gândit că ar fi bine să
fiu alături de colegii mei de facultate care activează în diferite
spitale din Chișinău, dar și alături
de medicii care luptă împotriva
COVID-19. Dacă vom fi mai mulți
care participă la acest proces, cred
că vom reuși să învingem totul”,
spune Irina Reu, studentă în anul
cinci, care face voluntariat deja
de patru luni.
Sunt conștienți de riscul de infectare, dar își doresc să contribuie la maxim pentru ameliorarea
situației. Stabilesc graficul împreună cu coordonatorii. Lucrează în
ture de noapte și de zi, câte 12 ore.
„Experiența de acum nu cred că
o voi mai putea repeta ulterior în
spitale după ce se va termina pandemia. Singurul minus este dacă
mă voi infecta”, spune studenta
în anul trei, Cristina Goranciuc,
voluntară în centul COVID amenajat la MoldExpo din Chișinău.
Pentru a diminua riscul de infectare a voluntarilor, contactul
lor cu pacienții este exclus. Responsabilitățile de bază sunt de
a înregistra pacienții când sunt
internați. Activitatea lor constă în

Imagini de la Dispeceratul de Primire la Centrul de triere COVID-19 amenajat la Moldexpo
a ajuta medicii de la triere introducând datele personale în baza
de date.
Pe lângă voluntari, există și
studenți angajați. Cu program mai
dificil, mai multe responsabilități
și risc sporit de infectare. Alexandru Alexeev este unul dintre studenții rezidenți care lucrează pe
ambulanță, iar pentru a nu pierde
timpul liber s-a înrolat la centrul
COVID. Face voluntariat din luna
aprilie. Turele durează câte 12 ore.
„În afara zilelor când lucrez pe
ambulanță, merg să fac voluntariat. Cel mai des aleg turele de
noapte, pentru că ziua trebuie să
mă odihnesc după tura de 24 ore
la ambulanță, unde este destul
de obositor”, povestește tânărul.
O problemă mai este că mulți oameni continuă să nu creadă
în existența virusului. Unii chiar
dacă sunt infectați și urmează tratament, neagă că ar fi infectați.
Studenții spun că atunci când
merg în transportul public sau
văd aglomerațiile în stradă unde
nu se respectă distanța, încearcă
să intervină și să-i informeze pe
cetățeni despre pericolul de contaminare.

Și-a instalat o
cutie poștală
pentru a putea
primi GAZETA
de Chișinău
Deși pe timp de pandemie guvernul
recomandă persoanelor în etate să nu iasă
în spațiul public și să evite aglomerațiile,
uneori acest lucru este inevitabil, pentru

„Am întâlnit des persoane care
nu cred în existența virusului. Ele
nu cred că pun în pericol sănătatea
altor persoane. Pentru că poți să fii
și purtător fără simptome, dar să
molipsești pe altcineva care a intrat
în contact cu tine. Dacă la început
era tratată cât de cât serios această
problemă, acum lumea e tot mai
nepăsătoare și nu respectă măsurile restrictive. În acest fel începe să
crească numărul de bolnavi.
Pentru a reveni la normalitatea
de până la pandemie, este nevoie
ca oamenii să respecte normele,
să se protejeze cu măști, să-și dezinfecteze mâinile și să abordeze
serios problema, pentru că nu este
o glumă”, spune studenta Estera
Baran, anul trei la asistență medicală generală.
Burse pentru voluntari
Denis Cernelea, vicedirectorul
centrului COVID-19 din cadrul
Spitalului „Sfânta Treime” din
Chișinău, ne-a comunicat că „este
de apreciat implicarea și atitudinea studenților, mai ales că fac
acest lucru pe bază de voluntariat.
Pentru noi este foarte important

că unele instituții nu funcționează nici pe
departe perfect.
Un caz mai puțin plăcut a avut loc săptămâna trecută în or. Dondușeni, când o
cititoare a GAZETEI de Chișinău a fost
nevoită să meargă la Oficiul Poștal să afle
de ce nu primește ziarul la care a fost
abonată.
Doamnei Maria, pensionară cu vârsta
de 75 de ani, ajunsă la fața locului, i s-a
reproșat de către poștărița din localitate
că aceasta nu-i va aduce ziarul la etaj
pentru că nu are cutie poștală.
Ei bine, pensionara a luat compensația

că voluntarii ne ajută în combaterea COVID-ului-19, iar pentru ei
aceasta practică este o experiență
irepetabilă pentru activitate lor
profesională din viitor.
Administrația universității
ne-a comunicat că încearcă să
valorifice la maximum experiența
studenților care fac voluntariat.
Având în vedere că este o criză
de cadre medicale, studenții au
posibilitatea să se afirme și să
învețe multe proceduri pe care
trebuie să le studieze.
Voluntarilor de la centrele
COVID li s-a oferit și un ajutor
material. În contextul stagiului
de practică, guvernul a venit cu
o bursă – studenții care își vor
desfășura practica timp de trei
luni vor beneficia de o bursă de
1200 de lei lunar timp de un an
de zile. „Universitatea încurajează
voluntariatul. Ei sunt viitori medici – este sau nu pandemie, ei șiau asumat responsabilitatea să-și
sacrifice într-un fel viața pentru
oameni. Astăzi este pandemie,
mâine poate fi război, medicii vor
ieși în prima linie”, a comentat
Silvia Ciubrei pentru GAZETA de
Chișinău.

de 70 de lei, a mai adăugat din puținul pe
care-l avea, apoi s-a dus la un magazin și
a cumpărat o cutie poștală. Ulterior un
vecin a ajutat-o să o instaleze în scara
blocului.
Insistența pensionarei de la Dondușeni
este demnă de apreciat. Acum ea va putea primi GAZETA de Chișinău în fiecare
zi de vineri. Echipa redacției, prin acest
text, îi mulțumește pentru că ne citește.
Sperăm că exemplul domniei sale va fi
urmat și de vecini, iar angajații din cadrul
oficiului poștal să aibă o atitudine mai
responsabilă față de lucrul pe care-l fac.
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„Continui să mă creez
pe mine însămi”
Interviu cu Doina Vieru, artist plastic, Ecuador, R. Moldova
– Dragă Doina Vieru, la
Galeria „C. Brâncuși” este
expusă o lucrare impresionantă a ta, „Oranj”, în
cadrul expoziției elevilor
și profesorilor Liceului de
Arte Plastice „Igor Vieru”
din Chișinău. Când ai absolvit acest liceu? Care
sunt lucrurile cele mai importante învățate la această instituție? Întâmplător,
nu ești rudă cu Igor Vieru?
Întâi și-ntâi, da, sunt Vieru,
de la Chișinău, dar deloc rudă
cu pictorul Igor Vieru. Sunt din
ramura Vieru de la Pelinia, rudă
cu poetul Ion Vieru. Am absolvit
liceul în 1995, consider că acolo
am învățat cam toate lucrurile
de bază necesare pentru meseria
de artist. Liceul mi-a dat baza
tehnică, de la ea am pornit în
căutarea propriei voci, a stilului
meu singular. Studiile ulterioare
făcute la Chișinău (AMTAP) și la
Ecole Nationale des Beaux-Arts
din Paris n-au făcut decât să mă
reafirme pe calea propriului meu
stil. Dar creația totuși e ceva care
se dezvoltă mereu. Continui să mă
creez pe mine însămi. Nu demult
am reluat studii teoretice în câmpuri mai puțin artistice (psihologie și științele educației). Astfel,
din 2019 fac o teză de doctorat
la Paris… O fac la Universitatea
Paris 8 (în franceză, bineînțeles)
și e despre crearea de sine a artiștilor plastici: cum ne formăm
și ne creăm în artă.
– Te-ai căsătorit în Ecuador, locuiți în Quito,
capitala Ecuadorului, ai
născut doi copii. Soțul
tău, artistul plastic Nixon
Cordova, este unul din cei
mai importanți sculptori
din Ecuador. Este urmaș
al spaniolilor care au colonizat America Latină
sau are și rădăcini indigene? Ce lucrări monumentale a realizat el în
ultimii ani?
Metisajul în America Latină
e o tema foarte importantă: am
impresia că oscilează mereu între
acceptare și neacceptare. Până la
urmă, toți au sânge spaniol și indigen care le curge prin vine, doar
un proporții diferite. Dar tema
colonizării Americii încă e destul
de dureroasă. E un subiect foarte vast și greu de explicat. Nixon
Cordova s-a afirmat ca un mare
sculptor specializat în sculptura
monumentală în care e complicat de rezolvat partea artistică și
conceptuală, dar și cea tehnică.
Unul dintre ultimele monumente
pe care le-a creat este un Crist
de 36 m înălțime, numit și Cristo
del Consuelo, instalat în orașul
Guayaquil. A fost o adevărată provocare tehnică, trebuia rezolvate
dificile probleme estetice, iconografice și de inginerie. Monumen-

tatea Paris 7 și practică în
calitate de psihanalist –
n.n.)? Îi ilustrezi cărțile?
Eu sunt mereu prima cititoare a
mamei și pentru mine e o onoare
să-i ilustrez cărțile. Sper să reușească să-și publice toate manuscrisele! Noi două am impresia că
avem un fel de… nu colaborare, un
fel de complicitate. Avem deseori
discuții și schimburi de idei care
ne îmbogățesc enorm. Nu avem
doar o relație de mamă-fiică,
dar și de doi artiști care discută
artă, lecturi și idei. Până în prezent i-am ilustrat cărțile „Avec
Lucian Blaga. Poète d’une autre
mémoire”, „Noyer au rêve”, „Ici à
nous perdre” apărute la éditions
du Cygne și „RILKE-POÈME —
Élancé dans l’asphère” publicată
la editura Harmattan.

tul a fost comandat de primăria
orașului Guayaquil.
– Faptul că ți-ai păstrat
numele Vieru este acceptat în Quito? Nimeni nu a
comentat nimic (nici din
rudele soțului)?
De fapt, acolo femeile nu iau
numele soțului la căsătorie, ceea
ce-mi pare corect. Chiar și copiii
poartă ambele nume de familie.
Copiii noștri, Dana și Theo, poartă
numele Cordova Vieru.
– La ce expoziții ai participat, în Ecuador, cu picturile tale?
Eu am preferat mereu să fac expoziții personale fiindcă așa pot să
dezvolt ideea despre seriile de picturi. Cred că o expoziție nu e doar o
cantitate de tablouri agățate pe un
perete, dar o serie de lucrări care
devin o creație în ansamblu. Aș
menționa câteva expoziții pe care
am reușit să le fac între anii 20152020: „ré-écriture du désastre”,
Galerie de Nesle, Paris; „Petricor
- olor a lluvia”, Sara Palacios Galeria de arte, Quito; „Le vide vidé de
son vide”, Ileana Viteri Galeria de
arte, Quito; „la palabra se dara un
tiempo silencioso”, Sara Palacios
Galeria de arte, Quito; „pas/pas/

passionnément (vice vibratoire autonome)”, CCE, Guayaquil; „Opus
35”; „Melanomania”, Equateur.
Printre participări colective mai
importante, aș aminti includerea
într-o carte despre femeile artiste
ecuadoriene, „Solo de mujeres”,
de Marco Antonio Rodriguez, și
expoziția pe aceeași temă la Palatul
prezidențial din Quito. În pliantele,
pe afișele expozițiilor este indicat
mereu că sunt din Moldova.
– Ce direcții observi în pictura ecuadoriană?
Nu prea știu cum să răspund
la întrebarea asta… e un subiect
atât de complex. Arta adevărată e
produsă de indivizi fideli lor înșiși.
– Există în arta ecuadoriană un specific național,
care ține de tradiția locală?
Acum, nu. Un specific a existat

Doina Vieru, pictoriță, Moldova, Ecuador

prin anii 40-60, o tendință numita
„indigenism” care a luat în seamă,
într-un mod expresionist, indigenul andin și l-a făcut erou și temă.

veche dragoste la care revii mereu
și-i ierți toate defectele. Până la
urmă, s-a mai schimbat Parisul,
dar m-am schimbat și eu...

