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Chiar dacă coordonatorul 
Plahotniuc nu mai este de ceva 
timp pe plaiurile mioritice, iar 
revenirea/readucerea sa se lasă 
așteptată, urmașii săi sunt aici, 
bine-mersi, în aceleași funcții sau 
chiar promovați din momentul 
când a plecat făuritorul statului 
mafiotic.

Toate personajele crescute de 
Plahotniuc s-au orientat în timp 
și spațiu, iar acum iau decizii ela-
borate și fabricate ca pe vremea 
coordonatorului și după tipicul 
lui, ocolind Legea. 

10 

R e p o r t a j

Vânzătorii cu care am discutat menționează 
situația financiară precară a populației, care 
alege să procure mai degrabă ceva de-ale gurii 
decât mărfuri industriale. Cum s-ar spune, 
goliciunea înconjoară, iar foamea dă pe de-a 
dreptul.

Veaceslav NEGRUȚA

Interviu cu interpreta Natalia Barbu

Natalia Barbu se remarcă prin originalitatea și calitatea 
producțiilor muzicale și prin trăsăturile umane pe care le posedă. 
O Artistă complexă care a cucerit demult inimile românilor de pe 
ambele maluri ale Prutului. ,,Fericirea e acum și aici”, ne spune 
Natalia în acest interviu. Să cunoaștem încă o definiție a fericirii 
și să descoperim izvorul inspirației artistice, cu ajutorul Nataliei 
Barbu, într-un interviu exclusiv pentru GAZETA de Chișinău.

,,Fericirea 
e acum și aici!”
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STAI ACASĂ!

Duminica trecută, echipa GAZETEI 
de Chișinău a ajuns cu promovarea și 
difuzarea ziarului la Orhei. Curat și bine 
amenajat, orașul are o piață atractivă, 
cu diferite mărfuri, dar cu puțini 
cumpărători. 

„Deocamdată, 
nimeni 
nu ne-a fericit”
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Legile raiderilor, 
promovate de anonimi

R a c u r s i

„Viața ca o rugăciune”. Foto: Valentin Bayda 

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

papers and News Publishers

Începând cu data de 27 iulie 
2020, Secția Consulară a Amba-
sadei României la Chișinău își va 
relua gradual activitatea pentru 
depunerea cererilor de obținere 
a documentelor de stare civilă 
(înregistrare primară a nașterii, 
înscriere naștere și căsătorie în 
registrele de stare civilă româ-
nești) și călătorie (pașaport elec-
tronic) doar pentru solicitanții ale 
căror programări au fost anulate 
în context COVID-19. Solicitanții 
vor primi un e-mail cu data noii 
programări, cererile fiind repro-
gramate cu respectarea ordinii 
cronologice a anulării acestora.

În continuare, vor fi eliberate 

documentele de călătorie (pașa-
poarte electronice) și de stare civilă 
(certificate de naștere și de căsă-
torie) deja întocmite. Suplimentar 
acestor servicii, Secția Consulară 
procesează solicitări de vize afe-
rente călătoriilor esențiale (reîn-
tregire a familiei, situații medicale, 
transportatori, personal medical), 
precum și pentru vize de lungă du-
rată în scop de studii, respectiv de 
muncă (doar pentru lucrători înalt 
calificați și lucrători sezonieri în 
agricultură).

Program de lucru cu publicul: 
luni-vineri: 08:00-12:00 / 13:00-
15:00.

gazetadechisinau.md

Secția Consulară 
a Ambasadei României la 
Chișinău își va relua activitatea

a apărut o ședință de guvern ne-
planificată, iar motivația oficială 
urma să vină în după-amiaza ace-
leiași zile, când trebuia să aibă loc 
ședința parlamentului, la fel de 
subit anunțată de guvernare. Cu 
un singur scop: să fie discutată 
moțiunea de demisie a guvernu-
lui. Guvernul, de dimineață, s-a 
văzut obligat să bage pe sub masă 
niște proiecte care să le asigure 
un confort anumitor acționari ai 
acestui stat mafiotic. 

Un astfel de proiect de modi-
ficare a patru legi a fost băgat în 
ședința guvernului fără a se cu-
noaște autorul lui. Și chiar dacă 
vizează legi importante pentru 
combaterea spălării banilor și fi-
nanțării terorismului, proiectul 
nu a fost înaintat de Ministerul 
Justiției și de autoritățile respon-
sabile direct de acest domeniu. Un 
domeniu sensibil pentru grupările 
politico-oligarhice. 

Nu au fost consultați nici acei 
experți de la MoneyVal, Consiliul 
Europei sau de la Banca Mondială 
care au participat la elaborarea 

Legii 308/2017 cu privire la pre-
venirea și combaterea spălării ba-
nilor și finanțării terorismului, la 
care se bagă modificări. 

Pentru ce să le încurce aran-
jamentele și planurile de a vicia 
o lege care și așa nu e aplicată 
eficient? Și nu pentru că e proastă 
legea, ci pentru că astfel de legi 
sunt contrare interesului statu-
lui mafiotic, unde acționari sunt 
președinți, deputați, politicieni și 
oligarhi cu interese majore de a-și 
proteja activele obținute ilegal. 

În esență, aceste modificări 
anunță o nouă etapă de preluări 
de afaceri de la cei care au deținut 
până acum controlul asupra statu-
lui mafiotic. A venit timpul altora 
să gestioneze activele extrase din 
R. Moldova. 

Evident, este vorba de o ges-
tionare deja în interesele urmă-
torului (par)venit cu drept de ex-
tragere de foloase, și nicidecum în 
interesul R. Moldova. Iar interesul 
RM ar fi recuperarea activelor 
extrase și obținute drept urmare 
a mai multor fraude, inclusiv în 

sectorul bancar și cu miliardele 
din BNM. 

Aceste modificări zădărnicesc 
de fapt recuperarea banilor fra-
udați, transmițând dreptul de 
folosință de la foștii la actualii 
coordonatori, printr-un altfel de 
atac raider. 

E curios că nimeni dintre mi-
niștri sau șefii acestora nu și-a 
asumat rolul de autor sau pre-
zentator al făcăturii în ședința de 
guvern sau în parlament. Rolul a 
fost delegat unei persoane care nu 
este nici funcționar public, nici 
persoană cu demnitate publică. 
Adică unei persoane care are rolul 
de sfetnic. Ministerul Justiției a 
fost informat că „proiectul este ex-
pertizat pozitiv de către Ministerul 
Justiției”, deși rolul ministerului 
este altul decât a expertiza iniția-
tive legislative anonime. 

Nici CNA nu a fost întrebat, și 
nici opinia Serviciului Prevenirea 
și Combaterea Spălării Banilor nu 
contează, deși Republica Moldo-
va este în monitorizare dură din 
partea MoneyVal pentru necon-
formare cronică anumitor reguli 
și angajamente asumate anterior. 
Chiar și Comisia juridică, numiri 
și imunități zice că „proiectul de 
lege nu a întrunit numărul necesar 
de voturi” pentru a fi susținut spre 

adoptare în prima lectură...
Întrebările rămân deschise: 

cum a ajuns un proiect anonim 
să fie trecut în doar câteva ore prin 
guvern, prin comisii și adoptat 
în prima lectură de majoritatea 
aleșilor poporului?  

Cine stă în spatele acestui pro-
iect de modificare și subminare a 
Legii privind combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului? 
Interesele cui le reprezintă Par-
lamentul RM?

 E posibil așa ceva fără o coor-
donare și aprobare prealabilă cu 
președintele Dodon, care deține 
controlul total nu doar asupra 
consilierilor săi de pretutindeni, 
dar și asupra aleșilor care pretind 
că sunt ai poporului? 

Sau prevalează interesele, dic-
tate de raideri cu experiență inter-
națională, de a interveni în forță 
în legislația nouă care împiedică 
practicarea vechilor deprinderi. 
Nu cumva kuliokul rămâne soluția 
universală? 

S-ar putea să aflăm în curând 
răspunsurile la aceste întrebări, 
poate mai degrabă decât va fi vo-
tată legea în lectura a doua în parla-
ment. Dar nu suntem siguri. Pentru 
că statul mafiotic este o construcție 
care nu se conduce de Lege. Se știe 
după ce legi se conduce... 

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

Veaceslav NEGRUȚA

Chiar dacă coordonatorul 
Plahotniuc nu mai este de ceva 
timp pe plaiurile mioritice, iar 
revenirea/readucerea sa se lasă 
așteptată, urmașii săi sunt aici, 
bine-mersi, în aceleași funcții sau 
chiar promovați din momentul 
când a plecat făuritorul statului 
mafiotic.

Toate personajele crescute de 
Plahotniuc s-au orientat în timp 
și spațiu, iar acum iau decizii ela-
borate și fabricate ca pe vremea 
coordonatorului și după tipicul 
lui, ocolind Legea. 

Ziua de luni, 20 iulie 2020, a 
început ca de obicei agitat. Brusc, 
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Votul de blam anti-Chicu 
poate fi repetat oricând

Opoziția parlamentară a ratat ocazia să 
demită Guvernul condus de prim-ministrul 
Ion Chicu. După ore întregi de replici acide, 

huiduieli, tropăieli și bătăi cu pumnul în masă, 
moțiunea de cenzură n-a trecut, luni, 20 iulie, 
de Parlament. Dar nimic nu e pierdut, afirmă 
constituționalistul Alexandru Arseni.

M a p a m o n d

Donald Trump descoperă 
realitatea pandemiei 

Pentru prima dată din aprilie, președintele american Donald 
Trump a recunoscut cu jumătate de gură că situația Statelor 
Unite ale Americii în fața pandemiei de Covid-19 nu era pe 
deplin sub control, scrie lefigaro.fr. Un alt reviriment și mai 
spectaculos este faptul că președintele american a recomandat 
explicit purtarea măștii pentru a opri răspândirea virusului. 
Scoțând din buzunarul său o mască albastră cu sigla Președin-
ției americane, cu care a fost fotografiat pentru prima dată în 
iulie curent, Trump a încurajat populația să poate accesoriul 
pe care înainte îl considera o alegere individuală.

În vizorul Kremlinului, 
istoricul rus Iuri Dmitriev, 
condamnat la trei ani 
de închisoare

Istoricul Dmi-
triev, președinte 
al organizației 
Memorial, a fost 
condamnat mier-
curi la trei ani și 
jumătate de în-
chisoare pentru 
violențe sexuale 
împotriva fiicei 
sale adoptive, 
transmite kom-
mersant.ru. Oa-

menii de cultură și de știință consideră sentința motivată politic. 
Procurorul a reclamat 15 ani de închisoare. Istoricul Iuri Dmi-
triev este cunoscut pentru o expediție în pădurea Sandarmoh, 
efectuată în 1997, în urma căreia au fost descoperite gropile 
cu victimele staliniste. Sandarmoh e cel mai mare poligon de 
executări din Karelia în 1937–1938.

La Moscova a fost arestată 
o femeie care a omorât o 
profesoară de 90 de ani 

Comitetul de anchetă al Rusiei a arestat o suspectă pentru 
omorul unei femei de 90 de ani, profesoară la VGIK (Institutul 
de Cinematografie Gherasimov), Ida Șur, transmite tvrain.ru. E 
vorba de o femeie născută în 1951. Oamenii legii îi vor înainta 
acuzarea și pedeapsa. Suspecta este o fostă asistentă socială, 
care a lucrat la Șur în 2016. După aceasta, cele două femei au 
continuat să comunice. Corpul lui Șur a fost găsit de poliție la 
apelul unei prietene după ce bătrâna nu a răspuns două zile la 
telefon. Ida Șur este teoreticiană în domeniul teoriei muzicii. 
A predat la VGIK peste 50 de ani.

Coronavirusul 
se extinde implacabil 
pe continentul american 

În total, peste 15 milioane de cazuri de Covid-19 au fost oficial 
înregistrate în lume, din care peste jumătate în SUA și America 
Latină, după calculele realizate de Agenția France-Presse (AFP) 
în baza surselor oficiale, miercuri, 22 iulie, transmite lemonde.
fr. Coronavirusul se extinde inexorabil pe continentul american, 
unde noile cazuri de contaminare se multiplică. Nici Asia, nici 
Europa nu sunt în afara îngrijorării. În total, pandemia a făcut 
de la sfârșitul lui decembrie până în prezent circa 617.000 de 
morți în întreaga lume.

Putin și Mitsotakis 
consideră Sfânta Sofia 
„o realizare 
a întregii omeniri”

Sfânta Sofia din Istanbul, care se va redeschide vineri ca 
moschee, trebuie să fie „un simbol al păcii şi înţelegerii”, con-
sideră președintele rus Vladimir Putin şi premierul grec Kyria-
kos Mitsotakis. Într-o convorbire telefonică, ei au apreciat că 
monumentul este „o realizare a întregii omeniri”, arată un 
comunicat al Kremlinului, citat de agerpres.ro. Sfânta Sofia a 
fost principala catedrală bizantină până la cucerirea otomană 
din 1453, apoi moschee până în 1934, când a devenit muzeu. 
Ulterior, a fost un simbol al laicizării Turciei sub conducerea 
lui Mustafa Kemal Ataturk.

Căderea acestei moțiuni de cen-
zură împotriva cabinetului de mi-
niștri nu înseamnă pierderea pâr-
ghiilor legale de a demite Guvernul. 
Parlamentarii pot depune oricând 
următoarea moțiune de cenzură. 
Chiar dacă deputații au plecat în 
vacanță, Parlamentul se poate con-
voca în ședință extraordinară pentru 
a dezbate următoarea propunere, 
aflăm de la doctorul în drept con-
stituțional, Alexandru Arseni.

Potrivit Legii privind adoptarea 
regulamentului Parlamentului, 
deputații nu pot iniția, în cadrul 
aceleiași sesiuni, o nouă moțiune 
pe același motiv. Alexandru Arseni 
menționează că dacă motivele sunt 
diferite, parlamentarii pot înainta 
o altă moțiune, indiferent de pe-
rioadă. 