– Cultura, în Ecuador, e
la fel de vulnerabilă ca

– Ce lucrări ai realizat în
vreme de carantină? Participi la expoziții online?
Perioada de carantină s-a dovedit a fi foarte productivă. În primul rând, mi-a oferit niște vacanțe
cum n-am avut de ani de zile. Am
realizat și o nouă serie de desene,
într-o tehnică inedită. Nu aveam
la dispoziție materiale obișnuite,
de aceea am folosit pentru aceste
desene pachețele de ceai, am mai
inclus versuri, scrisori de-ale lui
Gherasim Luca. Am participat cu
această serie de desene la o rezidență internațională care e încă
virtuală, dar sperăm să facem și
niște expoziții fizice. Expoziția
virtuală poate fi văzută pe site-ul
Quarantine Residency.

în Moldova? Vânzarea de
picturi e un domeniu dinamic, activ?
Cultura o duce rău cam peste
tot. Activitatea artistică nu e deloc
prețuită și foarte puțin apreciată.
Artiștii n-au niciodată salarii și
rar cine reușește să trăiască din
vânzarea tablourilor: cam toți au
un job din care plătesc chiria și
mâncarea. Situația era foarte gravă și înainte de Covid, acum chiar
îmi pare disperată. Și nu vorbesc
de Ecuador sau Moldova – așa e
peste tot.
– Știu că în toamna lui
2019 te aflai la Paris, lucrai
la teza de doctorat. Cum
îți pare Parisul actual, în
raport cu cel din perioada
când studiai la Ecole Nationale des Beaux-Arts?
Parisul e mereu minunat: e ca o

– Ai colaborări cu mama
ta, cunoscuta scriitoare
și psihanalistă Luminița
Țîgîrlaș (amintim că Luminița Țîgîrlaș, originară
din Basarabia, a făcut un
doctorat în psihopatologie
și psihanaliză la universi-

– Ce pasiuni au copiii tăi,
Dana și Theo?
Fiica Dana a absolvit vara
aceasta liceul. Are bacalaureatul
cel mai atipic din istoria lumii, dar
nu s-a descurajat și continuă să
lucreze, în ciuda pandemiei. Acum
pregătește admiterea la universitate, vrea să facă o dublă licență,
în drept și științe politice. Fiul
Theo încă nu știe ce-o să facă în
viitor. Un lucru e cert: nici unul
din ei nu e interesat de artă!
– Să revenim la tabloul
tău „Oranj”, expus la Galeria „C. Brâncuși” din
Chișinău. Unde, când l-ai
pictat? E dintr-o serie de
tablouri?
Tabloul acesta face parte dintr-o serie, numită „Petricor” – în
spaniolă cuvântul înseamnă mirosul ploii (de vară, pentru mine).
Senzația aceasta indescriptibilă a
unui miros inefabil e foarte importantă. Toată copilăria e acolo...
Cu ochii închiși, să simți mirosul
ce se ridică din colb după o ploiță
ușoară… Senzația asta n-are preț!
Evident, e imposibil de reprodus,
dar am regăsit-o în timp ce pictam
seria „Petricor”.
– Mulțumesc pentru interviu și inspirație în continuare, dragă Doina!
Interviu de Irina Nechit

Secvențe din expoziții personale ale Doinei Vieru
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Un studiu arată că orașul Chișinău este potrivit pentru implementarea ciclismului
urban și are potențial pentru dezvoltarea acestuia

Bicicleta, stil de viață și
alternativă ecologică de transport

M

ersul pe bicicletă este un stil de viață
și un mijloc de transport sustenabil
pentru Alexandru Șîrochii din
Chișinău. Pentru bărbatul în vârstă
de 61 de ani, mersul pe bicicletă este un gen de
sport care îl ajută să-și mențină sănătatea fizică și
mentală.
De e frig sau cald, Alexandru
aleargă dimineața prin parcul Valea Trandafirilor și face un tur cu
bicicleta sa până la Aeroportul Internațional Chișinău. „De obicei,
sâmbăta sau duminica, merg pe
trasee rurale, prin păduri, câmpii
etc.”, povestește Alexandru. În zi
de weekend, parcurge cu bicicleta
peste 100 de kilometri prin localitățile Republicii Moldova. Se consideră ciclist amator și alergător
cu experiență. „Alerg de 20 de ani.
Pe bicicletă merg din copilărie”,
își amintește el.
Mersul pe bicicletă nu se uită.
Este o activitate plăcută și benefică pentru sănătate. „Eu întotdeauna le spun elevilor mei: Mișcați-vă, nu stați pe loc. Mișcarea
înseamnă viață”, mărturisește
Alexandru care predă geografia
la un liceu din capitală. Acesta
spune că, pe lângă sport, se alimentează sănătos, nu consumă
băuturi alcoolice, evită rețelele de
socializare și petrece mult timp în
natură. Alexandru Șîrochii merge
cu bicicleta aproximativ patru mii
de kilometri într-un an.
Biciclistul urban
În plus, pedalatul este un mijloc alternativ de transport ecologic. „Ciclismul are aplicație practică: mergi la serviciu și oriunde
ai nevoie. Dacă transportul public
nu circulă, te deplasezi cu bici-

cleta”, argumentează Alexandru.
Chiar dacă la capitolul infrastructură pentru biciclete,
Chișinăul nu-i prietenos cu iubitorii pedalatului, Alexandru
nu se plânge deoarece spune că
se descurcă pe trotuar. „Eu mă
descurc ușor. Transportul e foarte
comod și ecologic. Republica Moldova nu are infrastructură pentru
bicicliști, în comparație cu Italia,
Spania, Olanda. Nu-i atitudine și
respect față de bicicliști. Te adaptezi situației”, spune el.
Bicicleta se alege după preferință. Sunt biciclete de munte, de
oraș și pentru cicliști profesioniști. Bicicleta de munte (trad.
eng. – mountain bike) este pentru
mersul prin pădure, pe dealuri,
câmpii, hârtopuri, iar city bike
(trad. rom. – bicicletă de oraș)
este potrivită pentru plimbări
ușoare pe drumuri asfaltate, la
magazin, piață etc. Bicicleta pentru femei are cadrul jos, iar la cea
pentru bărbați cadrul e sus, zice
el.
Pedalatul, accesibil și ușor
de realizat
Tot de la Alexandru aflăm că o
bicicletă poate costa de la 1.000
de lei și până la 78.000 de lei.
Cele mai scumpe sunt bicicletele pentru cicliști profesioniști.
„Sunt scumpe deoarece sunt
ușoare, comode și mai bine adap-

tate. Acestea sunt confecționate
din carbon, material special pentru fabricarea bicicletelor. Dacă
o bicicletă pentru amatori cântărește 12 kilograme, una pentru
profesioniști are opt kilograme”,
explică el.
Ciclismul amatoricesc nu necesită investiții mari, menționează
Alexandru. „Principalul e dorința și perseverența. Investițiile în
sănătate, sport, dispoziție sunt
lucrurile care te fac mai împlinit”,
consideră el. În tururile cu bicicleta pe coclauri merge împreună cu băieți tineri. „Oamenii cu
care merg în tururi au câte 30-35
de ani. Sunt mai antrenați decât
mine. Eu mă strădui să fac față
tineretului. N-am încotro. Țin
ritmul cu ei. Starea sănătății îmi

permite”, conchide Alexandru
Șîrochii.
Siguranța mersului
pe bicicletă
Specialistul în kinetoterapie,
Vladimir Botezatu, recomandă mersul pe bicicletă oamenilor sănătoși.
De asemenea, kinetoterapeutul susține că bicicleta ergometrică, adică
statică, este folosită la recuperarea
pacienților după unele accidente.
Potrivit kinetoterapeutului Vladimir Botezatu, e important ca persoanele să-și stabilească anumite
scopuri reale, cum ar fi menținerea
sănătății, slăbirea sau altceva.
„Să nu întreacă măsura cu bicicleta pentru că după aceea pot
apărea traume de suprasolicitare,

Elevii vor reveni
la școală, după
unul din cele
șapte scenarii
Din toamnă, elevii revin la lecții în sălile de clasă. Redeschiderea instituțiilor de
învățământ, pentru anul de studii 20202021, va avea loc după unul din cele șapte
modele de funcționare, propuse pentru
consultări publice de Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,
în condițiile pandemiei de Covid-19.
„Școala din septembrie va fi responsabilă, flexibilă, deschisă, reînnoită, consolidată. Ministerul Educației va face tot posibilul
ca instituțiile de învățământ să se deschidă
într-un format tradițional la 1 septembrie,
iar experiența acumulată în cadrul măsurilor de carantină să completeze educația
tradițională”, a declarat Igor Șarov.
Cele șapte modele propuse pentru consultări publice:
Modelul 1: „Prezența fizică 100% la
școală”. Este aplicabil în cazul școlilor, al
claselor cu un număr rațional de elevi, în
corespundere cu normativele sanitaro-epi-

demiologice de stat.
Modelul 2: „Învățarea în două schimburi” în condițiile contextului pandemic, în
cazul școlilor cu mulți elevi, cu multe clase
la paralelă, organizarea activităţii educaţionale se poate realiza în două schimburi.
Modelul 3: „Învățarea combinată” presupune împărțirea școlii în zile de prezență și în zile de comunicare la distanță: pe
rând – o zi se vine la școală, o zi are loc
comunicarea la distanță, inclusiv online.
Modelul 4: „Învățarea de tip hibrid” presupune împărțirea clasei în două grupe:

pe rând o zi se vine la școală, o zi se fac
lecții online.
Modelul 5: „Învățarea alternantă” are la
bază împărțirea clasei în două schimburi:
pe rând o săptămână se vine la școală, o
săptămână se fac lecții online.
Modelul 6: „Învățarea la distanță inclusiv
online” acest model se aplică în anumite
cazuri punctuale de forță majoră locală,
multe cazuri de Covid pozitiv într-o clasă/
școală/ localitate, cu respectarea izolării.
Modelul 7: „Învățarea mixtă” modelul
acesta presupune îmbinarea a două sau

pot să doară genunchii sau spatele. Persoanele care au hernie de
disc ar trebui să urmeze anumite
indicații despre cum se merge pe
bicicletă, ce fel de bicicletă să aleagă”, ne sfătuiește specialistul în
kinetoterapie, Vladimir Botezatu.
Mersul pe bicicletă este un
mijloc de transport care nu poluează mediul. Un studiu realizat
de Fundația Soros-Moldova arată
că orașul Chișinău este potrivit
pentru implementarea ciclismului urban și are potențial pentru
dezvoltarea acestuia. Urmând experiența statelor europene, cu o
abordare și acțiuni de dezvoltare
a infrastructurii, transportul alternativ poate prelua în zece ani
până la 30% din traficul urban.
Natalia MUNTEANU

trei dintre modelele prezentate mai sus.
Totodată, a început admiterea în școlile
profesional tehnice. Perioada de depunere
a dosarelor este 13 iulie – 31 iulie în colegii
și centre de excelență și 13 iulie – 7 august
în școli profesionale. Oferta educațională
în învățământul profesional tehnic este de
circa 20 de mii de locuri, dintre care 50%
cu finanțare bugetară.
Admiterea la studii în universități va
avea loc în perioada 27 iulie-4 august.
Dosarele se depun online. Iar în perioada
8-18 august documentele de admitere se
depun în original la instituția aleasă de
viitorii studenți, conform unui orar cu acces etapizat stabilit de instituție în diverse
blocuri de studii, cu respectarea măsurilor
de protecție împotriva răspândirii noul tip
de coronavirus.
Pentru anul de studii 2020-2021, în total
au fost prevăzute 8.645 de locuri bugetare, cu 200 mai mult decât în anul trecut.
În cadrul studiilor superioare de licență
și studii superioare integrate vor putea fi
admiși cinci mii de studenți fără taxă de
studii, în cadrul a 26 de specialități. La studiile superioare de master vor fi disponibile
3.096 de locuri cu finanțare bugetară, iar
la studiile de rezidențiat – 443 de locuri.
N. M.
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Cei care au realizat un stagiu mai mic de 15 ani pot semna un contract individual de asigurări sociale cu CNAS

Ce pensii vom avea dacă
am cotizat puțin?
S

ubiectul pensiilor este unul sensibil pentru
mulți moldoveni. Ei se îngrijorează pentru
sumele pe care le vor primi după împlinirea
vârstei de pensionare. Ce alocație vor avea cei care
n-au cotizat, care-i formula de calculare a pensiei
pentru cei care au un stagiu de cel puțin 15 ani,
cum se obține indemnizația de creștere a copilului
și alte drepturi de asigurări sociale, pentru că
despre ele vă relatăm în acest articol.