„Există posibilități de a depune 
o moțiune de cenzură la orice acți-
une a Guvernului care, în viziunea 
deputaților, merită să fie supusă 
moțiunii. Nu se permite repetarea 
moțiunii pe aceleași motive. Alte 
motive pot servi ca moțiune și pot 
fi depuse chiar mâine”, explică pre-
vederea legală Alexandru Arseni. 

„Apa fărâmă piatra nu prin 
putere, dar prin insistență, 
picătură cu picătură”

Alegerile prezidențiale, care 
vor avea loc pe 1 noiembrie, spune 
Arseni, nu reprezintă niciun im-
pediment pentru depunerea unei 
moțiuni de cenzură de către par-
lamentari. Pentru ca moțiunea de 

cenzură să treacă, adică să fie demis 
Guvernul, e nevoie de votul pro a 
51 de parlamentari. 

„Moțiunea de cenzură este con-
trolul parlamentar din partea opo-
ziției, care-i vocea poporului. Nu 
trebuie să caute voturi. Prin asta (n. 
r. - moțiunea de cenzură) se sensi-
bilizează societatea și deputații. Oa-
menii văd deputații care nu votează 
moțiunea, iar asta înseamnă că ei 
sunt în cârdășie. Iată forța moțiunii. 
Restul sunt discuții parlamentare. 
Nimeni nu le interzice la fracțiuni să 
discute. Orice inițiativă legislativă, 
indiferent din care parte vine – opo-
ziție sau majoritate, se prezumă că 
este în interesul societății”, spune 

doctorul în drept constituțional.
Mai pe scurt, opoziția parlamen-

tară are pârghii legale, dar e necesar 
ca semnatarii moțiunii de cenzură 
să convingă alți parlamentari pentru 
a-și da votul împotriva Guvernului 
Chicu. „Apa fărâmă pietrele. Vo-
turile se acumulează când se pune 
problema și destul de argumentat. 
Apa fărâmă piatra nu prin putere, 
dar prin insistență, picătură cu pi-
cătură. Poc, poc... și-n același punct. 
Fiecare picătură de apă e alta decât 

a fost prima”, exemplifică Alexan-
dru Arseni.

„Caută-ți de treabă”

Totodată, Alexandru Arseni sus-
ține că Igor Dodon încălcă flagrant 
Constituția Republicii Moldova, 
prin declarații, acțiuni și ameste-
cul său în moțiunea de cenzură. 
Potrivit lui Arseni, deputații au și 
funcția de a controla activitatea șe-
fului statului. 

„Pentru încălcarea prevederilor 
constituționale, șeful statului poate 
fi suspendat din funcție. Ce treabă 
are el cu moțiunea dacă a trecut sau 
nu?! El consultă fracțiunile parla-
mentare, atunci când desemnează 
candidatul la funcția de prim-minis-
tru al Guvernului. Tot șeful statului 
consultă fracțiunile la dizolvarea 
Parlamentului. El promulgă legile, 
are dreptul de inițiativă legislativă 
și mesaje. Atât”, relevă Arseni.

Pentru demiterea Executivului au 
votat 46 de deputați din Platforma 

DA, PAS, Pro-Moldova, deputatul 
neafiliat Octavian Țâcu și câțiva 
parlamentari de la Partidul Șor. 

Fracțiunile parlamentare PAS și 
Platforma DA au împreună 26 de 
deputați. Deputații de la Pro Mol-
dova (14 deputați) și Partidul Șor 
(nouă deputați). Cu votul deputatu-
lui neafiliat Octavian Țîcu, opoziția 
parlamentară are 50 de deputați. 
În lipsa deputatului Ilan Șor care 
nu-i prezent în Legislativ, opoziția 
parlamentară are 49 de deputați.

Natalia MUNTEANU

Confruntările de miercuri din fața Ambasadei Ar-
meniei, dintre reprezentanții diasporelor Armeniei și 
Azerbaidjanului în R. Moldova, în care au fost implicați 
reprezentanți ai Președinției și Parlamentului de la 
Chișinău, afectează imaginea RM pe arena internați-
onală, consideră experții. Mai mult, aceștia învinuiesc 
forțele de ordine că nu ar fi întreprins toate acțiunile 
necesare pentru a preîntâmpina confruntările.

O manifestație, inițial pașnică, a diasporei azere în 
fața Ambasadei Armeniei la Chișinău a ajuns la con-
fruntări dintre cele două tabere, în contextul escaladării 
conflictului dintre cele două state în ultimele săptă-
mâni. Comunitatea azeră, care anunțase protestul, a 
fost întâmpinată de reprezentanți ai diasporei armene, 
iar în scurt timp situația a degenerat.

Ambasada Azerbaidjanului în Republica Moldova 

a difuzat ulterior un comunicat în care anunța parti-
ciparea la acțiunea organizată de diaspora armeană 
și a două persoane oficiale – consilierul lui Igor Do-
don, Ernest Vardanean, și deputatul socialist, Gaik 
Vartanean. Misiunea diplomatică susține că cei doi 
au apărat în mai multe cazuri interesele Armeniei, în 
detrimentul relațiilor moldo-azere.

Analistul politic Nicolae Negru consideră însă că im-
plicarea în acțiunile respective a două persoane publice, 
din anturajul lui Igor Dodon, contravine declarațiilor 
acestuia despre politica externă echilibrată. „Această 
situație afectează imaginea Republicii Moldova pe 
plan extern, ca stat în care nu se respectă drepturile 
omului și dreptul internațional”, a spus Nicolae Negru.

După radiochisinau.md

Implicarea în conflictul armeano-azer a două 
persoane publice din anturajul lui Dodon 
afectează imaginea R. Moldova 
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„E mai ușor să furi și să 
tai, când nu știi cât ai”

- Domnule Ruslan Co-
dreanu, pe profilul Dvs. 
de Facebook, aveți postări 
video despre defrișările ile-
gale care au loc în pădurile 
de la noi. De unde ați aflat?
Am pornit de la semnalările oa-

menilor dintr-o localitate în care se 
taie pădurea. Mi-am dat seama de 
gravitatea problemei când am fost 
la fața locului. Am intrat în anumi-
te zone de pădure și am văzut cum 
sunt rase parcele mari de pădure. 
Din informațiile aflate de la BNS 
am văzut că noi, anual, rămânem 
cu tot mai puțină pădure.

- În opinia Dvs., ce suprafa-
ță se despădurește anual?
Cifrele sunt diferite și asta e o 

problemă mare. Pentru că nimeni 
nu poate spune azi care este su-
prafața Fondul forestier național 
(FFN). Și se face intenționat acest 
lucru pentru că nimeni nu face o 
inventariere a FFN. E mai ușor să 
furi și să tai, când nu știi cât ai. 

Am analizat un studiu al Băncii 
Mondiale privind ecologia și am 
făcut conexiune cu recomandă-
rile Băncii Mondiale în domeniul 
apelor. Deci, noi riscăm să fim un 
stat fără ape, inclusiv din cauza 
defrișărilor masive de păduri. Nu 
avem zone de protecție forestieră 
a râurilor. 

Am primit de la locuitorii unor 
sate fotografii cu pește împuțit din 
lacurile secate. Asta este o conse-
cință a defrișărilor de păduri. Și 
inundațiile sunt una din consecin-
țele lor. Lacurile seacă. Printr-un 
demers oficial trimis la Apele Mol-
dovei, am fost informați oficial că 
în R. Moldova, anual, seacă 200 
de bazine acvatice naturale. Deci, 
noi rămânem fără apă potabilă.

- În ce păduri ați fost și ați 
văzut că se taie „ca-n co-
dru”? 
Primul video l-am făcut din 

Parcul Național Orhei. De fapt, de 
acolo, am început a da alarma că 
se taie ilegal pădurile statului. În 
2013, se aprobă Legea privind zona 
de protecție a Parcului Național 
Orhei, divizată în mai multe zone, 
A, B, C, D. În zona A nu trebuie 
să existe intervenția omului. E o 
rezervație naturală, dar și acolo se 
taie și se fură.

Eu nu sunt ecologist. Sunt 
specialiști care cunosc problema 
aceasta și au luptat ani de zile cu 
defrișarea pădurilor, dar nu vor-

besc. Azi, când mergi prin anumite 
zone de păduri sau codrii seculari, 
care au crescut timp de 50-80 de 
ani, vezi hectare întregi defrișate. 
E grav. Dar din mai multe raioane 
oamenii ne-au trimis video-uri și 
imagini cu păduri tăiate.

- Din ce localități ați pri-
mit informația că se taie 
pădurea?
Începând cu Codrii Tigheciu-

lui, de la Iargara încolo, pe Lunca 
Prutului, Bahmutul, Ungheni. Co-
drii de pe lângă Scoreni, Strășeni. 
Nu mai vorbesc de Vatici, Donici, 
Lupa Rece, toate părțile astea din 
Călărași. Peste tot se taie. Am fost 
la Ocolul Silvic Anenii Noi spre 
Varnița, și acolo se taie pădurea.

- Ce se taie? Se taie copacii 
bolnavi sau cei sănătoși?
Se taie copaci bolnavi, dar și 

sănătoși. Am luat instrumentul 
Global Forest Watch. Este un in-
strument internațional, creat anu-
me pentru lupta cu defrișările de 
pădure din toată lumea. 

- În ce constă acest instru-
ment?
Instrumentul respectiv îți dă 

datele geospațiale. De pe satelit îți 
arată pe ani, exact cum era terenul 
împădurit în anul 2000 și care este 
starea lui în 2020. Și cât s-a tăiat. 
Potrivit Global Foreste Watch, în 
2017, în R. Moldova s-au tăiat 1000 
de ha de pădure. În 2018 – 850 de 
ha. Am luat media de 850 de ha de 
teren de pădure care se defrișează 
anual, 1 ha de pădure care poate 
fi de salcâm sau de stejar. 1 ha de 
salcâm de pădure deasă are circa 
90 de metri cubi, iar 1 ha de stejar 
– circa 600 de metri cubi. Astfel, 1 
metru cub de lemn, cel mai ieftin 
și de proastă calitate, se vinde prin 
sate cu 850 de lei sterul.

1 ha de înmulțit cu media de 
300 de metri cubi a ieșit că se taie 
250.000 de mii de metri cubi pe 
an, adică în valoare de 216 mil. lei 
pe an. Numai de pe 850 de hectare! 
Reiese că, în ultimul deceniu, s-a 
tăiat pădure de peste 2 mlrd de lei.

Din informații cunoscute, un 
copac de stejar, de 40 de ani, ajun-
ge pe piața neagră la 1000 de euro. 
Dar se taie 100 de copaci. Suma de 
216 mil. lei este minimă. Datele și 
informațiile respective sunt oferite 
de către pădurari și maiștri care 
mai lucrează prin instituții, dar 
care rămân în anonimat. Ei mi-au 

Informația adunată din discuțiile avute cu 
pădurarii și maiștrii, dar și cu locuitori 
ai satelor din republică l-au determinat 

pe Ruslan Codreanu să posteze mai multe 
informații pe pagina sa de facebook despre 
tăierile ilicite din pădurile R. Moldova. Fostul 
edil susține că, anual, sunt tăiate ilegal pădurile 
statului. Codreanu afirmă că se defrișează 
Parcul Național Orhei, zonă protejată, unde nu 
trebuie să existe intervenția omului. 

O B S E R V A T O R

descris schema.
- Sumele la care v-ați referit 
sunt oficiale?
Mai mult sau mai puțin oficiale. 

Dar Agenția Moldsilva spune că 
nu are bani pentru mașini, pen-
tru ferăstraie moderne, pentru a 
plăti pădurarii, pentru nimic nu 
are bani. Ei și atunci când taie un 
copac angajează oameni din sat, 
pentru că e mai simplu să-l anga-
jezi pe un locuitor din sat căruia 
îi dai trei cubi de lemn de foc și ai 
scăpat de el. O mulțime de bani se 
duc în buzunarele cuiva.

- În buzunarul cui?
Totul reiese din spusele celor 

din domeniu. 20% se duc la șeful 
de ocol silvic, câte 10% la pădurar 
și la maistru, 30% la administra-
ția Moldsilva. Un ex-șef de ocol 
silvic de la Hâncești, dat afară cu 
scandal și cu dosar, s-a judecat și 
acum e repus în funcție la Ocolul 
Silvic Călărași. Se vorbește că dacă 
vrei să te angajezi șef de ocol silvic 
suma este de 50 de mii de euro. 
Oamenii mi-au arătat unele case 
ale pădurarilor și ale maiștrilor. 
Deci, oamenii, care nu au salarii, 
au castele cu trei niveluri în sat și 
apartamente la Chișinău. Locuito-
rii din satele Vatici, Donici, Perese-
cina povestesc despre ilegalitățile 
care se fac prin tăierea pădurilor. 
Și noi am vorbit de masa lemnoasă 
pentru foc.

- Odată ce ați hoinărit prin 
pădurile care se taie, ați ob-
servat că se sădește ceva în 
loc?
Nu se sădește nimic. Agenția 

Moldsilva spune că se sădește. 
Nimic! Să arate unde au sădit co-
paci în ultimul deceniu. Pentru că 
dacă au sădit, spre exemplu, pe o 
suprafață de trei ha de puiet de 
frasin, a doua zi vin porcii sălba-
tici și totul este distrus și mâncat. 
Deoarece ei nu protejează, iar ba-
nii pentru plantat sunt cheltuiți 
în van. Și sunt tăiați stejarii, dar 
se plantează frasin. Stejar nu s-a 
mai sădit în R. Moldova. Puietul 
de stejar e scump și vom rămâne 
fără stejari și fără Codrii Moldovei. 

- Pădurarii care permit tă-
ierea sunt acoperiți?

Mulți pădurari au dosare. Unuia 
i-au dat foc la mașină pentru că 
a scris demers împotriva șefului 
său. Alții fac parte din schemă și 
stau bine, mersi. 

- Ați înștiințat pe cineva 
despre ilegalitățile desco-
perite?
Primul demers a fost către 

Procuratura Generală, unde am 
anunțat despre tăierile ilegale din 
Parcul Național Orhei. Prin lege, 
în 2013, trebuia instituită pază, 
administrație, nu s-a făcut nimic. 
În zonele respective este interzisă 
prin lege intervenția umană. Pri-
mul video l-am făcut acolo unde 
sunt rase hectare de pădure. Nu 
am primit niciun răspuns de la PG, 
deși l-am trimis în februarie 2020. 

Am depus un demers la guvern 
prin care am cerut să fie respectată 
legea din 2013, să se instituie pază 
în parc, să se constituie consiliul 
administrativ al Parcului Național 
Orhei și să se aloce 11 mil. lei, cât 
prevede Legea pentru întreținerea 
parcului. Nu am primit răspuns 
de la guvern, dar, imediat după 
aceea, s-a început marea vânzo-
leală când ministrul agriculturii a 
început să umble prin păduri, să 
facă verificări. A fost la Hâncești, 
Șoldănești. A adunat șefii de ocol 
pentru discuții.

- Ce cunoașteți despre aces-
te vizite inopinate, făcute în 
mai multe ocoale silvice? 
Ce încălcări s-au depistat?
S-au depistat tăieri cu depășiri 

de 300%. Nu a fost găsit niciun 
ocol silvic, spus oficial de către 
secretarul de stat al ministerului 
agriculturii, unde să nu fi existat 
depășiri de tăieri. Cea mai mică 
depășire a fost de 60%. Unde se 
duce tot acest surplus? Ceea ce 
v-am spus sunt date oficiale. 850 
de hectare tăiate anual sunt cifre 
oficiale, dar surplusul unde merge? 
Numai nu în buget. 

În Parcul Național Orhei sunt 
foarte multe trunchiuri tăiate și 
arse. Sunt arse pentru că rămân de 
la stejari sănătoși, care nu trebuie 
tăiați. Numai pentru arderea trun-
chiurilor trebuie să facă pușcărie. 
Viorel Petic, șeful Parcului Nați-
onal Orhei, a fost și închis, și cu 

dosar, existând hotărârea instan-
ței de judecată care-i interzice să 
ocupe funcții publice. El are dosar 
pentru tăieri ilegale și azi e șef.

- Agenția Moldsilva a re-
acționat la postările Dvs.?
Foarte neprofesionist ca o in-

stituție publică, dar mai mult au 
spus că sunt niște speculații.

- Exportă cineva lemn din 
R. Moldova?
S-a interzis exportul lemnului 

de prin 2013. 

- Atunci ce se întâmplă cu 
lemnul bun?
Este tăiat scândură și exportat. 

Aici nu pădurarul e capul relelor. 
El e executant. Da, el are un salariu 
de 2000 de euro lunar. Banii sunt 
din surplusul tăiat. Nu există nicio 
parcelă unde să nu fie surplus tăiat. 
Surplusul parcă e și legal. Legea îți 
permite să tai. El se numește eroa-
re. Ei greșesc tot timpul în plus, 
dar nu în minus. Și ei nu greșesc 
cu tăierea a trei copaci, dar cu 300 
de copaci în plus. Banii din acești 
300 de arbori se duc în buzunare 
diferite: salariul maistrului, pădu-
rarului, șefului de ocol. Și ale celor 
care exportă lemn, deși e interzis. 

Moldsilva a vândut gaterele. 
Acestea au fost vândute la cumetrii 
șefilor de ocoale silvice. Și șeful de 
ocol silvic taie lemnul din pădure 
la gaterul cumătrului. La cumătru 
se taie cheresteaua, vine tirul cu 
numere de Portugalia noaptea și 
se încarcă. Așa a fost la Scoreni, 
Strășeni. Nu știm exact unde se 
exportă. Așa se exportă și se taie 
mii de copaci. 

- Cât timp ați adunat infor-
mația aceasta?
De jumătate de an. Am vorbit 

cu opt pădurari și trei maiștri. Unii 
au plecat din sistem și mi-au spus 
schemele. Mulți sunt încă pe loc, 
dar au certuri cu conducerea. Dacă 
se vrea, se poate descoperi orice 
ilegalitate care are loc acum, când 
se taie pădurea sănătoasă. Trebuie 
interzise tăierile rase. 

- Moldsilva are și contracte 
de arendă a pădurilor?
Da, în prezent are 395 de con-

tracte de arendă a pădurilor cu 
diferite persoane fizice. Arenda 
costă bănuți și e pe o durată de 
zeci de ani. Persoanele fizice sau 
vând pădurile, sau le taie și con-
struiesc case. Și aici Moldsilva ra-
tează banii din arendă. Banii nu 
se percep. Astfel de situații sunt 
la Orhei, Durlești sau la Căpria-
na. Oamenii de la Căpriana mi-au 
arătat ce castele se construiesc în 
pădure. Pe un panou scrie „Case de 
lux în Moldova ca în Elveția”. In-
tri în inima Codrilor, la Căpriana, 
Strășeni. Și acolo sunt case de lux. 

Interviu realizat 
de Victoria POPA 

Interviu cu ex-primarul interimar de Chișinău, Ruslan Codreanu
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„În anul trecut, pentru tăieri 
ilicite, au fost pedepsiți 90 de 
angajați din serviciul silvic”

- Ce suprafață de pădure 
se taie anual? De exemplu, 
câtă pădure s-a tăiat în ul-
timii trei ani?
În 2017, în urma lucrărilor de 

îngrijire și conducere a arboretu-
lui, tăierilor de păduri principale, 
au fost exploatate 591,1 mii metri 
cubi; în 2018 – 600,5 mii metri 
cubi; în 2019 – 567 mii metri 
cubi. Masa lemnoasă recoltată, 
circa 90% - lemn de foc, se vinde 
la populație cu 560-600 lei metru 
ster, iar 10% de lemn este de lucru. 

Din 2015 exportul de produse 
de lemn a fost sistat. Avem masă 
lemnoasă. Lemnul bun trebuie 
vândut pentru a câștiga un ban 
ca să-l reîntoarcem în pădure. Se 
desface foarte puțin. Moldsilva are 
gatere. Avem secții de prelucrare 
a lemnului la Iargara, Șoldănești, 
Glodeni, Strășeni, dar lucrăm doar 
la comandă.

- Ce suprafață de pădure 
este în gestiunea Agenției 
„Moldsilva” și ce suprafață 
este în gestiunea APL?
Agenția „Moldsilva” gestionea-

ză 377, 6 mii ha de pădure, dintre 
care circa 80% din suprafața totală 
a Fondului forestier național sunt 
acoperite cu păduri, adică 303,4 
mii ha. În gestiunea Autorităților 
Publice Locale intră 57,7 mii ha 
sau 13,5%. Avem și păduri private. 
Suprafața lor este de 2,6 mii ha 
sau 0,6%.

- Vă rog să ne vorbiți des-
pre pădurile private.
Pădurile private au fost create 

pe terenurile private ale popula-
ției. După implementarea „Pro-
gramul pământ”, prin care s-au 
redistribuit pământurile țăranilor, 
aceștia și-au plantat păduri, fie și-
au cumpărat ei material săditor, fie 
le-a fost furnizat prin intermediul 
diferitor programe. Nu este niciun 
hectar retrocedat, cum a fost în 
România. În afară de aceasta, mai 
avem și 50,8 mii de ha de vegetație 
forestieră din afara FFN. Acestea 
sunt fâșii de protecție – 30, 7 mii 
ha și vegetație arbustivă – 20,1 
mii ha.  

 - De fapt, ce specii de co-
paci se taie anual din pă-
duri? Cine decide ce și cât 
se taie? 
Avem amenajamentul silvic, 

despre care am vorbit anterior, 

și este posibilitatea de recoltare 
anuală la produsele principale care 
se aprobă, o dată la cinci ani, prin 
hotărâre de guvern, pe fiecare în-
treprindere în parte, cât trebuie 
să taie. Tăierea se calculează în 
baza amenajamentului silvic. În 
planul de amenajare avem planul 
decenal. Pentru fiecare bucată de 
pădure inclusă în lucrările silvice. 
În baza acestui plan decenal se face 
tăierea. După emiterea hotărârii 
de guvern, nu avem dreptul să tă-
iem mai mult decât este scris în ea.

Avem și produse secundare sau 
lucrări de îngrijire și conducere a 
arboretului, care se fac la pădurile 
tinere plantate până când se fac 
produse principale, 80-90 de ani.

La produsele principale se taie, 
în majoritatea cazurilor, salcâm, 
care se regenerează timp de trei 
ani de zile și este transferat în stare 
de masiv, ca pădure. În afară de 
aceasta, se taie în lunci și râuri plop 
și salcie, frasin, tei, stejar, arțar. 

- Fostul primar de Chiși-
nău, Ruslan Codreanu, a 
postat mai multe video-uri 
cu tăieri din Parcul Nați-
onal Orhei. Acolo e zonă 
protejată. Dacă e zonă de 
protecție, instituită prin 
lege, de ce se taie?
Parcul Național Orhei a fost 

fundat prin Hotărârea Parlamen-
tului în 2013. În 2014, a fost apro-
bat Regulamentul de funcționare 
a Parcului. Deci, Parcul Național 
Orhei include atât fond forestier, 
cât și terenuri agricole și sate. Din 
33 de mii de hectare, 18 mii sunt 
ale FFN, restul sunt 17 sate din 
raionul Orhei, Călărași și câteva 
din raionul Criuleni. 

- Cu referire la declarațiile 
lui Codreanu, Parcul Nați-
onal are zonare. El prevede 
zonele A, B, C și D. 
Zona A e Zona de protecție in-

tegrală, unde nu are voie să intre 
nimeni. Acolo nu se taie deloc. Nu 
se prevăd lucrări de amenajare. Se 
lasă evoluția firească a pădurii. De 
când s-a înființat pe hârtie Parcul 
Național, în 2013, el nu funcționea-
ză, pentru că nu are administra-
ție. Statul nostru nu găsește bani 
pentru crearea administrației. Cu 
toate acestea, acolo unde este zona 
A nu se face absolut nicio lucrare. 
În celelalte zone se fac lucrări de 
reconstrucție ecologică.   

Interviu cu Petru Rotaru, șeful Direcţiei Fond Forestier, Arii Protejate, Pază și Protecţie, Agenția Moldsilva

În replică la informațiile furnizate de Ruslan 
Codreanu despre tăierile ilicite din păduri, 
GAZETA de Chișinău i-a solicitat un interviu 
lui Petru Rotaru de la Agenția Moldsilva. 

Funcționarul susține că orice copac este tăiat 
legal, cu respectarea unei proceduri. Acesta 
infirmă faptul tăierilor ilegale din pădurile R. 
Moldova și din Parcul Național Orhei. 

 - Ce prevăd aceste lucrări?
Trecerea de la regimul „Crâng” 

la regimul „Codru”, prin interme-
diul tăierilor progresive și succesi-
ve. Ceea ce spune Codreanu și unii 
ecologiști, precum că suprafața 
reală de împădurire ar fi de 8%, 
și asta din cauza că în mijlocul 
pădurilor e gol, adică s-a tăiat 
masiv pădurea, nu e real. În Par-
cul Național se fac doar lucrări de 
construcție ecologică. 

Suprafața acoperită de pădure 
este de 11,2%. Lucrările care se 
fac sunt legale și coordonate cu 
Inspectoratul pentru Protecția Me-
diului și permise de către Agenția 
de Mediu. Nu se taie niciun metru 
cub de lemn din capul nostru.

- Dacă se taie, ar trebui să 
se planteze. Ce suprafețe de 
copaci se plantează anual? 
Specia copacilor?
În Fondul forestier, gestionat 

de stat, în 2017, s-au plantat 978 
ha, în 2018 – 1026 ha, în 2019 – 
1228 ha. În afară de aceasta, am 
avut lucrări de ajutorare a regene-
rării naturale. În 2017, pe suprafa-
ța de 2953 ha, în 2018 – 3410 ha, 
în 2019 – 3010 ha. Anual, se face 
inventarierea pădurilor. Anual, se 
fac lucrări de completare, pentru 
că nu se prinde tot puietul. Avem 
păduri noi, tinere, și de stejar, și 
de alți arbori.

- Ce sume alocă Agenția 
„Moldsilva” pentru noi 
terenuri de împădurire? 
Care sunt cifrele din ulti-
mii trei ani?
În 2017, pentru împădurire, 

unde intră lucrări de la recoltarea 
seminței, creșterea puieților, pre-
gătirea solului, plantări ș.a.m.d., 
au fost alocate 29,9 mil. lei, în 
2018 – 35,0 mil. lei, și în 2019 – 
38,5 mil. lei. 

- Stimate dle Petru Rotaru, 
ce suprafață are Fondul fo-
restier național? S-a făcut 
vreo inventariere a acestu-
ia în ultimii ani?
Suprafața FFN este de 422, 8 

mii ha, inclusiv suprafața aco-
perită cu păduri, 379, 5 mii ha. 
Gradul de împădurire e de 11,2%. 
În cadrul Agenției de Stat „Mold-
silva” avem Institutul de Cercetări 
și Amenajări Silvice, specializat 
în lucrări de amenajare a pădu-
rilor. Deci, în FFN, o dată la 10 
ani, se fac lucrări de amenajare a 
pădurilor. În urma acestor lucrări 
se întocmesc hărțile FFN. Fieca-
re întreprindere își gestionează 
sectorul după planul de lucrări 
silvotehnice pentru un deceniu.

- Ce presupun aceste lu-
crări de amenajare?
Dacă ați fost vreodată în pădu-

re, ați observat niște linii roșii pe 
arbori. Structura FFN este segmen-
tată în ocoale silvice, parcele și sub-
parcele. Fiecare colț de pădure este 
descris în acest amenajament silvic. 
Arboretul e descris după vârstă, 
compoziție, lucrări ce trebuie făcute 
în următorii zece ani. În total, sunt 
30 de indici. În baza lucrărilor de 
amenajare se efectuează lucrările 
silvice; plantări, tăieri, lucrări de 
îngrijire și conducere a arboretului, 
tăieri de produse principale. Toate  
tăierile care se fac în FFN sunt co-

ordonate, examinate de colegii de 
la Inspectoratul pentru Protecția 
Mediului. Ei verifică materialele 
de amenajare și natura. Autorizația 
este eliberată de către Agenția de 
Mediu. Procedura de tăiere a unui 
copac este foarte lungă. 