Persoanele care n-au cotizat
deloc, dar și cele care au plătit
contribuții sociale mai puțin de 15
ani, vor primi de la stat o alocație
socială în valoare de 565 de lei sau
50% din pensia minimă pentru
limita de vârstă, care de la 1 aprilie
2020 constituie 1.131 de lei. Odată
cu modificarea pensiei minime, la
1 aprilie și 1 octombrie ale fiecărui an, se recalculează și alocația
socială pentru cetățenii ajunși la
vârsta de pensionare, aflăm de la
Olga Mihaeș, șefa Direcției generale pensii și alocații de la Casa
Națională de Asigurări Sociale a
Republicii Moldova (CNAS).

Foto: Natalia MUNTEANU

Natalia MUNTEANU

pensionați la 63 de ani, iar stagiul
de cotizare, pentru pensia deplină, constituie 34 de ani. „De la 1
aprilie 2017, pensia este calculată după o nouă formulă care
ia în calcul toți anii de activitate cotizați, iar salariul se ia din
baza de date CNAS, începând cu
1 ianuarie 1999”, ne spune Liuba
Rotaru, șefa CTAS Centru. Potrivit acesteia, valoarea pensiei este
influențată de doi indici: numărul de ani și mărimea salariului.
Bărbații deja au egalat vârsta de
pensionare, iar femeile în anul
2028 se vor pensiona la 63 de ani.
Cum se calculează pensia
P = 1,35% x Tt x Vv este formula de stabilire a pensiei. Unde
Tt înseamnă numărul de ani, Vv
este venitul valorizat, iar 1,35%
este rata de acumulare pentru anii
de cotizare, conform Legii privind
sistemul public de pensii. „Pentru
a calcula Tt se adună numărul de

Pensia celor care au cotizat
mai puțin de 15 ani

În formula

Toți cei care au realizat un stagiu mai mic de 15 ani „pot semna
un contract individual de asigurări
sociale cu CNAS, pentru a avea
dreptul la calcularea pensiei, dacă
sunt de părerea că au un salariu
mai mare și, respectiv, ar putea
primi o pensie mai mare decât
alocația socială pentru persoanele vârstnice”, precizează Olga
Mihaeș. În anul 2020, valoarea
acestui contract este de 10.740 de
lei, inclusiv pentru cetățenii care
lucrează în baza patentei de întreprinzător. Moldovenii care dețin
cotă de pământ (după împroprietărirea țăranilor cu pământ în anii
90), plătesc 2.736 de lei.
Potrivit Liubei Rotaru, șefa Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din sectorul Centru al mun.
Chișinău (CTAS), în formula de
calculare a pensiei, contractul individual de asigurări sociale nu influențează contribuțiile plătite la
stat în perioada de muncă, ci doar
numărul de ani cotizați. Deoarece
persoanele care n-au minim 15
ani de stagiu, nu au dreptul să-și
stabilească pensia.
După reforma sistemului de
pensii, a fost egalat stagiul de
cotizare și vârsta de pensionare.
Atât femeile, cât și bărbații vor fi

de calculare a
pensiei, contractul
individual de
asigurări sociale
nu influențează
contribuțiile plătite
la stat în perioada
de muncă, ci doar
numărul de ani
cotizați.

luni pentru toți anii lucrați oficial, care se împart la 12 luni, iar
ca rezultat aflăm numărul de ani
cotizați. Vv este venitul pentru
fiecare lună, înmulțit cu coeficientul de valorizare, stabilit de
Guvern anual, la 1 aprilie”, explică
Liuba Rotaru. CNAS deține o bază
de date unde sunt înregistrate
contribuțiile și salariile fiecărei
persoane.
În stagiul de cotizare sunt incluse și perioadele necontributive,
precum perioada de trei ani pentru îngrijirea copilului și intervalul în care asiguratul a beneficiat
de indemnizație de incapacitate
temporară de muncă, dar banii
pentru că a fost bolnav nu se iau

Pensionari stau la rând la CTAS pentru a-și recalcula pensia

în calcul. „Dacă e buletin de boală,
se scoate din calcul. O femeie a
fost bolnavă mai mult de șase luni
într-un an. Nimeni nu întoarce
nimic”, exemplifică ea.
Cum se obține parola
de acces la contul personal
de asigurări sociale
Cetățenii Republicii Moldova
care au lucrat până în anul 1998
trebuie să știe că stagiul de muncă se va lua în calcul la stabilirea
pensiei pentru limita de vârstă.
Doar că în cazul acestora formula
de calculare a pensiei e diferită.
Potrivit Olgăi Mihaeș, pentru ca
pensia să fie calculată din venitul
valorizat, persoanele trebuie să
confirme cel puțin cinci ani cotizați după 1 ianuarie 1999.
„Dacă nu confirmă acești cinci
ani, se calculează în baza coeficientului nivelului profesional.
Avem un clasificator al profesiilor din R. Moldova, fiecare are
un coeficient. Se ia coeficientul
celei mai înalte profesii deținute
de persoană în ultimii 15 ani de
activitate. Coeficientul se raportează la salariul pe care l-a avut în
acea perioadă deoarece noi nu mai
utilizăm salariul din Uniunea Sovietică”, precizează Olga Mihaeș.
Persoanele care achită contribuții la stat beneficiază de toate riscurile de asigurări sociale.
Indemnizația de maternitate,
indemnizația unică la nașterea
copilului, indemnizația pentru
îngrijirea copilului, buletinul de
boală, foia de odihnă la sanatoriu,
pensia pentru pierderea întreținătorului, pensia de invaliditate,

pensia de vârstă și indemnizația
de deces se achită din bugetul asigurărilor sociale. Este important
ca toate contribuțiile să fie transferate lunar la bugetul asigurărilor
sociale.
Uneori, contabilii nu transferă
pe contul CNAS contribuțiile sociale în cuantum de 6% din salariul
brut al angajatului și 23% plătite
pentru fiecare salariat de către
angajator. Potrivit șefei CTAS,
fiecare persoană poate avea o
parolă de acces la contul său de
asigurări, pe care-l poate verifica
oricând pe cnas.md. „Sunt două
modalități de a primi o parolă:
contabilul firmei prezintă lista
tuturor angajaților la CNAS și
primește parola, în plic sigilat,
pentru fiecare angajat. Nu are
dreptul nimeni să deschidă plicul.
A doua modalitate: persoana cu
buletinul se adresează la CTAS,
depune cerere, iar noi trimitem
informația la CNAS. Parola se
primește individual”.
Alte riscuri sociale
Indemnizația de maternitate
este primul risc asigurat. Aceasta
se stabilește doar pentru persoanele asigurate, adică angajate în
câmpul muncii. „Se face media
salariului pentru ultimele 12 luni,
până la luna deschiderii acestui
buletin. Se achită 100% din salariul mediu. Indemnizația de maternitate se plătește doar o dată
pentru o perioadă de 126 de zile”,
menționează Liuba Rotaru. Dacă
mama este neasigurată, atunci
indemnizația de maternitate o
poate lua tatăl copilului.

Toți părinții moldoveni, indiferent dacă sunt asigurați sau
nu, beneficiază de o indemnizație
unică la nașterea copilului, care,
de la 1 ianuarie 2020, constituie
8.299 de lei. Suma acestei indemnizații este fixă și revăzută anual
de Guvern, potrivit Legii privind
indemnizaţiile şi alte prestaţii de
asigurări sociale.
Indemnizația de creștere
a copilului
Părinții neasigurați primesc
o indemnizație pentru îngrijirea
copilului până la doi ani în sumă
fixă de 640 de lei pe lună. Cei
asigurați pot beneficia de această
indemnizație calculată în baza
contribuțiilor sociale acumulate
de beneficiar. Potrivit Liubei Rotaru, pentru primul an de viață
al copilului, indemnizația lunară
constituie 60% din salariul mediu pe ultimele 12 luni de muncă.
După doi ani și două luni, aceasta
este de 30%, iar în ultimele zece
luni se păstrează locul de muncă,
fără indemnizație.
Șefa CTAS Centru ne spune
că părinții asigurați pot alege
să-și stabilească indemnizația
lunară în mărime de 30% din
salariu pentru primii trei ani ai
copilului. Și tatăl are dreptul la
o indemnizație paternală, timp
de 14 zile. Aceasta se achită când
tatăl își ia concediul paternal pe
parcursul a 56 de zile de la nașterea copilului. Indemnizația paternală constituie tot 100% din
salariul mediu pentru patru luni,
fiind ultima indemnizație de care
beneficiază o familie.
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România le va acorda
pensii foștilor deținuți politici
din grupul Ilașcu

C

a urmare a unei inițiative legislative a
europarlamentarului Eugen Tomac, depusă
cu cinci ani în urmă și votată acum de
Parlamentul Românei, foștii deținuți politici ai
regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu,
Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Popa,
condamnați pe 9 decembrie 1993 la ani grei
de pușcărie în închisorile din stânga Nistrului,
vor primi pensii din partea statului român,
transmite Romanian Global News.
„După mai bine de zece ani
litate de secretar de stat pentru
de efort constant, statul român
românii de pretutindeni. Am cona făcut dreptate. O inițiativă lesiderat esențial ca foștii deținuți
gislativă pe care am promovat-o
politici Ilie ILAȘCU, Alexandru
cu toată conLEȘCO, Andrei
vingerea este
IVANȚOC și
de astăzi lege.
Tudor POPA,
Cei patru cecondamnați la
tățeni români,
9 decembrie
condamnați
1993 pentru
de muncă, chiar dacă
în 1993 la ani
simplul fapt
este foarte târziu,
grei de închică
militau
soare de un
pentru păstrastatul român face
tribunal ilegal
rea identității
dreptate pentru
de la Tiraspol,
românești în
cetățenii români Ilie
vor beneficia
R. Moldova, să
Ilașcu, Alexandru
de acum de o
aibă parte de
Leșco, Andrei Ivanțoc
pensie de foști
un sprijin conși Tudor Popa!”, a scris
deținuți policret pe care îl
europarlamentarul pe
tici. Dincolo
meritau pe deFacebook.
de componenplin”, susține
ta financiară,
Eugen Tomac.
importantă
Amintim că
este recunoașIlie Ilașcu a
terea de către statul român a sufefost condamnat la moarte, dar a
rințelor pe care pe nedrept le-au
fost eliberat în 2001, fiind ales
îndurat. Am inițiat acest demers
deputat în Parlamentul României
acum mai bine de zece ani, în cași membru în Adunarea Parla-