- Se respectă procedura?
Întocmai. Fără actele de la In-

spectoratul pentru Protecția Me-
diului Agenția pentru Protecția 
Mediului nu eliberează autorizație. 
Aici am vorbit despre pădurile sta-
tului. În afară de aceasta, Institu-
tul de Cercetări și Amenajări Sil-
vice a efectuat, în cadrul diferitor 
proiecte, lucrări de amenajare a 
pădurilor ce aparțin primăriilor pe 
o suprafață de circa 25 mii de ha.

Desigur că ar fi fost bine ca toa-
te pădurile din R. Moldova să fie 
amenajate.  

- Pădurarii au rolul de a 
proteja pădurea. Cum sunt 
pedepsiți pădurarii care 
taie ilegal pădurea? Câți 
au fost trași la răspundere?
În anul trecut, pentru tăieri 

ilicite, au fost pedepsiți 90 de 
angajați (pădurari, maiștri, șefi 
de ocoale silvice, un inginer de 
pază) din serviciul silvic, dintre 
care doi au fost eliberați, iar cei-
lalți pedepsiți administrativ.

Interviu realizat 
de Victoria POPA

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anun-
ță despre lansarea concursului proiectelor de inovare și 
transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat pentru 
anul 2021. Detaliile cu privire la condițiile de participare și pro-
cedura de aplicare sunt publicate pe pagină web oficială a Agenției 
(http://ancd.gov.md). Recepționarea dosarelor are loc în pe-
rioada 08.07.20 - 30.09.20. Pentru întrebări ne puteți contacta 
la adresele de e-mail: doinita.ulinici@ancd.gov.md‚ raisa.duscov@
ancd.gov.md sau la tel.: 022 – 270 – 445.

A n u n ț

O B S E R V A T O R
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Populismul lui Dodon 
poate provoca o daună 
ireversibilă mediului

Președintele Dodon promovează insistent 
o inițiativă privind utilizarea apelor 
din subteran pentru irigarea culturilor 
agricole, care, potrivit activiștilor de 

mediu, este făcută în scop electoral pe termen 
scurt, însă ar putea provoca o catastrofă de 
mediu și chiar una umanitară pe termen lung. 

E C O N O M I E

În cadrul unei noi ediții a emi-
siunii „Președintele răspunde” de 
la postul public de televiziune, 
acesta a menționat că agricultu-
ra din Republica Moldova, fără 
irigare, nu are nicio șansă să su-
praviețuiască. 

El s-a lăudat, în context, că în 
luna aprilie a anului curent, la ce-
rerea sa Parlamentul a schimbat 
legea și a permis irigarea din iazuri 
și lacuri, chiar dacă acestea sunt 
private. Și Dodon nu se oprește aici.

„Aceasta nu este suficient! A 
doua inițiativă pe care am soli-
citat-o colegilor din Guvern este 
ca, până la sfârșitul lunii iulie, să 
permită, din fântâni arteziene, iri-
garea culturilor cu valoare adăugată 
sporită, cum ar fi livezile și altele”, 
a adăugat el.

Societatea civilă dă alarma 

Acțiunile președintelui în acest 
sens nu se limitează doar la de-
clarații de presă. Recent, orga-
nizațiile membre ale Platformei 
Naționale a Forumului Societății 
Civile al Parteneriatului Estic și 
organizațiile societății civile din 
domeniul protecției mediului au 
emis o declarație prin care aten-
ționează opinia publică asupra 
reluării presiunilor de către Igor 
Dodon și grupurile de interese 
din domeniul agriculturii, privind 
modificarea cadrului normativ în 
scopul folosirii rezervelor strate-
gice de apă potabilă din subteran 
pentru irigare. 

„Șeful statului neglijează preve-
derile cadrului legislativ și opinia 
instituțiilor științifice și, în urma 
declarațiilor sale iresponsabile 
și populiste în fața fermierilor, 
forțează Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului 
să dea avize pozitive la o aventură 
care pune în pericol solurile fertile 
din Republica Moldova”, se spune 
în declarație.

În prezent, Legea Apelor nr. 
272/2011  prevede expres prin 
art. 45, al. „(1) că ”Folosința 
apelor subterane cu proprietăți 
potabile în alte scopuri decât cel 
al alimentării cu apă potabilă și 

Ion CHIȘLEA 

cu apă menajeră este interzisă.”
Cu toate acestea, potrivit ecolo-

giștilor, deja de șapte ani, anumite 
rețele obscure și grupuri de presi-
une, invocând volumul redus de 
ape bune de utilizat pentru irigare 
și folosind ca pretext seceta hidro-
logică, fac lobby pentru modifica-
rea prevederilor din Legea Apelor, 
care să le permită acces nelimitat 
la utilizarea apelor subterane în 
alte scopuri decât cele potabile. 

Nu există nicio viziune 
privind menținerea
 apelor de suprafață

În declarație se spune că vo-
lumul redus de ape de suprafață 
este cauzat și de faptul că râurile 
mici au fost transformate în canale 
pentru ape uzate, iar majoritatea 
deținătorilor de lacuri nu au re-
gulamente de gestionare și nu-si 
asumă responsabilitatea de men-
ținere a calității și cantității apei. 
„Precum se știe, îmbunătățirea 
calității apelor de suprafață este 
foarte costisitoare și statul nu 
și-a determinat până în prezent 
nicio viziune politică de ansam-
blu pentru revitalizarea apelor 
de suprafață”, se menționează în 
declarație.

Calitatea proastă a apelor de 
suprafață și schimbările climatice 
din ultimii ani afectează volumele 
resurselor de apă, iar prin legife-
rarea folosirii apei din subteran 
pentru irigare, fără un studiu 
complex și comprehensiv, este 
pusă în pericol direct aprovizio-
narea cu apă potabilă a milioane 
de oameni.

„Problema calității și cantității 
apei potabile în Republica Moldo-
va impune o atenție sporită față de 
acest subiect, iar păstrarea rezer-
velor de apă pentru consum uman 
este și trebuie să fie o prioritate 
absolută. Mai ales că cercetările 
indică drept nesatisfăcătoare (ne-
sigură) calitatea apei în Republica 
Moldova, iar populația din mediul 
rural este de circa două ori mai 
dezavantajată decât cea din me-
diul urban”, declară ONG-urile 
de mediu. 

Apele subterane nu sunt 
bune pentru irigare

Un alt motiv al dezacordului 
membrilor societății civile în ce 
privește irigarea cu ape din subte-
ran a terenurilor agricole e bazat 
pe conținutul ridicat de săruri al 
acestora. 

Potrivit unui studiu din 2014, 
gradul de mineralizare a apei de-

pășește limita admisibilă pe întreg 
teritoriul R. Moldova, de la nord 
la sud, nivelul limită fiind de 0,8-1 
gram per litru. De exemplu, cer-
cetările arată că la Briceni gradul 
de mineralizare a apei subterane 
este 2,7 grame per litru, la Edineț 
– 1,5 g/l - 1,9 g/l, iar la Nisporeni 
– 1,6 g/l. Potrivit experților, în 
câțiva ani, terenurile irigate cu 
astfel de apă vor fi acoperite cu 
sare și nu vor mai fi practicabile 
pentru agricultură.

Conform unor studii, efectu-
ate pe cernoziomurile irigate, pe 
teritoriul Republicii Moldova nu 
mai există terenuri agricole care 
să nu fie afectate de procesele ne-
gative, inclusiv degradare irever-
sibilă, în urma aplicării irigațiilor 
fiind enumerate astfel de procese 
precum dehumificarea, gleizarea, 
compactarea, înmlăștinirea, solo-
nețizarea, salinizarea.  

Totodată, până la ora actuală 
nu există informații concrete în 
ceea ce privește calitatea și volu-
mul depozitelor de apă subterană 
din republică și nicio viziune ști-
ințifică sau de politică de mediu 
cum ar trebui folosite în beneficiul 
tuturor cetățenilor și al solurilor. 

De aceea, experții consideră 
drept o crimă asupra mediului, 
ecosistemelor naturale, sănătății 
populației și securității ecologice 
„legiferarea” accesului la resur-
sele strategice de apă potabilă în 
scopuri de irigare. „Inevitabil, 
irigarea cu apele subterane va 
genera degradarea solurilor și 
va lipsi localitățile din republică 
de apă potabilă, ceea ce va duce 
la o catastrofă umană”, declară 
ONG-urile de mediu.

Soluția e în politici 
durabile pe termen lung, 
nu în acțiuni pripite 
cu iz electoral

Potrivit activistei în domeniul 
mediului Ina Coșeru, există in-
formații despre presiunile preșe-
dintelui asupra autorităților res-
ponsabile de mediu și gestionarea 
apelor precum Apele Moldovei, 
Serviciul Hidrometeo, Agenția de 
mediu, Institutul de Pedologie și 
cel de Ecologie și Geografie pentru 
ca acestea să dea aviz pozitiv iniți-
ativei populiste a președintelui. Și 
toată această tevatură ține de con-
textul electoral pentru ca Dodon 
să se poată lăuda în toamnă că a 

soluționat problema agricultorilor 
fără să se gândească însă ce va fi 
cu agricultura și mediul în general 
pe termen lung. 

De aceea semnatarii declara-
ției solicită publicarea avizelor 
tuturor subdiviziunilor ale Mi-
nisterului Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului și ale 
instituțiilor științifice, care și-au 
exprimat anterior poziția față de 
irigarea terenurilor agricole cu 
apă subterană, care a fost una 
negativă. 

Totodată, este solicitată cerce-
tarea rezervelor de apă subterană 
și elaborarea unui studiu științific 
complex care ar garanta, pe ter-
men mediu și lung, securitatea 
ecologică a R. Moldova. Până la 
finalizarea studiului respectiv să 
fie declarat moratoriu pe subiectul 
irigării cu apă din subteran.

Totodată experții recomandă 
soluții durabile pentru criza de 
apă, cum ar fi susținerea bunelor 
practici agricole și a agricultori-
lor care aplică măsuri durabile 
de cultivare (soiuri rezistente la 
schimbări climatice, înființarea 
bazinelor de captare a apei de 
ploaie etc.). 

Pentru ca situația să nu degra-
deze, pentru moment este sufici-
ent să fie respectată Legea Apelor 
adoptată în 2011, care promovează 
managementul integrat al resur-
selor de apă ca un instrument de 
creștere a calității și cantității 
resurselor de apă în Republica 
Moldova și reabilitarea ecologi-
că a râurilor mici și a bazinelor 
acvatice și utilizarea apelor de 
suprafață în scopuri de irigare. 

Experții mai solicită modifica-
rea unei Hotărâri de Guvern din 
2017, care reglementează modul 
de repartizare a mijloacelor Fon-
dului Național de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural 
pentru a introduce o măsură 
de subvenționare a elaborării 
regulamentelor de exploatare a 
iazurilor și lacurilor de acumu-
lare (așa-numitele pașapoarte), 
astfel facilitându-se obținerea 
autorizației de folosință specială 
a apei pentru irigare pentru agri-
cultori. În același timp, această 
măsură va soluționa conflictul 
existent între piscicultori și 
agricultori în vederea utilizării 
raționale a resurselor de apă 
disponibile în iazuri și lacuri 
de acumulare. 

A fost semnat 
acordul pentru 
împrumutul 
de 100 de 
milioane de 
euro de la UE

Ministrul finanțelor, Serghei 
Pușcuța, și guvernatorul BNM, 
Octavian Armașu, au semnat, 
pe 21 iulie, acordul de împru-
mut dintre R. Moldova și UE 
privind asistența macro-finan-
ciară în valoare de 100 de mili-
oane de euro și Memorandumul 
de înțelegere, transmite IPN.

Obiectivul împrumutului este 
de a diminua constrângerile de 
finanțare, de a atenua balanța 
de plăți și necesitățile bugetu-
lui.Împrumutul urmează să fie 
acordat în două tranșe egale. 

Cum 
ar putea 
economisi 
R. Moldova, 
anual, 820 de 
milioane de lei 

Potrivit Ministerului Eco-
nomiei, utilizarea aparatelor 
de uz casnic eficiente energetic 
are avantaje nu doar de ordin 
financiar, dar și de mediu.

„Cererea pentru energie 
electrică crește în fiecare an, 
iar Republica Moldova de-
pinde în proporție de 74% 
de resursele energetice im-
portate. O soluție imediată 
ar fi optimizarea consumului 
energetic. Având în vedere că 
42% din consumul anual de 
energie electrică este folo-
sit de gospodăriile casnice, 
cumpărarea electrocasnicelor 
cu consum redus reprezintă o 
soluție bună pentru consuma-
tor și stat”, susține ministrul 
economiei și infrastructurii, 
Sergiu Railean. 

UE pune la 
dispoziția 
membrilor 
săi pentru 
următorii 
7 ani 1800 de 
miliarde 
de euro 
 

Liderii țărilor Uniunii Eu-
ropene și ai instituțiilor comu-
nitare au ajuns în a cincea zi 
a summitului de la Bruxelles 
la un acord al bugetului, în 
valoare de 1.074 de miliarde de 
euro, pentru perioada 2021-
2027, și asupra Fondului UE de 
relansare economică post-pan-
demie. 

În plus, a fost aprobat Fon-
dul UE de relansare economică 
post-pandemie, în valoare de 
750 de miliarde de euro, format 
din subvenții nerambursabile 
de 390 de miliarde de euro și 
din credite de 360 de miliarde 
de euro. 
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„Dodon înțelege că nu 
va putea câștiga într-o 
competiție liberă și corectă”

- Stimate Domnule Grosu, 
în ce condiții a fost orga-
nizată și efectuată ședința 
legislativului din 20 iulie? 
Ședința Parlamentului din 20 

iulie 2020 a fost convocată și des-
fășurată în cele mai mizerabile 
tradiții ale majorității pro-do-
doniste PSRM-PD, pe ascuns, în 
ziua în care, de regulă, deputații 
se deplasează în raioane pentru 
a se întâlni cu cetățenii. 