După ani

mentară a Consiliului Europei.
Alexandru Leșco a fost condamnat la 12 ani de închisoare și a fost
eliberat abia în 2004, după executarea întregii pedepse ilegale, iar
Andrei Ivanțoc și Tudor Popa au
fost condamnați la 15 ani de închisoare și au fost eliberați în 2007.
În calitate de cetățeni români, ei
au acționat Guvernul R. Moldova
și Federația Rusă în judecată la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde au și câștigat
procesul. După eliberare, toți cei
patru eroi au fost decorați de către președintele Traian Băsescu cu Ordinul Național „Steaua

României”, în grad de Cavaler.
„Pentru că acești cetățeni români
au nevoie de un suport real, am
dorit ca statul român să le recunoască meritele și să le ofere
în mod constant un sprijin prin
acordarea unei pensii similare
foștilor deținuți politici. (…)
După aproape 5 ani de discuții,
negocieri, dezbateri în comisii și
foarte multe explicații, astăzi Camera Deputaților a votat cu 279
de voturi pentru, zero împotrivă
și 18 abțineri, inițiativa pe care
am propus-o. Le mulțumesc pe
această cale tuturor parlamentarilor din toate grupurile politice

pentru votul favorabil. În mod
special, îi mulțumesc domnului
deputat Silviu Vexler, cel care
m-a sprijinit enorm în toți acești
ani pentru reușita acestui demers,
sprijin esențial pentru adoptarea
proiectului de lege.
Mă bucur enorm că după
ani de muncă, chiar dacă este
foarte târziu, statul român face
dreptate pentru cetățenii români
Ilie Ilașcu, Alexandru Leșco,
Andrei Ivanțoc și Tudor Popa!”,
a scris europarlamentarul pe
Facebook.
N. M.

Apel pentru salvarea actorului Vlad Ciobanu
Îndrăgitul actor și regizor Vlad Ciobanu
a fost diagnosticat cu leucemie. Artistul
este internat în stare gravă la Institutul
Regional de Oncologie din Iași. Anunțul
a fost făcut de fratele său, scriitorul Vitalie Ciobanu, care îi roagă pe ieșeni, dar și
pe toți românii din Țară să doneze sânge,
transmite InfoPrut.
„Oameni buni, năpasta vine când nu
te aștepți. Fratele meu, actorul și regizorul Vlad Ciobanu (Vladimir în acte) este
grav bolnav, internat la IRO Iași. Medicii
sunt foarte buni și spitalul e una dintre
instituțiile medicale de top din România.
Dar vă rugăm și pe voi să ne ajutați. Vlad
are nevoie de transfuzii de sânge. Vom
deschide în scurt timp și o campanie de
colectare de fonduri, tratamentul e costisitor, încât orice contribuție oricât de
mică va însemna pentru Vlad un pas spre
sănătate”, a menționat Vitalie Ciobanu.
Scriitorul a mai notat, într-o postare pe Facebook, informații tehnice, pentru eventualii donatori din Iași și pentru cei din
alte orașe ale Țării. „Îi rugăm pe ieșeni să
doneze masă trombocitară, iar pe ceilalți
– eritrocite”, a scris Vitalie Ciobanu.
„Vă mulțumim pentru prietenie și solidaritate! Și vă mulțumim tuturor care deja
ați distribuit acest mesaj – în România,
în Basarabia și în diaspora – și celor care
o veți distribui în continuare. Gândurile
voastre bune ne vor ajuta. Dumnezeu să
vă binecuvânteze!”, a mai spus scriitorul
Vitalie Ciobanu.

CNTS are program luni – vineri. Ora
07:30 -17:00, cu pauză de masă între
12:00-12:30. Adresa: mun. Chișinău, str.
Academiei 11.
Sunt așteptate în special persoanele cu
RH Negativ.
Atașăm un link ce facilitează transferul Transfer P2P

Transfer P2P

Actorul Vlad Ciobanu a devenit cunoscut
publicului larg mai ales după prestația sa
în filmul „Luceafărul”, regizat de maestrul
Emil Loteanu. În prezent, el este director
la Centrul Național de Educație prin Artă
din Chișinău.
Și Uniunea Scriitorilor din Moldova informează printr-un apel că au fost deschise
conturi bancare la care se pot transfera
donații în Euro, Dolari și MDL. Deținătorii de carduri RON pot face de asemenea
donații în Euro sau Dolari. (Conturile la
care se pot face donațiile, le găsiți mai jos.):
„Vă rugăm de asemenea să ajutați cu
donații de sânge. Vă comunicăm pe această
cale că Centrul Național de Transfuzie a

Sângelui (CNTS) din Chișinău acceptă donații de sânge pentru Vlad Ciobanu. Sunt
acceptate toate persoanele apte medical
(fără boli infecțioase în trecut, cu tensiunea arterială bună, cu masa corporală
peste 50 kg.).
Orice grupă de sânge este binevenită, dar
în special sunt vizate persoane cu aceeași
grupă de sânge pe care o are Vlad Ciobanu:
1, RH Negativ.
Pentru donarea de sânge e necesar să
aveți buletinul de identitate la Dvs. și să
menționați că donați sânge pentru pacientul Vladimir Ciobanu, internat la secția
Hematologie a Institutului Regional de
Oncologie Iași.

Alte date bancare:
Banca beneficiară MOLDMD2X
Valuta - MDL
BC MOLDINDCONBANK S.A.
IBAN MD91ML000000022520099526
Numele beneficiarului: Ciobanu Vitalie
***
Bănci corespondente:
Valuta - EUR
SOLADESTXXX
BENEFICIARY BANK –
MOLDMD2X
BC MOLDINDCONBANK S.A.
MD91ML000000022520099526
BENEFICIARY CUSTOMER – Ciobanu
Vitalie
***
Valuta - USD
BLBBBY2X
BENEFICIARY BANK –
MOLDMD2X
BC MOLDINDCONBANK S.A.
MD91ML000000022520099526
BENEFICIARY CUSTOMER – Ciobanu
Vitalie”
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Sfaturi utile pentru părinți

Puseurile de creștere la copii

C

reșterea este procesul fiziologic prin care
are loc schimbarea greutății, înălțimii și
a altor trăsături ale corpului copilului, pe
măsură ce acesta înaintează în vârstă.

Deși schimbările au loc treptat,
la anumite etape ale vieții există puseuri de creștere, în timpul
cărora aceste modificări se întâmplă cu o viteză mult mai mare.
Află în continuare la ce vârstă
să aștepți aceste modificări bruște
și cum să îți ajuți copilul să treacă
mai ușor prin ele.
Creșterea copilului
Primul an de viață este cea mai
uimitoare perioadă, întrucât copilul crește foarte rapid, adăugând
aproximativ 25 de centimetri la
înălțime, triplându-și greutatea
de la naștere. După primul an de
viață, mulți părinți rămân uimiți
atunci când copilul lor nu mai
crește cu aceeași viteză. Adevărul
este că niciun copil nu își continuă
creșterea cu viteza din primul an
de viață.
După prima sa aniversare micuțul continuă să crească aproximativ câte 6 centimetri pe an,
până la vârsta adolescenței. Însă,
pe parcursul acestei perioade, el
crește neuniform, perioadele de
staționare alternându-se cu cele
de creștere bruscă, principalul
aport de centimetri petrecându-se primăvara.
Cel mai mare puseu de creștere
are loc, însă, la vârsta de pubertate. De obicei, între 8 și 13 ani
la fete și 10-15 ani la băieți. Pubertatea durează între 2 și 5 ani.

Puseul este asociat cu dezvoltarea
sexuală, care cuprinde apariția
părului pubian și axilar, creșterea
și dezvoltarea organelor sexuale
și debutul ciclului menstrual la
fetițe.
Ulterior, către vârsta de 15 ani
la fete și 16-17 – la băieți, creșterea pubertară ia sfârșit, tânărul/
tânăra atingându-și maturitatea
fizică.
Semnele puseurilor
de creștere
De obicei, un puseu de creștere este caracterizat de un șir de
semne:
- Foame excesivă;
- Somnolența și dormitul mai
îndelungat în timpul unei reprize;
- „Durerile creșterii”, caracterizate printr-un caracter sâcâitor,
care apare de obicei în picioare.
Aceste dureri pot trezi copilul
chiar și în timpul nopții.
- Neîndemânarea – odată cu o
creștere bruscă are loc o modificare a centrului greutății. Pentru a
se deprinde cu aceste schimbări,
copilul are nevoie de timp. Iată
de ce în prima perioadă el devine
neîndemânatic.
Cum să îți ajuți copilul
Susținut în procesul de creștere de către părinții săi, copilul poate trece cu brio prin pu-

seurile de creștere. Iată câteva
sfaturi:
- Asigură-i odihna corespunzătoare. În timpul puseurilor
de creștere, dar și al vârstei de
creștere per general, copilul are
nevoie de 10-12 ore de somn pe
noapte. Somnul îi asigură odihna
corespunzătoare pentru creșterea
eficientă a țesuturilor.
- Alimentația echilibrată. În
perioada de creștere, copiii au nevoie de o dietă echilibrată, bogată
în proteine de calitate înaltă (carne, pește, ouă, lactate), acizi grași
omega 3 (pește, nuci, semințe),
calciu și fosfor (produse lactate,
semințe, leguminoase, verdețuri).
- Încurajează-l să efectueze
regulat exerciții fizice. Pe lângă
profilaxia obezității exercițiile
regulate întăresc sistemul osos.
Găsește o activitate fizică distractivă, potrivită și pe plac copilului
tău.

Corpul uman este alcătuit în proporție de
60% din apă. Deși fără acest compus nu am
supraviețui, uneori acesta se acumulează în
cantități prea mari în corp, iar incapacitatea
lui de a elimina lichidele în surplus poartă
denumirea de retenție de apă. Care sunt
cauzele acestei disfuncții, cum afectează retenția de apă sănătatea și cum să-i faci față?
Tipurile retenției de apă
Există două tipuri de retenție de apă –
generalizată și localizată. Retenția sau
edemul generalizat este caracterizată prin
umflarea întregului corp. Edemul localizat reprezintă umflarea unor zone strict
delimitate ale corpului, precum gleznele,
tălpile, fața, mâinile sau palmele.
Un tip specific al edemului localizat
este limfedemul, în cazul căruia lichidele
se acumulează în picioare sau brațe din
cauza obstrucției sistemului limfatic (al
doilea sistem circulator al corpului). Acest
proces poate fi cauzat de trauma vaselor
limfatice. Disfuncția este caracterizată prin
oboseală, decolorarea pielii, membre mărite
în dimensiuni și deformarea ariei afectate.
Unele dintre cele mai frecvente
cauze ale retenției de apă sunt:
Gravitația, zborul cu avionul, canicula,

Copiii diferă după ritmul de
creștere și dezvoltare în timpul
copilăriei și adolescenței. Exact
ca și adulții, unii sunt mai înalți,
alții mai scunzi. De obicei, fetele
ajung la vârsta pubertății mai devreme decât băieții, iar acest lucru
se manifestă prin apariția ciclului
menstrual. Însă, aceste lucruri se
încadrează în limita normalității.
Încearcă să eviți comparațiile
de înălțime cu alți colegi de vârstă,
încurajând copilul să fie conștient
de propriul corp. Învață-l să se
accepte așa cum este și explică-i
că unii copii se dezvoltă mai devreme, iar alții mai târziu, însă
își ating înălțimea în orice caz.
Copiii adresează, de obicei, mai
multe întrebări – de la procesul de
cădere și reînnoire a dinților până la
transpirația exagerată și dezvoltarea

Sursa foto: dozadesanatate.ro

Retenția de apă
în organism,
simptome
și tratament

Discută procesele
de creștere cu copilul tău

arsurile, inclusiv cele solare, ciclul menstrual, sarcina, unele medicamente, carențele nutriționale, surplusurile alimentare;
insuficiența venoasă cronică. Staționarea
acestuia în vene poate provoca apariția
maladiei varicoase a venelor.
Cauze ale apariției retenției de apă:
Retenția de apă poate fi consecința unor
boli, precum:
- Boli renale – sindromul nefrotic sau
glomerulonefrita acută;
- Insuficiența cardiacă – dacă inima nu
pompează eficient sângele, corpul compensează acest fenomen prin retenția de lichide
și mărirea volumului de sânge din corp.
Drept rezultat are loc congestia venelor,
mărirea ficatului în volum și acumularea
lichidelor în cavitățile corpului – cea abdominală (ascita) și în țesuturile de sub
piele, cauzând edemul picioarelor.
- Boli pulmonare cronice – asemenea
emfizemului pulmonar sever, ceea ce pune
o presiune excesivă asupra ventricului drept
al inimii, determinându-l să cedeze.

- Maladii ale ficatului – asemeni cirozei hepatice, care determină insuficiența
acestuia;
- Limfedemul malign – tumoare cancerigenă care determină blocarea structurilor
limfatice – a ganglionilor;
- Boli tiroidiene – asemeni hipotiroidismului;
- Artrita – articulațiile afectate de unele
tipuri ale artritei au tendința să se umple
cu lichid;
- Reacțiile alergice – corpul se poate
mări în dimensiuni drept răspuns la acțiunea unor alergeni, de exemplu, pișcătura
unei insecte. În unele cazuri această reacție
este foarte severă – șocul anafilactic, și
necesită o intervenție medicală urgentă,
deoarece poate cauza inevitabil decesul.
- Bolile autoimune, precum lupusul
eritematos.
Printre simptomele retenției de
apă se numără:
Umflarea părților afectate ale corpului
(picioarele, genunchii, gleznele și mâinile
sunt cel mai frecvent afectate); senzații

sânilor. Răspunde la toate cu sinceritate și argumente suficiente și nu
evita discuțiile deschise, explicându-i copilului schimbările din corp
și metodele de a face față acestora.
La vârsta pubertății copilul
poate fi subestimat sau hărțuit
de propriii colegi. Se întâmplă din
cauza diferențelor aspectului exterior ale acestora. Încurajează-l
să se stimeze și să se accepte pe
sine. Încearcă să îi înțelegi sentimentele și să discuți deschis cu el.
În cazul unor suspecții
Dacă observi probleme în procesul de creștere a copilului tău,
apelează la un medic. Acesta îți va
oferi un consult, cercetând inclusiv istoricul familial și va indica
un șir de teste, dacă e cazul. În
unele situați, poate fi nevoie de
un pediatru-endocrinolog.
sanoteca.md

dureroase în zonele afectate; articulațiile
devin rigide, mai puțin mobile; acumularea
rapidă în câteva zile a kilogramelor în plus;
fluctuația inexplicabilă a greutății corpului;
la apăsarea pielii, urma degetului/palmei
se reține pentru câteva secunde, însă în
unele cazuri acest semn poate fi absent.
Diagnosticarea retenției de apă
Medicul îți va face următoarele examene:
examenul fizic; istoricul medical; chestionarea
detaliată despre retenția de apă, când a debutat, din ce cauze, dacă este stabilă sau variază;
analize de sânge și urină; teste funcționale
hepatice și renale; radiografia toracică; test
cardiac funcțional – electrocardiografia (ECG).
Riscurile retenției de apă
Retenția de apă poate fi cauzată de patologiile medicale enumerate anterior, care
trebuie soluționate în mod urgent. O atenție deosebită trebuie acordată trombozei
venoase, edemului pulmonar (acumularea lichidelor în plămâni) și fibroamelor
la femei.
Remedii de combatere a retenției
de apă:
O dietă săracă în sare; consumul produselor bogate în kaliu și magneziu; suplimente
alimentare; consumul proteinelor; păstrează-ți picioarele ridicate; poartă ciorapi cu
compresie; consultă medicul dacă problema
persistă și renunță la automedicație.
După sanoteca.md
Pagină îngrijită de Elena Cioina
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Un start aducător
de speranțe

Moldova
deschide sezonul
de fotbal pe plajă

A

Iulian BOGATU
Echipa antrenată de specialistul croat Zoran Zekić este urmată
în clasamentul Diviziei Naționale,
la două puncte diferență, de Petrocub Hâncești, proaspăta deținătoare a Cupei Moldovei Orange.
Pe locurile III și IV sunt situate
cluburile Sfântul Gheorghe Suruceni și Dinamo-Auto Tiraspol,
cu câte șase puncte în palmares.
Milsami Orhei cu cinci puncte la
activ ocupă poziția a V-a. Se pare
că aceste cinci echipe vor lupta în
sezonul 2020/2021 pentru un loc
pe podiumul de premiere, precum
și pentru dreptul de a reprezenta
R. Moldova în preliminariile cupelor europene intercluburi.
Dacă e să ne referim la partea
de jos a clasamentului, primele
trei meciuri au demonstrat fără
putință de tăgadă că formația Codru Lozova rămâne a fi, ca și în
sezonul precedent, lanterna roșie

a ediției, adică prima candidată la
retrogradare, cel puțin până la o
consolidare mai semnificativă a
lotului. De asemenea, spre marele
regret al microbiștilor noștri, Zimbru Chișinău, pe timpuri echipa
fanion a fotbalului moldovenesc,
dă semne vădite că criza de durată
prin care trece este departe de a
fi depășită.
Chiar dacă partidele se desfășoară cu porțile închise, spectatorii au ocazia, oferită de Federația
Moldovenească de Fotbal, să fie
părtași – prin mijloace online –
absolut la toate meciurile Diviziei Naționale. Este îmbucurător
faptul că startul campionatului,
cu un program încărcat menit să
recupereze pauza îndelungată
provocată de coronavirus, va oferi
suporterilor avizi de fotbal posibilitatea să urmărească meciurile
eșalonului superior al fotbalului
național. Suntem încrezători că
situația pandemică se va ameliora
în curând, iar toată lumea bună,
inclusiv cea fotbalistică, va reveni
în sfârșit la normal.
Divizia Naţională
Etapa 1
Dinamo Auto Tiraspol – FC
Florești 3-1 (2-0) (D. Nagiyev,
39, M. Mihaliov, 45, M. Pyrohov,

Foto: Vadim Caftanat

fost dat startul Campionatului țării la
fotbal, acesta fiind deocamdată unicul
turneu național desfășurat pe teritoriul
republicii. După trei etape disputate,
Sheriff Tiraspol a preluat șefia în clasament.
Astfel, campioana en-titre a obținut trei victorii
în tot atâtea meciuri, a înscris de nouă ori în
poarta adversarilor și este unica formație care n-a
încasat niciun gol în această ediție de campionat,
fiind lider incontestabil la toate criteriile
menționate.

74 / I. Bugaiov, 79)
Sheriff Tiraspol – Speranța
Nisporeni 2-0 (1-0) (G. Boban,
29, A. Bliznicenko, 90+1)
Sfântul Gheorghe Suruceni
– Codru Lozova 5-1 (2-0) (D.
Mandrîcenco, 22, V. Stînă, 26, 55,
E. Slivca, 63, A. Suvorov, 90+4pen. / I. Ibrian, 68)
Milsami Orhei – Petrocub
Hâncești 0-0
Zimbru Chişinău – Dacia-Buiucani Chişinău 0-1
(0-0) (V. Crîcimari, 66)
Etapa 2
FC Florești – CS Codru 1-0
(0-0) (V. Stefu, 67)
Sf. Gheorghe – Sheriff 0-1
(0-0) (W. Parra Sinisterra, 73)
Petrocub – Dinamo-Auto
3-1 (2-1) (P. Racu, 14, V. Ambros,
45+1-pen., I. Damașcan, 90+1 /
M. Mihaliov, 41-pen.)
Dacia-Buiucani – Milsami
0-0
Speranța – Zimbru 2-2 (01) (A. Yakovlev, 58, A. Bursuc, 77
/ A. Ciopa, 16, Cemîrtan, 70)

Etapa 3
FC Florești – Petrocub 0-4
(0-2) (S. Plătică, 27, 43, V. Ambros, 58, I. Damașcan, 71)
Sheriff – Codru 6-0 (5-0)
(F. Castaneda, 11, 45+1, W. Parra
Sinisterra, 19, A. Bliznichenko,
33, A. Mudimu, 40, P. Wilson, 47)
Dinamo-Auto – Dacia-Buiucani 1-0 (0-0) (N. Solodovnicov, 68)
Zimbru – Sf. Gheorghe 1-3
(1-1) (P. Neagu, 5 / V. Stînă, 19,
R. Volkov, 87, A. Suvorov, 90+2)
Milsami – Speranța 3-0 (30) (I. Dragan, 38, 43, S. Nazar,
40)
Vă prezentăm clasamentul
Diviziei Naționale
după trei etape disputate:
1. Sheriff - 9 puncte; 2. Petrocub - 7 p.; 3. Sf. Gheorghe - 6 p.; 4.
Dinamo-Auto - 6 p.; 5. Milsami - 5
p.; 6. Dacia-Buiucani - 4 p.; 7. FC
Florești - 3 p.; 8. Zimbru - 1 p.; 9.
Speranța - 1 p.; 10. Codru - 0 p.
Golgeter: Victor Stînă (Sfântul Gheorghe Suruceni) – 3 goluri.

Hamilton s-a impus
la Marele Premiu al Stiriei
Monopostul pilotului britanic al echipei
Mercedes AMG, Lewis Hamilton, a trecut primul linia de sosire a cursei din cadrul Marelui
Premiu al Stiriei, desfășurată pe 12 iulie curent.
Campionul mondial în exercițiu a pornit din
pole position (pentru a 89-a oară în cariera
sa) și a dominat autoritar, cap-coadă, etapa
din Austria, demonstrând un parcurs de zile
mari. Astfel, el a obținut a 85-a victorie în
carieră, cu un rezultat de 1h 22 min. 50 sec.
683/100 (71 de tururi), și mai are nevoie de
şase succese pentru a egala recordul germanului Michael Schumacher. Britanicul a fost
urmat în clasament, la o diferență de 13,719
secunde, de coechipierul său, Valtteri Bottas,
câștigătorul cursei de săptămâna trecută, derulată pe același circuit Red Bull Ring. Pe locul
III premiant, la 33,698 secunde de învingător,
s-a clasat olandezul Max Verstappen, pilotul
firmei proprietar a circuitului de la Spielberg.
Topul celor 10 piloți beneficiari de punctaj a fost completat de Alexander Albon (Red

Bull Racing), Lando Norris (McLaren), Sergio
Perez (Racing Point), Lance Stroll (Racing
Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos
Sainz (McLaren) şi Daniil Kviat (AlphaTauri).
De remarcat că un reprezentant al echipei
McLaren a fost iarăși autorul, ca și în cursa
precedentă (Lando Norris), al celui mai rapid
tur de pistă, de această dată ieșind în evidență

Carlos Sainz.
După două etape, clasamentul general al
piloţilor se prezintă în felul următor: 1. Valtteri
Bottas (Finlanda/Mercedes) – 43 de puncte;
2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) – 37; 3. Lando Norris (Marea Britanie/
McLaren) – 26; 4. Charles Leclerc (Monaco/
Ferrari) – 18; 5. Sergio Perez (Mexic/Racing
Point) – 16; 6. Max Verstappen (Olanda/Red
Bull) – 15; 7. Carlos Sainz Jr. (Spania/McLaren) – 13. În clasamentul general al constructorilor, conduce detașat echipa Mercedes, cu
80 de puncte, fiind urmată de McLaren (38),
Red Bull (27), Racing Point (22) și Ferrari (19).
La ceremonia de premiere, trofeele au fost
aduse piloților cu ajutorul unui postament mobil de către niște roboţi ghidați de la distanță.
Cea de-a III-a etapă din acest an a Campionatului Mondial de Formula 1, Grand Prix-ul
Ungariei, se va desfășura la 19 iulie a.c. pe
circuitul Hungaroring.
I. B.