La 08:00 dimineața, am primit 
mesaj cu privire la convocarea 
Biroului Permanent al Parlamen-
tului pentru ora 10:00, fără a fi 
explicată urgența și ordinea de 
zi, ca la 14:00, să fie convocată 
ședința plenară a Parlamentu-
lui, pentru a dezbate moțiunea 
de cenzură împotriva Guvernului 
lui Dodon. 

Dodon a sperat că nu vom reuși 
să ne mobilizăm, ceea ce le-ar fi 
permis să desfășoare ședința pe 
furiș, fugind de opoziție. Nu în 
ultimul rând, s-au temut să dea 
ochii cu veteranii de pe Nistru, 
care au declarat protest în fața 
Parlamentului pentru ziua de joi, 
când era firesc să fie dezbătută 
moțiunea. 

Așa cum prima parte a „conspi-
rației” a eșuat, a urmat partea a 
doua a provocărilor, atunci când 
Chicu, în stilul său bădărănesc, a 
început să atace Guvernul Sandu, 
prin falsuri și minciuni, prin care 
fapt a arătat o dată în plus că este 
agentul electoral al lui Dodon. 

Evident că asemenea ieșire fără 
respect față de Parlament nu pu-
tea rămâne nesancționată de către 
opoziție. Pentru a ascunde presta-
ția rușinoasă a prim-ministrului 
și a majorității PSRM-PDM, con-
ducerea Parlamentului a întrerupt 
transmisiunea în direct a ședinței. 

După un schimb dur de replici, 
care a degenerat pe alocuri în al-
tercații, opoziția a reușit să obțină 
accesul presei în sala de plen a 
Parlamentului. 

Așa cum era de așteptat, toa-
te argumentele opoziției au fost 
ignorate de majoritate, iar Gu-
vernul lui Dodon a supraviețuit, 
temporar, moțiunii de cenzură, 
grație sprijinului politic al depu-
taților din PDM.

- Care este atitudinea PAS 
față de proiectul de lege cu 
privire la legislația electo-
rală? Cum intenționează 
partidele de opoziție – 
PPDA și PAS – să acționeze 
în cazul în care majoritatea 

parlamentară va adopta, în 
a doua lectură, proiectul 
cu pricina, ignorând atât 
obiecțiile opoziției, cât și 
pe cele ale societății civile?
Pentru început, trebuie să 

menționez că PSRM, sub para-
vanul ajustării Codului electoral 
la cele șase solicitări parvenite din 
partea Curții Constituționale, a 
încercat să creeze condiții pentru 
fraudarea alegerilor prezidențiale 
în favoarea lui Igor Dodon. 

O să trec în revistă câteva din 
prevederile care compromit din 
start procesul electoral: micșora-
rea cu două ore a zilei alegerilor, 
îngrădirea activității observatori-
lor, facilitarea transportării orga-
nizate a alegătorilor cu implicarea 
regimului separatist din stânga 
Nistrului, teritoriu aflat sub ocu-

După ce a ignorat obiecțiile legate 
de proiectul de lege privind 
legislația electorală și a reușit 
să supraviețuiască moțiunii de 
cenzură, guvernarea socialiștilor 
și pedemiștilor își îndreaptă 

pasul spre organizarea alegerilor prezidențiale, 
obiectiv pe care îl are cabinetul Chicu. În cadrul 
unui interviu cu deputatul PAS, Igor Grosu, am 
discutat despre pericolul repetării scenariului 
alegerilor prezidențiale din 2016 și obiectivele pe 
care le urmărește formațiunea politică în viitorul 
apropiat.    

pație străină, îngrădirea dreptului 
studenților de a vota, implicarea 
bisericii în alegeri etc. 

Așa cum majoritatea lui Dodon 
a fugit în vacanță parlamentară și 
a închis sesiunea primăvară–vară 
cu două săptămâni mai devreme, 
toate aceste probleme au rămas 
nesoluționate. 

Partidul Acțiune și Solidari-
tate va insista ca Parlamentul să 
revină la propunerile formulate 
de societatea civilă și deputații 
din opoziție fie într-o sesiune 
extraordinară, fie în sesiunea de 
toamnă. În ultimă instanță, ne 
rezervăm dreptul să apelăm la 
Curtea Constituțională în cazul 
în care solicitările noastre vor fi 
desconsiderate de guvernarea lui 
Dodon. 

- Cât de mare este perico-

lul ca PSRM să falsifice 
alegerile prezidențiale în 
contextul în care își creea-
ză mijloace în acest sens? 
Au partidele de opoziție in-
strumente pentru a încerca 
să evite situația din 2016?
Dodon nu a câștigat niciodată 

în cadrul unei competiții electo-
rale corecte și cinstite. De fiecare 
dată, socialiștii au fost favorizați 
de regimul lui Plahotniuc. Singu-
rele alegeri libere la care au par-
ticipat au fost alegerile locale din 
toamnă, organizate de guvernul 
Sandu, dar Dodon înțelege că nu 
va putea câștiga într-o competiție 
liberă și corectă. 

Drept exemplu putem aduce 
alegerile parlamentare de la Hân-
cești din acest an, când regimul lui 
Dodon a trișat, a permis utilizarea 
masivă a resursei administrative, 

a descurajat venirea cetățenilor 
la vot, doar ca să câștige candi-
datul lor. 

În același timp, Partidul Ac-
țiune și Solidaritate este deja la 
a patra experiență de campanie 
electorală, perioadă în care am 
reușit să ne consolidăm structu-
rile în orașe și sate, să câștigăm 
primari și locuri în consilii locale 
și raionale. 

Ne vom opune prin toate căile 
legale și nu vom admite niciun 
abuz din partea lui Dodon în scru-
tinul din toamnă. Vom avea repre-
zentanții noștri în toate organele 
electorale, observatori și persoane 
de încredere. Desigur, vom infor-
ma de fiecare dată organizațiile 
internaționale despre încălcări 
și vom mobiliza societatea pentru 
a-și apăra votul. 

-  Cazul Gațcan. Observa-
torii politici semnalează că 
nici oamenii politici și nici 
ambasadorii nu întreprind 
nimic pentru a elucida epi-
sodul Gațcan. Acest lucru 
este imposibil sau, în opi-
nia Dvs., este insignifiant? 
Cazul lui Gațcan este emble-

matic, deoarece arată societății 
calitatea candidaților promovați 
de regimul lui Plahotniuc și Dodon 
în toată frumusețea lor. De aseme-
nea, se vede clar că Procuratura, 
Centrul Național Anticorupție și 
ministrul Afacerilor Interne to-
lerează abuzurile și fărădelegea 
și nu întreprind nimic pentru a 
elucida șirul evenimentelor de la 
presupusa corupere a deputatului, 
ulterioara sechestrare a acestuia, la 
indicațiile lui Dodon, și revenirea 
misterioasă în fracțiunea PSRM. 

Cazul Gațcan mai vorbește des-
pre o reglare de conturi între două 
grupări de sorginte mafiotă: gru-
parea lui Dodon versus gruparea 
lui Plahotniuc. 

În ambele cazuri, vedem ace-
leași abordări banditești: corupere 
și manipulare, violență fizică și 
multă denigrare mediatică. Ce-
tățenii trebuie să înțeleagă că nu 
există diferențe calitative dintre 
aceste clanuri oligarhice și trebuie 
să îi taxeze dur la alegeri.

- Mai există disponibilita-
te din partea PDM pentru 
dialog/negocieri cu PAS și 
PPDA pentru debarcarea 
actualului guvern și în-
vestirea altuia sau singura 
posibilitate sunt alegerile 
legislative? 
Din păcate, alegerile parlamen-

tare anticipate nu sunt posibile 
anul acesta, chiar dacă PAS a in-
sistat ca acest legislativ, care își 
pierde legitimitatea pe zi ce trece, 
să fie înlocuit cât mai curând spre 
binele țării. 

Cât despre disponibilitatea 
Partidului Democrat din Moldo-
va, îmi este dificil să mă pronunț. 
Noi suntem în dialog permanent 
cu PDM, unele lucruri reușim să 
le promovăm împreună când vor-
bim de agenda parlamentară, altele 
mai puțin. Cert este un lucru, PDM 
trebuie să decidă de sine stătător 
cum se va poziționa în actuala criză 
politică, sanitară și economică. 

Deocamdată, regimul lui Do-
don se menține pe sprijinul politic 
al Partidului Democrat, chiar dacă 
majoritatea votanților PDM au 
votat pentru un partid proeuro-
pean, fiind mobilizați de lozinci 
anti-dodoniste. De aceea, mariajul 
cu Dodon, care este un antieuro-
pean și un antiromân convins, nu 
poate să nu deranjeze alegătorii 
PDM-ului, fapt care se reflectă în 
preferințele de vot.

Interviu realizat de Ilie Gulca 

Interviu cu Igor Grosu, președinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlamentul R. Moldova  

Partidul 
Acțiune și 

Solidaritate 

va insista ca 
Parlamentul 
să revină la 
propunerile 

formulate de 
societatea civilă 

și deputații 
din opoziție fie 
într-o sesiune 

extraordinară, fie în 
sesiunea de toamnă. 
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Aventuri de vacanță 
ale spiritului

A - p o l i t i c e

Anthony Hopkins, atunci când nu îl joacă 
pe vreun monstru cinic și inteligent, 
compune muzică (valsul său „And 
the Waltz Goes On” a devenit viral 

pe rețele). Bruce Willis cântă la armonică, iar 
Antonio Banderas e pasionat de design de modă 
(are deja brandurile sale de succes).

Valentin Gaft, actorul de la 
Teatrul „Sovremennik”, scria 
subtile epigrame caustice, iar 
Eldar Reazanov compunea po-
ezii, unele dintre ele devenind 
cântece pentru filmele sale. Vla-
dimir Vîsoțki, celebrul „Hamlet 
de la Taganka”, era un popular 
cantautor, foarte solicitat în 
epocă. 

„Medicina îmi este soție le-
gitimă, iar literatura îmi este 
amantă. Când relația cu una din-
tre ele devine rutină, mă mut 
cu traiul la cealaltă”, își nota 
undeva Anton Pavlovici Cehov. 
William Blake era apreciat, deo-
potrivă, ca poet și pictor. Despre 
poezia lui Michelangelo s-a scris 
mult, chiar dacă nu chiar atât 
cât despre sculpturile și frescele 
sale. Lui Murakami îi place să se 
scalde în jazz și muzică clasică. 
Bill Clinton cântă la saxofon, 
George W. Bush pictează.

Câteodată, oamenii serioși 
se joacă, ies din starea gravă a 
profesiei. Cei care nu înțeleg 
gluma le judecă aceste forme de 
relaxare pe criteriile produselor 
lor „serioase”. Istoria umanității 
ne oferă multe digresiuni de la 
statutul oficial al unor perso-
nalități (de la vocația literară 
a lui Cezar sau Churchill, la ve-
leitățile poetice ale lui Nero și 
Andropov).

Exemple relevante ne oferă 
și personalitățile din preajmă. 
Cine îl cunoaște pe academicia-
nul Mihai Cimpoi știe că distin-
sul critic și istoric literar are o 
patimă mai veche, deloc acade-
mică: el scrie epigrame. Nico-
lae Leahu, sobrul profesor de la 
Universitatea „Alecu Russo”, pe 
lângă studiile scrise cu rigoare 
academică, comite ludice exer-
ciții postmoderniste, ironizând 
uneori discursul academic. În 
cazul lui, producția literară e 
atât de consistentă, încât am 
putea, dintr-o altă perspectivă, 
să presupunem că profesoratul 
e [doar] o digresiune. Un poet 
deghizat în profesor, mimând 
gravitatea acestuia.

Un caz absolut uimitor ni-l 
oferă academicianul Andrei Eșa-
nu. Unul dintre cei mai meti-
culoși cercetători științifici, un 
om de cultură exemplar în toa-
te privințele, aplecat cu acribie 
asupra scrierilor fundamentale, 
e prins în flagrant pe terenul 
jocului artistic. La solicitarea 
unui obscur (nu cunosc detalii) 
cineast moldovean emigrat în 
America, academicianul Eșanu 
se aventurează să scrie un sce-

China redevine, încet-încet, 
ceea ce a fost acum o jumătate 
de secol: o amenințare la adresa 
păcii și stabilității internaționale. 
După intrarea capitalului occiden-
tal și prefacerea spectaculoasă a 
economiei chineze din anii 1980-
1990, mulți au crezut că Beijingul 
va păși, inevitabil, pe un alt făgaș 
politic și diplomatic, că societatea 
chineză se va liberaliza și că ma-
rea putere de la Răsărit va ajun-
ge, într-o bună zi, un partener de 
încredere al Vestului. 

Eșecul politicilor lui Mao din 
anii 1970, spectaculoasa prăbușire 
a URSS în 1986-1991 și instaura-
rea unei veritabile pax americana 
la încheierea 
războiului rece 
au întărit iluzia 
occidentalilor 
că Beijingul 
și-a învățat 
lecția și că, de 
acum înainte, 
va fi interesat 
doar de creș-
terea PIB-ului 
și de rezolva-
rea multiplelor 
sale probleme 
interne.

U l t i m e l e 
două decenii 
au demon-
strat adevărul 
zicalei despre 
păr și nărav. 
Devenind a 
doua economie și forță armată 
a lumii, China afișează acum nu 
doar ambiții regionale, ci și aspi-
rații imperiale. Capitalul privat și 
oamenii de afaceri sunt la chere-
mul statului și partidului. Prin 
companiile controlate, Beijingul 
intervine pe piețele internaționale 
și în treburile interne ale statelor 
vasalizate sau satelit. În schim-
bul proiectelor de infrastructură, 
China cere accesul la resursele 
naturale; astfel, pune mâna pe 
bogățiile țărilor slab dezvoltate și 
își aservește clasa politică locală, 
coruptă și oportunistă. Aceiași 
vasali îi furnizează voturile nece-
sare în organismele internaționa-
le, unele promovând deschis, în 
ultima vreme, interesele Chinei. 