Republica Moldova va găzdui,
în perioada 19-23 august curent,
prima competiție majoră internațională la fotbal pe plajă după
pauza cauzată de pandemia COVID-19. Decizia a fost luată la o
ședință desfășurată online de un
grup de lucru al Organizației Mondiale de Fotbal pe Plajă (Beach
Soccer Worldwide – BSWW).
Astfel, meciurile din cadrul Euro
Beach Soccer League, Divizia B,
vor avea loc pe noul stadion cu teren de nisip din Parcul „La Izvor”
din capitală. Arena urmează să
fie dată în exploatare la sfârșitul
lunii iulie a.c. La acest turneu vor
participa 16 selecționate repartizate în 4 grupe, câștigătoarele
din cadrul cărora vor promova
în eșalonul de elită al fotbalului
pe plajă european.

Svitolina şi
Kvitova, în finala
unui turneu
demonstartiv

Tenismenele Elina Svitolina
(Ucraina) şi Petra Kvitova (Cehia) vor juca în finala turneului
demonstrativ de la Berlin, după ce
fiecare din ele s-a impus în semifinalele disputate pe 14 iulie curent. Astfel, jucătoarea din Cehia
a învins-o cu 6-3, 6-2 pe favorita
numărul 2, Kiki Bertens (Olanda),
iar reprezentanta Ucrainei, care
este și principala pretendentă la
trofeu, a surclasat-o pe Anastasija Svastova (Letonia), scor 7-6
(7/2), 6-3.

M. Warren a
câştigat Austria
Open la golf

Marc Warren a câştigat Openul
Austriei, turneu ce a deschis pe
12 iulie a.c. la Diamond Country
Club (Viena) circuitul european de
golf. Scoţianul i-a întrecut în clasamentul final pe germanul Marcel Schneider şi pe olandezul Wil
Besseling. Aceasta a fost a patra
victorie a lui M. Warren în cadrul
European Tour, după cea realizată în Danemarca, în anul 2014.
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Studenții basarabeni admiși la
Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava vor primi în dar câte un laptop
Bucurie dublă pentru studenții basarabeni care
vor fi admiși la Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava. Instituția va dărui tinerilor câte un laptop,
dar și o cartela SIM cu abonament la internet și trafic
de date de minimum 50 de GB, scrie NordNews.md.
Primii doritori de a-și face studiile în România
și-au depus marți dosarele la centrul de înscriere
din Sângerei, care va fi deschis două zile.
Universitatea de peste Prut pune la dispoziția elevilor din Republica Moldova 250 de locuri bugetare
la cele zece facultăți. În prima zi, au fost înregistrate
deja 80 de cereri.
Decanul Facultăţii de Istorie şi Geografie de la
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, prof.
univ. dr Vasile Efros, a declarat că tinerii basarabeni
se numără printre cei mai buni studenți de peste Prut.
„Din discuțiile cu decanii din universitate, de fapt,

cei mai buni la toate facultățile sunt studenții basarabeni. Ei sunt primii, sunt șefi de promoții. Aceștia
sunt cei mai activi la capitolul de burse Erasmus.
Anul trecut, am avut 21 de burse Erasmus, iar 16
din ele au fost luate de basarabeni.”
Un centru de înscriere a candidaților la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va fi deschis
și la Chișinău, în incinta Liceului „Prometeu”, în
perioada 15-17 iulie.
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

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

Carul cu bancuri
Popa, la căpătâiul mortului:
- A fost un om bun, dar, cât a trăit, nu prea a venit pe la Biserică.
Rudele:
- Nici acum nu ar fi venit, dar l-am adus noi.
- Ieșim și noi la o cafea?
- Păi nu ești însurat?
- Ba da, dar vin singur.
Ion și Maria, la maternitate:
- No, Mărie, ce avem?
- Băiat.
- No, și cu cine seamănă?
- Degeaba-ți spun, că nu-l cunoști.
Într-un salon de înfrumusețare:
- Faceți-mi manichiura ca la Britney Spears, coafura ca a Angelinei Jolie și pedichiura ca la Naomi Campbell.
- Dar fața așa o lăsăm, ca a lui Gerard Depardieu?

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

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

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

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

3 luni

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

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

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

Integrama
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Fata tatei, Leonela (2)

(urmare din numărul trecut)
Mama Sofiei a simțit că, dacă
nu-l desparte imediat pe ginerele
său de amanta sa moldoveancă,
fiica ei rămâne fără soț. Cu atât
mai mult cu cât nu au copii. Astfel, rusoaica îi telefonează soțului, care era ștab mare la Rostov,
îl pune la curent cu situația și
acela îi organizează ginerelui un
transfer într-un oraș din Rusia.
Firește, cu salariu mai mare, cu
perspective de creștere profesională și aproape de socri.
Amanții s-au despărțit cu sentimente sfâșietoare și cu păreri
de rău. Totuși, cu toată dragostea pentru Mariana, Vladimir
a părăsit fără prea mare regret
locurile natale. Iarăși era mânat
de gânduri de mărire și dorințe
de înavuțire.
A vrut să se bucure
și el de nașterea fiicei
În acel moment Mariana nu
știa că rămăsese însărcinată. Primul gând a fost să scape de copil,
dar mamă-sa a sfătuit-o să lase
copilul. „Cum să nasc, mamă? Dar
ce-o să zică lumea? Cu cine am
făcut copilul acesta?”

Vladimir, pe care o cunoștea încă
din facultate. Leonela avea șapte
ani împliniți în acel moment.
„Îl aducem acasă sau
îl lăsăm să putrezească
în Rusia?”
Fetița era cu adevărat fata ta-

Părinți și frați nu are, doar rude
de gradul trei, cărora nu le pasă
de dânsul”, se întrebau frații Marianei. La acel consiliu de familie
s-a decis că pleacă după Vladimir
Mariana și doi frați de ai ei. L-au
convins foarte greu să se întoarcă
în Moldova. Nu voia bărbatul să
împovăreze pe nimeni.

O tăcere ciudată
și apăsătoare
Când a împlinit fetița anul, i-a
trimis un alt răvaș Mariana și o
altă fotografie. Dar nicio veste din
Rusia. Se întreba ce s-o fi întâmplat, poate nu a ajuns scrisoarea
la destinatar, poate a interceptat-o
cineva pe drum. Oricum, tăcerea
era ciudată și apăsătoare.
Abia mulți ani mai târziu a aflat
Mariana, și absolut întâmplător,
că nici nu putea să-i răspundă Vladimir. Era țintuit la pat în urma
unui accident de muncă și locuia
singur într-un cămin muncitoresc.
Socrii lui au insistat ca Sofia să
divorțeze de soț și să-și formeze
o altă familie.
Zic, întâmplător a aflat Mariana vestea asta de la o rudă de a lui

Moldova. Uite tocmai acum și-a
dat seama că nu are niciun viitor, că o să le complice tuturor
existența și-i venea uneori gândul
să-și ia viața.
S-au întors în Moldova cu trenul. Mama Marianei și Leonela
îi așteptau în gară. Emoționantă
întâlnire! Copila s-a apropiat și
l-a mângâiat pe față: „Chiar ești
tatăl meu? – Ce mai putea întreba
un copil la șapte ani? – Hai acasă,
bunica a făcut mâncare multă și
gustoasă!”.
Minunea cea mare
a lui Vladimir

FOTO-SIMBOL

Lidia BOBÂNĂ

„Ai de acum peste treizeci de
ani, când crezi tu că mai devii
mamă? Am să te ajut cât am să
pot. Gura lumii n-o astupi niciodată. Vor vorbi cât vor vorbi,
dar să nu-ți pese”, a liniștit-o și
a încurajat-o maică-sa.
Sigur că a fost o perioadă complicată, chiar cu riscul de a rămâne
fără serviciu, dar, cu timpul, s-au
molcomit toți și, în primăvară, o
naște Mariana pe Leonela. Știa că
Vladimir își dorea cu ardoare un
copil și tare ar fi vrut femeia să-l
anunțe, să se bucure și el de fetiță.
Astfel, prin nu știu cine, face
rost de adresa lui și-i trimite o
scrisoare. A pus în plic și prima
fotografie a fetiței lor. „O cheamă
Leonela și e leit fata tatei”, își încheie ea răvașul. Dar n-a primit
niciun răspuns și nici nu i-a scris
Vladimir.

tei, atât de mult îi semăna. Un
copil răsfățat de mamă, bunică și
unchi. Mariana mai avea trei frați,
niciunul însurat la vremea ceea.
Într-o seară, și-a adunat familia și
le-a înșirat povestea lui Vladimir.
„Ce facem? Îl aducem acasă sau
îl lăsăm să putrezească în Rusia?

Faptul că i s-a născut o fiică l-a
bucurat peste seamă la început,
dar, când se gândea că o să-l cunoască în scaunul cu rotile, că nu
e în stare să-i fie de vreun ajutor
fetei și Marianei, îi venea să le
spună că în zadar au făcut atâta
drum, că el nu va merge cu ei în

Vă dați seama că viața cu un
invalid nu a fost ușoară pentru
nimeni. Leonela, cum venea de
la școală, avea grijă să-l scoată
pe taică-său la plimbare. Frații
Marianei veneau și ei în ajutor
dacă trebuia să fie dus pe la medici
sau să fie scăldat.
Surprinși au rămas toți când
Mariana a născut la 43 de ani încă
o fată, iar la 48, și un băiat. Zic,
surprinși au fost toți, mai ales Vladimir, care nu se aștepta la așa un
dar de la Dumnezeu.
Leonela însă era preferata lui.
„Fata tatei” – sus, „fata tatei” –
jos! „Fata tatei” era minunea cea
mare a lui Vladimir. Erau trecuți
de 50 de ani când a ieșit din școală
Leonela, peste vârsta asta când a
terminat facultatea, și pe la 60 și
ceva de ani au ajuns să aibă nepoți
de la dânsa.
Și ceilalți copii, firește, erau
iubiți și corcoliți de părinți, dar
o relație de-a dreptul uimitoare era între tată și fiica lui mai
mare.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

În plan profesional, ai
nevoie de mult mai multă
stabilitate și organizare.
Pentru tine termenele limită
„strânse” sunt tot ceea ce ai
nevoie pentru a-ți demonstra abilitățile. Îți dorești să
fii remarcat. Cu toate astea,
încearcă să nu devii exagerat
sau obositor pentru cei din
jur. Firea impulsivă te duce
foarte des spre situații limită.

Încerci destul de agresiv
să îți susții punctul de vedere, chiar dacă o astfel de
atitudine nu este necesară.
Cei din jur chiar nu sunt preocupați, așa cum consideri
tu, de deciziile pe care le iei
sau de modul în care alegi să
îți petreci viața. Împlinirea
pe care o trăiești în plan personal te ajută întotdeauna să
faci față provocărilor.