Spionajul comercial și furtul de 
proprietate intelectuală au urcat 
la noi altitudini după scandalul 
provocat de dezavuarea practicilor 
Huawei, fațada comercială a ser-
viciilor de securitate chineze. Se 
știe că o bună parte din studenții 
și din inginerii chinezi din Europa 
și SUA nu se îndeletnicesc doar 
cu studiul materiilor înalte și cu 
activitatea propriu-zis profesio-

nală, ci și cu triviala vânătoare 
de tehnologii, dar scara la care a 
lucrat Huawei-ul a depășit orice 
imaginație.

Spionajul industrial și tehnolo-
gic ar fi fost trecut (și de această 
dată) cu vederea dacă nu era du-
blat de politica expansionistă și 
revizionistă a Chinei în regiune. 
Pretențiile teritoriale ale Beijin-
gului escaladează tensiunile în 
Marea Chinei de Sud și amenință, 
acum mai mult ca oricând, suve-
ranitatea Taiwanului. 

Soarta Hong Kongului este 
deja pecetluită: Beijingul a în-
călcat flagrant acordul din 1984 
cu Londra și e pe punctul de a su-
gruma statul de drept și ultimele 
libertăți de care se mai bucura, 
acum câteva săptămâni, fosta 
colonie britanică. În interiorul 
țării, continuă genocidul cultural 
al uigurilor; presiunile asupra 
Tibetului nu au încetat nici ele 
vreodată.

Occidentul ripostează deo-
camdată anemic la presiunile și 
gesturile agresive ale naționaliș-
tilor care conduc azi RPC. Marea 

Britanie a gă-
sit de cuviință 
să suspende 
acordul de 
extrădare cu 
Hong Kong, 
dar nu a mers 
mai departe. 
Liderii UE au 
declarat, la 
rândul lor, că 
nu au de gând 
să penalizeze 
Beijingul, cali-
ficând ingerin-
țele acestuia 
în autonomia 
Hong Kongu-
lui drept „afa-
cerile interne 
ale Chinei“. 

Pare con-
secvent și dur doar Trump care a 
început, acum ceva timp în urmă, 
un adevărat război al taxelor cu 
China și acum intenționează să 
închidă consulate ale acesteia, 
acuzate de spionaj și alte păcate. 
Nimeni nu poate spune însă cum 
vor evolua lucrurile dacă la Casa 
Albă se va înscăuna decorativul 
Joe Biden, iar puterea va fi prelu-
ată în SUA de Partidul Democrat, 
dominat din ce în ce mai mult de 
politicieni radicali de stânga.

Dragonul chinez a adulmecat 
slăbiciunile Vestului și acum este 
gata să-și întindă aripile deasupra 
întregii lumi. Pare să nu mai aibă 
prea multă răbdare: îi dau ghes 
erorile, lașitatea și conformismul 
occidentalilor. Căci leul e aproape 
mort, și dacă măgarii nu se mai 
tem să-i dea cu copita, de ce ar 
mai pregeta tocmai el, Stăpânul 
Vremii? 

Mă tem că stabilitatea pe ma-
pamond atârnă acum nu atât de 
răspunsul ferm și prompt al ma-
rilor puteri din Vest la provocările 
tot mai obraznice ale Chinei, cât, 
mai ales, de rezistența la ispită a 
șefilor de la Beijing.

H a r t a  l u m i i

Dragonul 
aruncă flăcări

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

nariu pentru un film artistic. 
Un film american despre Ștefan 
cel Mare! 

Bănuiam un scenariu în genul 
docufiction, cu un substrat do-
cumentar consistent și cu câteva 
„ilustrate” dinamice artistice. 
Nici pe aproape! O ficțiune pură 

(citând din Bolintineanu, nu din 
documentele de epocă!), un eas-
tern veritabil, bazat mai mult 
pe legende. Cercetătorul, care 
în mod firesc penalizează orice 
interpretare aproximativă și ori-
ce mitologizare a fenomenelor 
istorice, aici se aventurează în 
proliferarea legendei...

O aventură extracurriculară 
poate fi considerată pasiunea 
unui critic literar, precum Eu-
gen Lungu, pentru arta plastică. 
Dar și poeții evadează intermi-

tent pe acest teritoriu.  Desene-
le poetului Nicolae Popa sunt 
adevărate extensiuni ale liricii 
sale; desenele și picturile lui 
Iulian Filip sunt mai moderne 
decât poeziile lui; elegante sunt 
picturile Angelei Aramă (care, 
pe lângă jurnalistică, mai coche-
tează insistent cu literatura, dar 
și cu fotografia artistică); iar 
poeta și textiera Radmila Popo-
vici se impune tot mai insistent 
ca actriță... 

Profesorul Nicolae Mătcaș 
scrie sonete: o formă a libertă-
ții, dar și a disciplinei, totodată, 
având în vedere rigorile acestei 
forme fixe de poezie, respectate 
cu acribie de distinsul filolog. 
Poeme sublime, absolut surprin-
zătoare, scria și marele lingvist 
Eugeniu Coșeriu. Cei care au ci-
tit nuvelele SF sau în genul Fan-
tasy ale lui Marcel Gherman ar 
putea să fie surprinși că Marcel 
e și muzician, DJ, compozitor și 
comentator muzical, cunoscut 
de fani ai muzicii electronice 
din toată lumea cu numele Me-
gatone. Pe contrasens, compo-
zitorul Constantin Rusnac scrie 
ingenioase construcții poetice 
în formă de acrostihuri.

Unii și-au luat aventura în 
serios: văzând că relația cu alte 
muze s-a întins prea mult, ei, ca 
niște cavaleri autentici, solicită 
oficializarea relației. Nu trebuie 
să-i judecăm prea sever, apli-
cându-le grilele profesioniste. 
Să apreciem aceste exerciții ca 
pe aventuri de vacanță ale spi-
ritului, care ne variază peisajul 
artistic și intelectual.

Care vă sunt aventurile [in-
telectuale] din această vară 
prohibită?

Dragonul 
chinez  

a adulmecat 
slăbiciunile Vestului 

și acum este gata 
să-și întindă aripile 

deasupra întregii 
lumi. Pare să nu 

mai aibă prea multă 
răbdare: îi dau ghes 

erorile, lașitatea 
și conformismul 
occidentalilor.

Unii și-au luat  

aventura în 
serios: văzând 

că relația cu alte 
muze s-a întins 
prea mult, ei, 

ca niște cavaleri 
autentici, solicită 

oficializarea 
relației. Nu 
trebuie să-i 

judecăm prea 
sever, aplicându-

le grilele 
profesioniste.
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Între motivare obiectivă și perfidie

Unii mior(lă)itici de pe aici gă-
sesc că vina eșecului moțiunii de 
cenzură de azi ar fi totalmente a 
poporului prost care nu știe cum 
să voteze. Alții, dimpotrivă, dau vina 
pe Năstase, care, chipurile, nu a în-
țeles marea înțelepciune a Maiei de 

a nu veni cu moțiunea. În privința 
poporului prost lăsăm divagațiile 
la o parte. Nu intru în detalii. Prea 
mulți deștepți „neînțeleși” vin cu 
promisiuni salvatoare pentru ca la 
prima cotitură s-o cotigească aidoma 
iepurelui care a încercat să vadă cum 
e să fugi cu nuște co@e de elefant. 
Cu cealaltă învinuire să lămurim un 
pic lucrurile. Moțiunea ar fi izbutit 
exact în intervalul cela de câteva zile 
când Gațcan și-a anunțat ieșirea din 
fracția PSRM. În cele câteva zile era 
o majoritate parlamentară gata să 
voteze moțiunea. Dodon încă nu sco-
sese furculița din sacoșă să împungă 
în bietul ginecolog ca într-un uter 
sterp, dar și în ceilalți, din fracțiu-

nea Șor, nu intrase încă frica unor 
operații obstetrice fără narcoză. Ce 
a făcut atunci Maia? S-a codit, s-a 
îmbățoșat împotriva perspectivei de 
a vota împreună cu corupții lui Șor. 
De parcă atunci când a votat cu Do-
don, acesta era înger și chiar un fel 
de trimis al Sf. Petru în parlamentul 
moldav! Iluminarea Maiei a venit 
abia după ce a văzut că moțiunea nu 
are nici un sorț de izbândă, tăindu-i 
categoric lui Năstase perspectiva de 
a deveni prim-ministru.

Acum stați și calculați câtă mo-
tivare obiectivă și câtă perfidie 
este în eșecul moțiunii! Votați în 
continuare parașuta intelijăntă, 
cum scria cineva pe aici!

Deseori îmi amintesc o întâm-
plare care a avut loc înainte de 
alegerile prezidențiale din 2016. 
Am avut o deplasare în stânga 
Nistrului, unde am mers cu un 
taxi din această regiune. Era la 
începutul campaniei electorale. Pe 
drum șoferul taxiului, un bărbat 
din or. Dubăsari, a început să se 
laude cum va învinge Dodon la 
prezidențiale, cum toată Transnis-
tria îl dorește președinte și cum 

acesta va uni Moldova cu Transnistria. M-am gândit, ce idiot, ce 
prostii spune și nici nu am încercat să discut cu el. 

După aceea, în ziua alegerilor, când în satul meu de baștină au 
venit și au votat sute de transnistreni, dar și în acești patru ani, de 
multe ori mi-am amintit de acel taximetrist. Știa mai mult decât știam 
eu: soarta RM nu se decidea în instituțiile de stat de la Chișinău. 

Niciun polițist nu a mișcat un deget pentru a stopa fraudarea 
alegerilor ori documentarea cumpărării votanților transnistreni. 
Acum pe internet au apărut imagini video cum președintele raionu-
lui Dubăsari, Filipov, apropiatul lui Dodon, împărțea bani atunci. 
Continuă să fie președinte de raion, iar fiul său să activeze la CEC. 
Vedem asmuțirea poliției asupra combatanților, jurnaliști reținuți 
la Nistru, în sate subordonate Chișinăului, oameni îngrijorați la 
Cocieri, Corjova, Molovata Nouă, el vinde Moldova pe bucăți. Cum 
să nu-ți amintești de acel taximetrist?!

„Vreți rzboi?”, mesajul lui Chicu și Dodon, reluat de la Moscova, 
transmis inclusiv de la tribuna Parlamentului.

Aș vrea să-l mai întâlnesc o dată pe acel șofer de taxi, să-mi 
spună ce va fi la următoarele alegeri. Cu certitudine, știe. Știe și 
Tiraspolul. Știe și Dodon. În satul meu aud voci, ce-i drept, de 
femei, care spun să nu le permitem transnistrenilor să mai voteze 
aici. Sper ca teama de Covid-19 să nu le mai permită repetarea 
acelui scenariu rușinos. 

Cert e că dacă acest președinte mai obține un mandat, Moldova 
va fi vândută pe bucăți până „ne vom uni” așa cum vrea Putin și 
umilele sale slugi aciuate confortabil în instituțiile de la Chișinău. 

Azi, stau cu frică oamenii din Corjova, Cocieri, mâine, ne-am 
putea pomeni cu toții în locul lor, iar aceștia să ne întrebe: vrem 
război ori ne fac un bine că ne vând, ne trădează?

Se apropie sărbătorile naționale, vom fi încă o dată martori cum 
le vor folosi cu cinism, ca să-l alegem.

„Vreți război?”

Svetlana COROBCEANU

Batrâncea, scula care acționează conform 
scenariilor lui Dodon și ale Moscovei

Iurie RENIȚĂ

N-aș fi vrut să mă refer la această 
persoană total compromisă (chiar 
dacă este la o vârstă încă tânără), 
crescută și educată în spiritul urii 
proletare față de tot ce-i național și 
românesc. Perseverența în prolife-
rarea minciunii și a dezinformării, 
pe care a însușit-o de minune în 
școlile moscovite de propagandă, 
deopotrivă cu training-urile „ex-
perților din mândra capitală” aici, 
la Chișinău, organizate pentru de-
putații și staff-ul PSRM-ului, mă 
obligă să vin cu mai multe clarifi-
cări ce mă vizează direct pe mine și 
la care s-au mai referit (în bunele 
tradiții kgb-iste!) mai mulți ortaci 
socialiști, printre care și acest Vlad 
Batrâncea - „degetul cel mare” de 
la mâna stângă a lui Dodon. Haita 
mâncătorilor din „fur-kuliocele” lui 

Dodon-Plahotniuc au indicații de 
la stăpânii lor să mă transforme în 
victimă. Dodoniștii aplică tehnicile 
lor banditești după modelul răpirii, 
maltratării şi „reeducării” lui Gaț-
can, față de toți deputații, care aduc 
adevărul în spațiul public. Când nu 
le reușește, dau drumul la mașina 
lor propagandistică ca să strivească 
şi să compromită oamenii, care le 
stau în cale.

Din clipa în care a apărut în 
spațiul public filmul documentar, 
în care sluga Igor Dodon cere de la 
stăpânul său local Vlad Plahotniuc 
„kuliokul” (sacoșa) pentru salariza-
rea PSRM-ului, aceștia au declan-
șat un război furibund împotriva 
mea ca să mă intimideze şi să mă 
compromită. Debusolați total de 
impactul devastator al „kuliokului”, 
psrm-iștii au pus în aplicare pro-
cedeul kaghebist arhicunoscut – se 
lansează o avalanșă de calomnii, 
zvonuri şi minciuni despre persoa-
na incomodă, până opinia publică 
prinde nada. Personaje sinistre, 
cu biografii murdare, de la Dodon 
la Batrâncea, de la Vasile Bolea și 
Corneliu Furculiță la Grigore No-
vac (Novak) și alți „juriști de vază”, 
folosesc holdingurile mass-media, 

plătite din „fur-kuliok”, ca să mă 
linșeze mediatic, să scornească tot 
felul de aiureli și aberații, fără nicio 
probă (a se vedea emisiunea „Po-
litica” din 22.07.2020, de la TV8.
md, min. 16:30 – 38:30).