Încerci din greu să îți
reconsideri poziția față de
o anumită persoană. Nu vei
renunța până nu vei ajunge
la echilibrul pe care ți-l dorești. Ciclul anual făcut de
Lună se încheie în această
săptămână. Odată ce acest
proces se încheie, tu vei
avea o cu totul altă perspectivă asupra unor lucruri
importante din viața ta.

Schimbarea priorităților
îți va oferi motivația necesară pentru a face lucrurile pe
care le-ai tot amânat. Modul
în care te-ai simțit în ultima
perioadă te-a ajutat să fii mai
determinat privind unele
schimbări fundamentale
din viața ta. Deși știi că nimic
nu se întâmplă fără un motiv
anume, sunt contexte în care
parcă nu mai ai răbdare.

Nu vei reuși să îți concentrezi atenția pe dezvoltarea personală. Alte
priorități te fac să uiți de
propriile nevoi. Sunt multe
situații care îți vor provoca o stare de frustrare, dar
pentru moment tot ceea ce
poți face este să vezi dincolo
de lucrurile negative. E important să rămâi răbdător
și perseverent.

Deși în acest moment
totul pare să fie stabil din
punct de vedere emoțional,
nu te simți împlinit. În tot
ceea ce faci, ești acompaniat de oameni dedicați și
inimoși. Totuși, continui să
te simți singur. În carieră,
deși nu faci mai nimic în
acest sens, se întâmplă constant lucruri notabile.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Întotdeauna te lași influențat de cei din jur. Mai
grav este că ajungi să pui la
îndoială propriile sentimente. În următoarea perioadă
te simți inspirat și dornic de
a te face remarcat de anumite persoane. Nu este cel
mai potrivit mod dacă vrei
să îți recâștigi încrederea
în sine.

Ai ajuns să accepți faptul
că ideea de compromis te va
urmări toată viața. Neajunsurile emoționale pe care
le-ai trăit au făcut din tine
o persoană extrem de vulnerabilă. Zilele acestea aduc
neliniște și angoasă în viața
personală. Agitația din jur
are un efect advers evident
asupra echilibrului tău.

Deși încerci să nu te
lași afectat de conflicte,
te întrebi totuși care este
poziția pe care ar trebui să
o adopți în raport cu ceea
ce se întâmplă. Chiar dacă
cunoașterea de sine a devenit un scop evident pentru
tine, nu îi lași pe cei din jur
să fie prea intrusivi în ceea
ce te privește.

Pauzele organizate pe
care le iei săptămâna aceasta
te ajută să-ți refaci sistemul
energetic. Mercur retrograd
își finalizează ascensiunea
și astfel reușești să duci la
împlinire un proiect de suflet. Îți dorești să poți vorbi
deschis cu o anumită persoană despre emoțiile tale,
însă ceva te înfrânează.

Îți dorești să păstrezi aparențele în raport cu viața personală. Deși treci prin clipe dificile, nu te simți confortabil să
fii înconjurat de oameni care
doresc să-și împărtășească
propriile experiențe traumatice. Ai nevoie de calm și armonie. Crezi că propriul echilibru
interior este ceva ce doar tu
reușești să „reconstruiești”.

Având în vedere problemele de sănătate cu care te
confrunți de ceva timp, te
simți motivat să faci schimbări pertinente în propria
viață. Tot ceea ce este mai
important acum este să fii
bine cu tine. Viața de familie îți oferă împlinire, dar
este și o sursă generatoare
de frustrări.
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Luni, 20 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 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 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 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 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
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
09.50 Teleshopping
10.05 Chipurile României
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria
a III-a
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 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. 7
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului,
ep. 5
02.00 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda, ep. 7
02.25 Izolaţi în România
02.55 Sport
03.05 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 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 Doar să gustaţi…
12.30 Poate nu ştiai
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
15.00 Serial: Misiunea
15.50 Călătorie vară
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: Nunta roşie 93’
01.45 România… în bucate
02.15 Documentar: Marele război
în cifre

PROGRAME TV

03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

23.45 Ştirile
00.15 Serial Vlad
02.15 Las Fierbinţi
03.15 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

Moldova 1

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

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint

ProTV InterNațional

Jurnal TV

11.00 Purtătorii de cultură
11.30 F/d
11.45 Respiro
12.05 F/d
12.30 Bucătăria lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu
13.45 Cine vine la noi!
14.40 F/d
15.05 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film: În căutarea fericirii
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Vector european
03.25 Reporter pentru sănătate
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 O aventură americană: Aventură în Vest
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 (tm) Printesa şi Vedeta
Pop
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 Film Soacra mea e o scorpie
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Detectivul, mafia şi
cartoforul

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Asfalt de Moldova
11.00 CoLecţii Ora de Ras
12.30 Cabinetul din umbră
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
17.30 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 это 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 Счастливое число
Слевина
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Муз/ф На глубине 6 футов
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Свадебный переполох
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Свадебный переполох
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Все ради нее
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Глубокое синее море
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 Iubire ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
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. 707
10.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE 2
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. 310
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 313
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 708
21.00 Film: VIKINGII: INVAZIA
FRANCILOR
00.15 Fosta mea iubire
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 Смех и грех // Не
кончается синее море
22.00 Т/с Крылья империи
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 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
Marți, 21 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 dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România

Vineri / 17 iulie / 2020
artă românească
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Memorialul durerii
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
09.50 Teleshopping
10.05 Chipurile României
10.55 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria
a III-a
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda, ep. 8
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. 8
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului,
ep. 6
02.00 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda, ep. 8
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 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 Doar să gustaţi…
12.30 Poate nu ştiai
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
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!
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 Documentar: Marele război
în cifre
02.50 Călătorie vară
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1

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 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Seria capodopere - Galeria de

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Vector european
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu
13.45 Cine vine la noi!
14.40 F/d
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Medalion muzical
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!

18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Hoţul de orhidee
01.10 Bună dimineaţa
03.05 Moldova în eter direct
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor

07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
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 My Little Pony Equestria Girls
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 - eroina jocurilor video
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
14.15 Film O reţetă letală: misterul
biscuiţilor cu ciocolată
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Portoricani la Paris
23.15 Ştirile
23.45 Serial Vlad
01.45 Las Fierbinţi
02.45 Arena Bucătarilor
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 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 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
17.00 Jurnalul orei 17
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 Zona VIP
05.30 Editie speciala
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Глубокое синее море
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Все ради нее
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Лучшее во мне
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Лучшее во мне
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Американец
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пеле: рождение легенды
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 Iubire ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
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. 708
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. 311
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 314
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 709
21.00 Film: CRIPTA DIAVOLULUI
23.00 Film: VIKINGII: INVAZIA
FRANCILOR
02.15 Albumul Naţional
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
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18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с Смех и грех // Не
кончается синее море
22.00 Т/с Крылья империи
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, 22 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 dumneavoastră
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 dumneavoastră
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
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
09.50 Teleshopping
10.05 Chipurile României
10.55 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria
a III-a
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda, ep. 9
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. 7
02.00 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda, ep. 9
02.25 M. A. I. aproape de tine
02.55 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 România… în bucate
08.00 Documentar: Marele război
în cifre
09.00 Serial: Fram
10.00 Engleză la minut
10.05 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Doar să gustaţi…
12.30 Poate nu ştiai
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
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 MClintock!
122’
22.30 Câştigă România!
23.30 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
00.20 Telecinemateca MClintock!
122’
02.30 Documentar: Marele război
în cifre
03.15 Telejurnal
03.45 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Câştigă România!
05.00 Călătorie vară
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

tură în Vest
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
14.15 Film Spiritul adolescentei
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film fără scapare
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

Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu
13.45 Cine vine la noi!
14.40 F/d
15.05 Serial Pentru fiul meu
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Taxi
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Bucătăria lui Catherine
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 E. Piaf. - femeia care a iubit
04.05 Ştiri Externe
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 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
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) Printesa şi Vedeta
Pop
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 O aventură americană: Aven-
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09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
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. 709
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. 312
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 315
20.00 Film: INVAZIA
22.15 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
00.15 Film: CRIPTA DIAVOLULUI
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2

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 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 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
17.30 Бойкая Кухня
18.00 Colecţie Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Serial Sclava albă
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 это 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 Пеле: рождение легенды
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Американец
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Средь бела дня
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Средь бела дня
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Любовный менеджмент
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Иностранец
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

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 Смех и грех // Не
кончается синее море
22.00 Т/с Крылья империи
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, 23 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 dumneavoastră
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 Românie
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
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
09.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
09.50 Teleshopping
10.05 Chipurile României
10.55 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria
a III-a
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 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. 10
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului,
ep. 8
02.00 Kevin Dundon - bucătar în
Irlanda, ep. 10
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 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 Doar să gustaţi…
12.30 Poate nu ştiai
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
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
21.50 Călătorie vară
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 12
23.55 Vara amintirilor
01.00 D’ale lu’ Mitică
02.00 Documentar: Marele război
în cifre
02.50 Călătorie vară
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 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
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GAZETA de Chișinău
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu
13.45 Cine vine la noi!
14.40 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Bucătăria lui Catherine
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Prin muzică în Europa
00.25 Musafirul
00.55 Magia naiului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

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

Minimax

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Иностранец
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Любовный менеджмент
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Элитное общество
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Элитное общество
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В доме
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Сити-Айленд
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

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 - eroina jocurilor video
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

Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 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
17.30 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 Zona VIP
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 это есть
05.30 Cabinetul din umbră

ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.15 Film Misterul din florărie:
nimeni nu suflă o vorbă
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film 12 încercări: Izolarea
23.15 Ştirile
23.45 Serial Vlad
01.45 Las Fierbinţi
02.45 Ce se întâmplă, doctore?
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

03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с Смех и грех // Не
кончается синее море
22.00 Т/с Крылья империи
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

TV8

Pro 2

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: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
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

PROGRAME TV

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 Iubire ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
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. 313
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 316
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 710
21.00 Film: MINTE BOLNAVĂ
23.15 Film: INVAZIA
01.30 Poamă acră

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, 24 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 dumneavoastră
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
09.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
09.50 Teleshopping
10.05 Jurnalul familiei -escu
10.55 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria
a III-a
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - bucătar la Paris, 12 eps
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
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: Băiatul şi lupii
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Bibliotecarii: misterul
din spatele cărţilor, ep. 11
00.55 Vorbeşte corect!
01.10 Film: Băiatul şi lupii
03.00 Trish - bucătar la Paris
03.30 Meteo
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 Doar să gustaţi…
12.30 Poate nu ştiai
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
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 Documentar: Marele război
în cifre
02.50 Călătorie vară
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 În ritmul dansului
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Serial Iubire de argint
12.45 F/d
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu
13.45 Cine vine la noi!
14.40 F/d
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Taxi
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
00.25 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
04.05 Ştiri Externe
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
- Rainbow Rocks
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 O aventură americană: Aventură în Vest
14.50 Modificare grilă de programe
15.00 Curiosul George
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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 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
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
14.15 Film Naufragiaţi în Laguna
albăstră
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Prădătorii
23.45 Film Lunetistul: Trăgătorul
din umbră
01.45 Film Nowhere to Run
03.15 Lecţii de viaţă
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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 Serial Sclava albă
11.15 Страна на вкус
12.15 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 Zdob şi Zdub
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecţie Ora de ras
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 это 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 Сити-Айленд
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф В доме
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Особо опасна
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Особо опасна
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В стране женщин
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Проклятая
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 Iubire ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
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. 710
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. 314
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 317
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 711
21.00 Film: SAM WHISKEY
23.00 Film: PACT CU DIAVOLUL 2
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 Крылья империи
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 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, 25 iulie
TVR Moldova
07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Breaking Fake News
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Gari de poveste