Cel mai bun și indicat „reme-
diu medical” pentru Batrâncea și 
alții de teapa lui este Procuratura 
Generală și instanța de judecată. 
După ce au acaparat toate insti-
tuțiile statului este evident că va 
fi mai complicat de găsit „leacul” 
pentru el și pentru alții ca el, dar, 
vă asigur, stimați cetățeni, că nu 
voi ceda niciun pic și-i vom pune 
neapărat la respect. Personal, îl 
voi ajuta foarte mult pe acest „june 
kominternist”, Vlad Batrâncea, ca 
idealul lui ideologic și politic de o 
viață – penitenciarul nr. 13 – să 
devină o realitate. Iar ca fericirea 
lui să fie supremă, voi solicita ca 
acesta să fie în aceeași celulă cu 
„kuliokarii” lui atât de mult ve-
nerați – Vlad Plahotniuc și Igor 
Dodon. Celula pentru tripleții 
sus-mentionați va avea cea mai 
frumoasă și mult râvnită denumire 
– „Velikaia Rossiyskaya Imperia” 
(Marele Imperiu Rus)!

Doamne Ajută!

Andrei ȚURCANU

Ce salarii putem avea la Chișinău 
și care e prețul pe care îl plătim  

Aflați la granița Uniunii Europe-
ne, ne-am dori să ne apropiem cât 
mai mult de acest nivel de viață eu-
ropean, însă câți dintre noi reușesc 
și câți nu aleg calea străinătății? 
Moldova nu este o țară săracă, cei 
care au plecat de aici pot discerne 
asta, însă are o populație cu oameni 
săraci și lipsiți de protecție. 

Mai toate experiențele cu anga-
jatorii din R. Moldova mi-au arătat 
că suntem o forță de muncă ieftină, 
accesibilă pentru afacerile bănoase și, 
deseori, lipsită de dreptul de a alege. 

În luna iulie a acestui an, am 
încercat să mă angajez, din nou, 
la Chișinău, după o perioadă de 

ședere de peste doi ani în Suedia, 
dar am renunțat foarte curând la 
serviciul pe care îl găsisem. Tele-
fonul meu a sunat imediat după ce 
am candidat la un post de opera-
tor vorbitor de suedeză. Au urmat 
foarte curând un interviu online și 
un test de traducere din suedeză în 
rusă (!) și viceversa. O companie 
înființată la Berlin, care dă un test 
de evaluare în rusă la Chișinău. Să 
zicem că am putea trece cu vederea, 
a câta oară, această atitudine față de 
limba română, dar să vedem care 
este costul forței noastre de muncă 
pentru un angajator european. 

Pentru un serviciu unde trebuie 
să comunici opt ore pe zi, cinci zile 
pe săptămână, cu clienți suedezi, 
într-un domeniu profitabil pentru 
companie (al pieselor auto), salariul 
de bază al unui nou angajat este de 
280 de euro, iar pentru cunoaște-
rea limbii suedeze angajatul mai 
primește 150 de euro. 

Pentru a învăța limba suedeză, 
am investit ore și zile întregi și am 
reușit, deși părea imposibil la înce-

put. Dacă acesta e prețul timpului 
nostru, atunci cred că e derizoriu. 
Timpul și energia pe care le investim 
și pe care nu le vom recupera nici-
odată costă niște bănuți. Dar con-
tribuie la bunăstarea angajatorilor. 

Compania oferă, totuși, un bo-
nus de până la 40 la sută din sala-
riu, dar cu o listă de condiții greu 
de respectat. Una dintre ele este 
punctualitatea operatorului. La ca-
pitolul punctualitate, operatorul 
va trebui să țină cont că poate lua, 
până la prânz, numai două pau-
ze de câte zece minute, iar după 
prânz – iarăși maxim două pauze 
de câte zece minute. Aceste pauze 
se anunță pe un chat. 

Entuziasmul cu care am acceptat 
această ofertă de angajare s-a risipit 
treptat și m-am întrebat dacă me-
rită să investesc atât de mult aici. 
Pentru că nu doar angajatorii au 
de plătit un preț, dar și noi plătim 
unul. Nimeni nu se întreabă însă 
care este acesta și dacă nu ne-am 
dori mai mult decât niște salarii la 
limită pentru tot ce avem de oferit.

Maria BÂLICI

După părerea mea, aceasta a fost 
una din cele mai slabe prestații ale 
opoziției la o moțiune de cenzură. 
Cu discursuri pe lângă tema moți-
unii în multe momente (tema de 
acasă a fost clar alta), cu o pregătire 
foarte șubredă făcută pe genunchi 
pentru un asemenea moment, cu 
scandaluri și pălăvrăgeli conexe me-
nite să mai ascundă eșecul, fără nici 
un calcul pentru pașii ulteriori. Și 
toate astea în condițiile unei guver-

nări ultra-expuse și ușor de atacat din multe direcții. Acum urmează 
și ceva costuri pe linia asocierii PAS-Șor-Pro Moldova-PPDA. 

Costuri pe linia asocierii 
PAS-Șor-Pro Moldova-PPDA

Doru PETRUȚI

Foarte urât din partea manageri-
lor instituțiilor de învățământ care 
au decis FĂRĂ a consulta părinții, 
elevii, și de la 1 septembrie orele 
se vor desfășura o săptămână la 
școală și una online... Părerea mea, 
rezultatele vor fi foarte proaste, 
în primul rând, eu ca părinte nu 
pot sta o săptămâna acasă, una la 
serviciu... Cel mai trist e că nu le 
pot asigura ambilor copii telefoane 
performante pentru a fi online la 

lecții. Pentru cei din clasele primare MEREU trebuie să fie un matur 
alături la aceste ore. (Fiind mamă singură) este imposibil.

Hai mai bine să închidem școala definitiv... că doar în RM kulioacele 
rezolvă totul și prostănacii lumii ajung președinți, olecuțâcî doctori, 
economiști, agronomi, olecuțâcî di tăti...

Au pus palma într-un loc și au plecat în vacanță, se pregătesc de 
alegeri, de târâit tushonkă și grecikă proștilor... iar cea mai importan-
tă ramură în orice stat, EDUCAȚIA, moare, e îngropată, sugrumată, 
lichidată...

Educația moare, 
e îngropată, sugrumată, 
lichidată...

Carolina CHIRILESCU
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„Deocamdată, nimeni 
nu ne-a fericit”

Duminica trecută, echipa GAZETEI de 
Chișinău a ajuns cu promovarea și 
difuzarea ziarului la Orhei. Curat și bine 
amenajat, orașul are o piață atractivă, 

cu diferite mărfuri, dar cu puțini cumpărători. 
Vânzătorii cu care am discutat menționează 
situația financiară precară a populației, care alege 
să procure mai degrabă ceva de-ale gurii decât 
mărfuri industriale. Cum s-ar spune, goliciunea 
înconjoară, iar foamea dă pe de-a dreptul.

R E P O R T A J

La poarta pieței, Ion Mâțu din 
Podgoreni ne roagă să-i dăm un 
clit voluminos de ziare pentru oa-
menii din sat și ne asigură că le va 
împărți cu bucurie consătenilor. O 
doamnă care vinde un butoiaș nou 
ne spune că producător de butoa-
ie, mai mari sau mai mici, de care 
vrea omul, e soțul său, dar nu se 
prezintă, nu ne spune de unde e, 
pentru că nu e bine să știe toți că 
mai fac un ban în plus.

Un bărbat îi reproșează unei 
femei, care afirmă că Ilan Șor, 
chiar dacă a furat, a făcut și face 
multe lucruri frumoase pentru toți 

oamenii, că Șor e hoț ca toți hoții 
și că prea mulți de aceștia avem 
acum la putere, inclusiv Dodon. 

Multe lucruri interesante poți 
afla doar trăgând cu urechea la dis-
cuțiile oamenilor, dar au farmecul 
lor deosebit și cele duse aparte, 
cu o anumită persoană. Ne pro-
punem în continuare să discutăm 
cu vânzătorii și cumpărătorii, ca 

să le aflăm păsul. Pentru început, 
ne oprim în zona cu produse in-
dustriale.

„Cei 700 de lei fac parte 
din campania electorală”

Iulia, 50 de ani, din Micăuți, 
Criuleni, este fostă contabilă și vin-
de la piață de vreo 15 ani. Îi convine 
ocupația, chiar dacă nu scoate prea 
mulți bani din ea, pentru că e mai 
liberă. Soțul ei, care până nu de-
mult era șomer, lucrează drumar 
și, cu banii pe care îi câștigă îm-
preună, se descurcă la limită. Au 
doi băieți și se bucură de ei. De 
politică Iulia nu pare a fi interesată 
și nici nu s-a gândit încă pe cine o 
să aleagă la toamnă, dar de votat 
zice că va vota. Este indignată de 
„prostologiile și porcăriile” care 
se întâmplă în Parlament și speră 
că odată și odată o să fie ordine.

Parascovia, 72 de ani, din Or-
hei, este fostă vânzătoare și, fiind 
îndrăgostită de profesie, continuă 
să lucreze la piața din oraș. Având 

o pensie de 1300 de lei, mai face 
un ban în plus, deși, zice ea, se 
descurcă foarte greu. Pentru o lună 
de lucru abia de adună vreo două 
mii de lei. 

„Cei 700 de lei pe care nu ni i-a 
dat Dodon la Paști, dar vrea să ni-i 
dea acum, fac parte din campania 
electorală. Este de râs, dar așa-i 
moldoveanul nostru: se bucură de 

puțin și spune „mulțumesc” pentru 
cât i se dă. Pentru noi, pensionarii, 
nu prea are importanță cine este 
sau o să vină la putere. Important 
e să ne asigure pensii și salarii ca 
să nu murim de foame, cum se 
întâmplă acum. Deocamdată, ni-
meni nu ne-a fericit și toți numai 
ne amăgesc”,  susține ea.

„Poliția lucrează după legea 
președintelui – să bată!”

Elena, 62 de ani, fostă mun-
citoare, din Orhei, este invalidă 
cu o pensie de 1400 de lei. Ni se 

destăinuie că abia de câștigă o mie 
de lei pe lună ca vânzătoare, că va 
lua cei 700 de lei „de la Dodon”, 
dar nu-l va vota și nu va vota pe 
viitor nici socialiștii. „Poliția de la 
noi lucrează după legea Președin-
telui – să bată! E o rușine națională 
ceea ce s-a întâmplat la Chișinău. 
Sperăm că lumea va fi deșteaptă și 
va vota pe cine trebuie la toamnă. 

Poate că se schimbă ceva și la noi”, 
relevă pensionara.

Liuba, 71 de ani, din Orhei, este 
vânzătoare de 52 de ani. Timp de 
vreo trei ore, de când a deschis, a 
vândut doar o pijama. Are o pensie 
de 1200 de lei, mai câștigă 2000 
lunar și crede că lucrurile se vor 
schimba spre bine. Îi compătimeș-
te pe combatanții care „au fost 
umiliți și înjosiți” la Chișinău și 
speră că se va face dreptate.

„Și-au bătut joc de patrioții 
noștri și am plâns”

Elena, 64 de ani, fost ingi-
ner-constructor, din Orhei, își vin-
de marfa proprie și, cu cheltuielile 
pe care le suportă, nu câștigă mai 
nimic. Are o pensie de 1300 de lei 
și spune că va lua cei 700 de lei 
electorali ai lui Dodon. Pledează 
pentru Maia Sandu la alegeri și 
nu ascunde că este indignată de 
comportamentul polițiștilor în-
drumați de Dodon, de felul cum 
au fost îmbrânciți și bruscați la 
Chișinău combatanții.  

„Am urmărit la telefonul meu 
mobil cum și-au bătut joc de pa-
trioții noștri și am plâns. Când îl 
vedea înainte pe Plahotniuc, Do-
don tremura, iar acum se dă mare 
și tare. Nu cred că o să învingă la 
alegeri, nu cred că o să-i reușeas-
că ceva dacă apără nedreptatea”, 
remarcă Elena. Pensionara își mai 
amintește și de faptul că încă Sera-
fim Urechean promitea salarii de 
500 de euro, dar nici el, nici alții 
n-au făcut nimic.

Eudochia, 61 de ani, fostă lu-
crătoare la fabrica de covoare din 
Orhei, vinde de mai mulți ani pro-
duse lactate la piață. Are o pensie 
de 900 de lei și va lua și cei 700 
de lei pe care îi așteaptă „pentru 
a mai acoperi o gaură”.

„Ce fel de țară e asta?”

Vera, 82 de ani, fostă muncitoa-
re la uzină, din Orhei, este vecina 

de masă a Eudochiei. Vinde și ea 
produse lactate, pentru că nu-i 
ajunge pensia de 1600 de lei, având 
și un fiu bolnav. „Cei 700 de lei 
pe care vrea să ni-i dea Dodon cu 
ocazia alegerilor nu-mi vor ajunge 
nici pentru un metru cub de lemne 
de foc. Un metru cub costă 850 
de lei, dar pentru toată iarna mi-
ar trebui măcar vreo două-trei”, 
precizează pensionara.

Tudor, 82 de ani, fost șofer, din 
Vatici, trece pe alături și îmi spune 
că are o pensie de 1200 de lei. „Am 
muncit toată viața mea, am dormit 
pe volan, ca să primesc acum acești 
bani… La toamnă nu-l mai votez 
pe Dodon pentru că-i mare bătaie 
de joc. În Parlament se mănâncă 
toți între ei ca niște câini. Ce fel de 
țară e asta? După cum se sfădesc 
ei acolo, n-o să fie bine. Într-o gos-
podărie simplă, țărănească, dacă e 
sfadă și neînțelegere, dacă nu exis-
tă unire, nu ai de unde te aștepta 
la ceva frumos”, subliniază moșul.