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
11.50 Portret - In memoriam Ion
Besoiu
12.25 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Mireasa din tren
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!
23.00 Documentar: Primul cineast
de război
00.00 Film: Mireasa din tren

19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Top Eurovision
21.30 Film: Iluzionistul
23.20 Ştirile (rus.)
23.35 Zapovednik
23.50 Ştiri Externe
00.15 Concert în Europa
01.00 Serial Poftă bună
01.30 Bună dimineaţa
03.15 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
Minimax

01.30 Lumea azi
01.55 Cooltura
02.20 Drag de România mea!
04.00 Documentar: Primul cineast
de război
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Expeditiile memoriei
TVR 1
07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 7:
Comunizarea
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 Vedeta populară
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Vedeta populară
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Serial: Il Luce
16.30 Frumuseţile Ţării Galilor
17.30 Banii tăi
18.00 Izolaţi în România
18.35 Teleenciclopedia
19.30 Discover România
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Păcală
23.25 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 10
00.30 Profesioniştii…
01.30 Film: Păcală
03.40 Discover România
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Regina Spaniei
22.30 Serial: Dragoste şi sânge
00.20 MotorVlog
00.45 Zile cu stil
01.20 Film: Regina Spaniei
05.10 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Pasărea
Phoenix
11.00 Fii tânăr!
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
15.10 F/d
16.20 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 MeseriAşii
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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 Degeţica
09.15 Barbie în basmul modei
pariziene
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: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
14.30 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 bacşiş de două milioane de dolari
12.30 Ce spun românii
13.00 Film Blue Lagoon: The
Awakening
15.00 Film Miss Agent Secret 2:
Inarmata şi seducatoare
17.15 Film Mincinosul mincinosilor
19.00 Ştirile
20.00 Film Ziua Independenţei:
Renaşterea
23.00 Falsez pentru tine
00.30 Serial Videochat
01.00 Film 12 Rounds 3: Lockdown
02.45 Film Marauders
04.45 Falsez pentru tine
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 Zona VIP
12.00 Serial Sclava albă
13.00 Secretele Puterii
14.30 Din lumea filmelor
15.00 O seara în parc I
15.45 Teleshopping
18.00 Страна на вкус
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Culorile
00.00 CoLecţii Dora Show

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 В стране женщин
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Дом гнева
16.00 Drive it
16.30 Х/ф Королева Испании
19.00 Întreabă gheţu
20.15 Х/ф Мой папа псих
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Хотел бы я быть здесь
01.00 Reporter de Gardă
01.15 Река без границ
01.30 Ждем в гости
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 ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 315
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica

18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел
20.30 Шоу Русские не смеются
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 26 iulie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria 23’/30’
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
14.55 Film: Aventuri la marea neagră
17.10 Ora Regelui
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: Mata Hari
00.00 Film: Aventuri la marea neagră
02.20 Dăruieşte, Românie!
03.50 Discover România
04.00 Documentar: Mata Hari
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 România construită

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 Serial: Громовы
22.30 Т/с Крылья империи
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

16.10 F/d
16.50 Medalion muzical
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Emisiune muzicală
21.00 Ştirile
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Top Eurovision
22.25 Vasile Iovu la 70 de ani
00.25 Zapovednik
00.40 F/d
01.05 Serial Poftă bună
01.35 Bună dimineaţa
03.20 Evantai folcloric
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.30 Modificare grilă de programe
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.45 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Barbie în basmul modei
pariziene
09.25 Barbie Degeţica
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Eu şi Mia

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
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 10
03.00 Breaking fake news
03.25 Banii tăi
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2

10.00 Din viaţa romilor, ep. 347
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.45 Film: ITALIENCELE
16.30 Film: SAM WHISKEY
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 318
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MINTE BOLNAVĂ
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Un om în Loden
14.40 Vara amintirilor
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: Semnul şarpelui
22.10 Film: Inocenţi cu mâini murdare 120’
00.25 Natură şi aventură
00.50 Pescar hoinar
01.25 Film: Un om în Loden
02.50 Telejurnal
03.25 Film: Semnul şarpelui
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.35 F/d
11.40 Abraziv
12.00 Bucătăria lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe

12.20 Modificare grilă de programe
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
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
- Rainbow Rocks
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 Departe de lumea
dezlănţuită
12.45 Film Miss Congeniality 2
15.00 Film Liar Liar
16.45 Film Din greşeală împreună
19.00 Ştirile
20.00 Film Curierul 3
22.00 Film Soldatul Universal
00.00 Film Blended
02.00 Film Far From The Madding
Crowd
04.00 Lecţii de viaţă
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
11.00 Editie speciala
12.30 Filme şi Staruri

13.00 Ora Expertizei
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 O seara în parc II
18.30 Бойкая Кухня
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de Ras
22.00 Bee Moldovan
23.00 CoLecţii Ora de Ras
05.30 Editie speciala
TV8
06.00 Х/ф Астробой
07.40 Teleshopping
08.00 Муз/ф Брюс Ли: рождение
дракона
09.30 Check in
10.00 Х/ф Матрица времени
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Страховщик
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Жадность
22.00 Zâmbărele
22.30 Х/ф Космос между нами
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 ascunsă
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 ascunsă
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 ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 316
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: ITALIENCELE
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. 319
20.00 Film: CĂSĂTORIE DIN
INTERES
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 Крылья империи
23.00 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 Слава Богу ты пришел
14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Слава Богу ты пришел
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
20.30 Т/с Миша портит все
22.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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Ghitara lui Dan
Spătaru cântă
și peste cinci decenii

O nouă colaborare în industria
muzicală autohtonă. Pasha Parfeni și Trioul ,,Vatra Neamului”,
prin talent și perseverență, au dat
un alt suflu unei piese cu cinci
decenii în spate.
Artiștii au lansat de curând
videoclipul și remake-ul la piesa
,,Să cântăm, chitara mea”, de Dan
Spătaru.
,,Uite așa, cu vămile închise

în timp de carantină, trecând
Prutul fără pașaport și viză, așa
o bunătate de melodie a ajuns
la noi. Împreună cu Trio „Vatra
Neamului” am făcut un remake
al celebrei piese „Chitara mea” a
lui Dan Spătaru. L-am făcut așa
cum știm noi mai bine, cu o vioară, o cobză și o chitară, la lumina
zorilor încântători de vară”, le-a
comunicat Pasha Parfeni fanilor,

pe o rețea de socializare.
Fetele de la „Vatra Neamului”
au venit și ele cu mesaje către public. Astfel, Ana Maria Boboc Oțel
a scris pe o rețea socială: ,,Suntem încântate de această colaborare plină de viață și prospețime
pentru timpurile în care trăim! Vă
inspirăm și pe dumneavoastră să
cântați cu noi și să petreceți frumos timpul alături de cei dragi”.
Pasha Parfeni le-a mărturisit
urmăritorilor săi, în mesajul postat, că i-a plăcut acest experiment
de a da un suflu nou pieselor de
altădată și că astfel de melodii
pot fi un adevărat izvor de idei
și forme noi.
Dan George Spătaru a fost un
cântăreț român de muzică ușoară, cunoscut și îndrăgit pentru
numeroase melodii ca: ,,Țărăncuță, țărăncuță”, ,,De vrei să știi
ce înseamnă român”, ,,Măicuță,
îți mulțumesc”, „Nici o lacrimă”,
„Nu-ți șade bine când plângi”,
„Vorbește lumea că-s ștrengar”,
,,Drumurile”, ,,Cine te-a iubit”,
,,Să cântăm, chitara mea” din filmul ,,Cântecele mării” (1971) etc.
Octavian GRAUR

„În umbra pașilor tăi”
Descriere
Lumea lui Theodor se prăbușește în momentul în care o pierde
pe Paula într-un accident rutier.
De aici încolo totul își pierde orice
rost. Lasă cariera în advertising,
își schimbă locul de trai și începe o
nouă viață. Însă fără Paula aceasta
e o suferință continuă.
Într-o căutare interioară
profundă, Theodor învață să nu
mai gândească doar la timpul
trecut și acceptă noile provocări ale
vieții. Însă ce va face atunci când
noile realități se contopesc prea
mult cu trecutul său? Iar gândurile
și amintirile sunt tulburate de un
șir nesfârșit de întâmplări?

Un roman psihologic despre
pierderi, secrete și căutări.
Despre Autor
Vitali Cipileaga a debutat
în 2015 cu volumul „De vorbă cu
Emma”, o carte de reflecții despre dragoste și viață, ce a cucerit
inimile a zeci de mii de cititori.
Lucrarea a fost premiată la Festivalul Național al Cărții și Lecturii,
ediția a VI-a. În 2016, a lansat
romanul „În umbra pașilor tăi”,
premiat la Salonul Internațional
de Carte din Chișinău, ediția a
XXI-a. Este căsătorit și are doi
COPII.
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Tineri nomenclaturiști
Ridicoli, cu venin pe clanță,
Se vede c-au făcut, cu fală,
Învățământul la distanță…
Că parcă nici n-au fost la școală.

Gheorghe BÂLICI

Leila Adamean și-a
cumpărat casă de un
miliard după ce a asistat
nașterea lui Kabaeva

Leila Adamean, obstetrician-ginecolog principal la Ministerul sănătății din Rusia, și fiica
sa dețin în centrul Moscovei o
locuință de lux având o valoare
de peste un miliard de ruble.
Această proprietate imobiliară ea
a cumpărat-o tocmai în perioada
când Alina Kabaeva, campioană
olimpică la gimnastică artistică
și deputată în Duma rusă, a fost
gravidă și a născut într-un centru
medical din Moscova sub supravegherea lui Adamean.
Sursa The Insider, care a publicat un articol despre averea imobiliară a celebrei moașe, menționează că nici Adamean, nici fiica
acesteia nu au avut venituri care
să justifice această achiziție. În
anul 2018, veniturile oficiale ale
Leilei Adamean au constituit 32
de milioane 750 de mii de ruble,
adică de 25 de ori mai puțin decât valoarea locuinței din strada
Bolșaia Iakimanka.
Contactată de The Insider,
Adamean a refuzat să comenteze
informațiile din presă și nu a răspuns la întrebarea dacă achiziția
acestei case are vreo legătură cu
Alina Kabaeva.

Despre faptul că deputata urmează să nască a anunțat anul
trecut ziarul „Moskovski Komsomoleț”, însă peste puțin timp
redacția a șters articolul de pe site.
Faptul a fost consemnat și de
ziaristul de investigație Serghei
Kanev, care a scris că A. Kabaeva „a
născut doi băieței”, la 7 mai 2019,
la Centrul național „Kulakov”,
unde lucrează Leila Adamean.
Kanev afirmă că, înainte de naștere, agenți ai Serviciului federal de
pază au alungat din secția nașteri
jumătate din personal. Nașterea a
fost asistată de un celebru medic
italian, secundat de acad. Ghennadi Suhih, directorul Centrului.
Anul trecut, mass-media internațională a publicat mai multe
articole în care se specula că tatăl acestor copii ar fi președintele
rus, Vladimir Putin. Kremlinul
nu a comentat aceste „zvonuri”,
însă peste două săptămâni de la
naștere, la 23 mai 2019, Putin a
decorat-o pe Leila Adamean cu
ordinul „Za zaslughi pered Otecestvom” de gr. II.
După radiosvoboda.org
https://www.svoboda.
org/a/30726437.html