„Lumea votează aiurea”

Eugenia, 70 de ani, din Lucașe-
uca, are o pensie de 1485 de lei. 
Vinde produse lactate, fructe și 
legume, mai are pe măsuța ei, tot 
de vânzare, zece ouă. „Și văcuța, 
și găinile îmi sunt vaccinate. Am 
un singur fiu, dar e plecat demult 
la Moscova. Moșneagul fumează și 
bea și, din când în când, mă mai 
și bate”, zice bătrâna.

Mihai, 63 de ani, șofer și strun-
gar, din Orhei, deși are o vechime 
de muncă de 34 de ani, a ieșit la 
pensie cu 1347 de lei, deoarece 
nu au fost luați în considerație 
16 ani de muncă, perioada cât a 
avut o întreprindere individuală. 
Este hotărât să-și facă dreptate în 
instanță și să aibă o pensie cât de 
cât decentă. „Politica ce se face la 
noi este una proastă. Lumea însăși 
nu se prea orientează și votează 
aiurea, dar cu cât e mai proastă 
lumea, cu atât e mai bine pentru 
politicieni”, conchide acesta.

19 iulie 2020, o raită prin Piața agroalimentară din Orhei

Gheorghe BÂLICI
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Din ce bani sunt plătite 
postările lui Dodon?

În ultimii ani, tot mai mulți politicieni din R. 
Moldova se autopromovează pe rețelele de 
socializare. Unii mai profesionist, alții mai 
amatoricește. În funcție de cât le permite 

portofelul. Când e vorba însă despre o persoană 
care deține o funcție publică, interesul privind 
cheltuielile sale este foarte mare, iar cetățenii au 
tot dreptul să le fie satisfăcut. 

aprobat prin Legea bugetului de 
stat”. 

Pe pagina oficială web www.
presedinte.md, compartimentul 
„Transparența în procesul deci-
zional”, am verificat rapoartele 
și bugetul planificat pentru anul 
2020. Suma destinată pentru Apa-
ratul Președintelui R. Moldova în 
acest an este de peste 31 de milioa-
ne de lei. Informația publicată pe 
site-ul președinției este generală 
și nu conține detalii despre chel-
tuielile care se ascund în spatele 
liniilor de buget din acea singură 
pagină cu bugetul APRM pentru 
anul 2020. 

În lipsa explicațiilor care ar fi 
trebuit anexate, este greu de în-
țeles cărei linii de buget îi pot fi 
atribuite cheltuielile pentru admi-
nistrarea rețelelor de socializare și 
postărilor sponsorizate. De exem-
plu, există liniile de buget „Servicii 
informaționale, 653 mii de lei” și 
„Servicii de telecomunicații, de 
240 mii de lei”. 

Putem presupune că banii plă-
tiți pentru reclama de pe Facebook 
(care rulează din 19 iunie, adică 
mai mult de 30 de zile) cu mesajul 
„Urmărește pagina mea oficială 
pentru a fi la curent cu activitatea 
președintelui R. Moldova” sunt 
din liniile de buget menționate 
mai sus sau din linia de 817800 
de lei pentru „Servicii neatribuite 
altor alineate”? 

Deocamdată, nu cunoaștem 
răspunsul la această întrebare, 
pentru că APRM nu a oferit infor-
mațiile solicitate și nici pe pagina 
oficială a președintelui nu sunt 
publicate rapoarte despre astfel 
de cheltuieli. În același timp, 
în scrisoare este menționat că 
„instituția prezidențială nu are 
relații contractuale sau acorduri 
încheiate cu o persoană fizică sau 
juridică în vederea administrării 
paginilor de pe rețelele de socia-
lizare utilizate de șeful statului”. 
Înseamnă asta că paginile sunt 

gestionate de APRM? Nu este clar. 
Un lucru pe care l-am descoperit 
analizând datele despre pagina de 
facebook a lui Igor Dodon este că 
aceasta are nouă administratori 
din Republica Moldova.

Prețuri la serviciile 
de marketing online
și la producția video 

Apar tot mai multe semne de 
întrebare. „Cât privește solicitarea 
de a prezenta rapoartele financi-
are și a indica cheltuielile pentru 
administrarea reclamelor și pos-
tărilor sponsorizate, precum și 
pentru crearea conținutului video 
publicat pe canalul de Youtube 
«Președintele Igor Dodon», men-
ționăm că din bugetul instituției 
nu au fost suportate cheltuieli în 
acest scop”, a răspuns secretarul 
general, Nicolae Posturusu, la 
solicitarea de informație. De aici 
reiese că președintele Igor Dodon 
suportă aceste cheltuieli din alte 
surse financiare. Nu se știe nimic 
despre proveniența acestor bani. 

Dacă instituția publică centrală 
nu prezintă informațiile de interes 

public, am încercat să aflăm care 
sunt prețurile aproximative pen-
tru administrarea unei pagini de 
facebook și cât ar costa o postare 
sponsorizată care ar putea fi văzu-
tă de toți moldovenii înregistrați 
pe Facebook. 

Vadim Cușnir, expert în so-
cial media marketing, a explicat 
pentru GAZETA de Chișinău că 
„în R. Moldova, prețul mediu ar 
fi de circa 2$ per 1000 de afișări. 
Luând în calcul că există circa 1,1 
milion de moldoveni pe Facebook, 
pentru a acoperi întreaga republi-
că cu un mesaj (o postare) sunt 
necesari circa 2200$. Cu condi-
ția că absolut toate afișările sunt 
plătite și nu vine nimic firesc din 
distribuiri.” 

Totodată, prețurile pentru ad-
ministrarea unei pagini variază 
de la 100 de euro pe lună (free-
lanceri începători) până la câteva 
mii de euro lunar. Sunt agenții 
care te taxează lunar, altele iau 
bani pentru o campanie sau pen-
tru niște obiective atinse. Prețul 
pe oră ar varia de la 5 euro/ora 
(începători), la 10-20 de euro ora 
(freelanceri cu experiență) sau la 

P R I V I R E A

Oduvancikul

Haosul de la putere luptă cu haosul din 
societate și din opoziția care îi încurcă 
să conducă și să rezolve problemele în și 
mai mare haos. Uneori haosul are grijă să 
dea cu bâta în apărătorii neamului, care, 
după aproape treizeci de ani de așa-zi-
să independență, adică tot de haos, au 
mai îmbătrânit, să le răsucească mâinile 
și să-i trântească de asfalt. Totul se face 
pentru instaurarea, prin haos, a ordinii 

și stabilității, disciplinei și supunerii fără 
crâcnire, scenariul fiind o copie la indigo a 
haosului ce se întâmplă în țara nemărginită 
a fratelui mai mare, unde haosul e stăpân 
deplin și a devenit marfă de export pentru 
țări haotice, ca a noastră.

Conducătorul haosului de la noi, un fel 
de bojii oduvancik principal, păpădia lui 
Dumnezeu adică, are grijă ca haosul să 
fie apărat de bravii polițiști ai neamului, 
care, ca vârstă, le-ar fi acestor apărători 
copii sau nepoți. Patria, campania electo-
rală și cuceririle socialiste fiind în pericol, 
oduvancikul îi încurajează pe apărătorii 

legalității, dreptății și bunăstării, și ei un 
fel de bojie oduvanciki, să le dea cu bâta 
combatanților, dar să le-o aplice cu mare 
grijă, cu tandrețe chiar, așa încât să se 
simtă minunat, să le pară că zboară și au 
de toate până la adânci bătrâneți. 

Lumea de peste hotare se uită cu in-
vidie la nemulțumiții noștri din stradă și 
se întreabă de ce nu are și ea parte de un 
asemenea conducător oduvancik. Poliția 
din străinătate face schimb de  experiență 
cu poliția de la noi: cum să bată mai plă-
cut, mai din inimă, ca, după orice acțiune 
de protest, toată lumea să fie mulțumită. 

Oleacă doctorul nostru oduvancik scrie 
acum un tratat științific despre benefi-
ciile bătăii trase cu grijă, despre cât de 
importantă este această ramură nouă a 
medicinei noastre autohtone ce luptă cu 
succes nu numai cu coronavirusul, dar și cu 
protestatarii, care, după ce au fost târâți, 
trântiți și îmbrânciți de poliția noastră 
vrednică de toată stima, se simt tot mai 
bine și mai bine.

Vă întrebați cum și de ce se simt astfel? 
De-atâta!

Gheorghe BÂLICI

Sergiu BEJENARI

Pentru că președintele Igor Do-
don este foarte activ pe rețelele 
de socializare, ne-am propus să 
aflăm care sunt cheltuielile pen-
tru administrarea paginilor sale 
de Facebook, Odnoklassniki și 
Youtube. 

În luna iunie, am expediat o 
solicitare de informație către pre-
ședinte. În scrisoare am solicitat 
informații despre mai multe lu-
cruri, cum ar fi rapoartele finan-
ciare pentru administrarea recla-
melor și postărilor sponsorizate 
din toată perioada mandatului, 
prezentarea documentelor con-
firmative cu referire la sumele de 
bani și persoanele angajate pen-
tru a-i administra paginile de pe 
rețelele de socializare. 

Totodată, am dorit să infor-
măm cititorii și despre cheltu-
ielile suportate pentru crearea 
conținutului video publicat pe 
canalul de Youtube „Președintele 
Igor Dodon”.

Ping-pong sau răspunsuri 
evazive de la Aparatul 
Președinției R. Moldova

Răspunsul nu s-a lăsat mult 
așteptat. Însă a fost evaziv, fără 
a conține date concrete. În scri-
soarea semnată de secretarul ge-
neral al Aparatului Președinției 
Republicii Moldova (APRM), Ni-
colae Posturusu, este menționat că 
„Cheltuielile destinate asigurării 
activității Președintelui sunt parte 
componentă a bugetului APRM, 

50-70 de euro ora (agenții serioa-
se)”, spune expertul.

Ne-am interesat și care sunt 
costurile pentru producția unor 
emisiuni video de tip „Președin-
tele răspunde”. Profesioniști din 
domeniul producției video ne-au 
comunicat că un operator video cu 
experiență ar costa în jur de 400 
de euro pe zi. Astfel, prețul pentru 
o emisiune variază în funcție de 
complexitatea acesteia. Un video 
de aproximativ 30 de minute gen 
„Președintele răspunde” ar costa 
circa 500-600 de euro. 

„Accesul la informație 
este dreptul fiecărui 
cetățean”

Juristul Anatolie Albin, expert 
la A.O. Comunități Active pentru 
Democrație Participativă, spune 
că „nu ar exista vreo interdicție 
de a posta mesaje pe rețelele de 
socializare, dar  depinde mult de 
scopul urmărit de președinte”. 

În privința unor astfel de 
cheltuieli ar trebui să se pro-
nunțe Curtea de Conturi pentru 
că aceasta e autoritatea care ve-
rifică corectitudinea cheltuirii 
banilor publici, relevă expertul. 
Însă situația este mai complica-
tă în cazul când au fost folosite 
alte surse decât cele publice, aici 
în afară de Curtea de Conturi ar 
trebui să se implice Inspecția 
Financiară, Agenția Națională 
pentru Integritate.

„Președinția este o autoritate 
de stat care este obligată să rapor-
teze orice cheltuială a banilor pu-
blici, inclusiv proveniența lor. În 
ce privește accesul la informație, 
este dreptul fiecărui cetățean să 
afle cum sunt cheltuiți banii pu-
blici. Suntem plătitori de impozi-
te, suntem cetățeni ai acestei țări, 
iar lipsirea de dreptul de acces la 
informație contravine valorilor 
statului de drept. Este o funcție 
vitală atunci când vorbim despre 
democrație și responsabilități în 
acest stat”, conchide Anatolie 
Albin. 

Redacția GAZETEI de Chișinău 
va expedia interpelări repetate la 
instituțiile publice competente, în 
vederea publicării informațiilor 
de interes public și respectării 
transparenței bugetare. 

Screenshot la o postare sponsorizată pe rețeaua de socializare 
FACEBOOK, de pe pagina Președintelui Igor Dodon

S a l t i m - b a n c
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C U L T U R Ă

În vara aceasta, umbrită de 
pandemie și de patimi politice 
păguboase, am avut privilegiul 
de a sta de vorbă cu Veronica 
Moloșag, o eminentă profesoară 
de pian, apreciată și cunoscută 
în sfera educației artistice din R. 
Moldova. Discuția cu Veronica 
Moloșag mi-a dat senzația că as-
cult clipocitul unei ape curgătoa-
re. M-a uimit, de la bun început, 
simplitatea cu care și-a formulat 
crezul: „Muzica înseamnă senti-
mente. Muzica schimbă vibrațiile 
din jurul nostru. Muzica ne poar-
tă prin diverse stări emoționale. 
Muzica ne atinge sufletul”. Mai 
limpede decât atât nu cred că se 
mai poate vorbi despre cea mai 
complicată și misterioasă dintre 
arte.

Între muzică și pandemie

Veronica Moloșag s-a născut 
în satul Mândâc, raionul Drochia. 
Tata, Petru Pupăză, a lucrat pro-
fesor de matematică. Mama, Na-
talia Dobrovolschi-Pupăză, a fost 
profesoară de limba și literatura 
rusă. „Mama mi-a transmis dra-
gostea pentru literatură, muzică 
și poezie, iar tata m-a învățat să 
visez și să muncesc pentru a-mi 
îndeplini visurile. Bunicii paterni 
au fost agricultori, au lucrat și au 
iubit pământul. Satul de baștină al 
mamei este Șalvirii Vechi, raionul 
Drochia. Părinții mamei, Eugenia 
și Alexandru, au fost și ei profe-
sori. Alexandru Dobrovolschi era 
și un pictor talentat. El picta ta-
blouri, apoi le dăruia prietenilor 
și cunoscuților. În familie iubeam 
mult romanțele. La vârsta de șase 
ani părinții mi-au cumpărat pian, 
un Belarus, dar... el a trebuit să 
mai aștepte încă doi ani, deoarece 
eram prea mică și nu puteam mer-
ge singură la Dondușeni, unde era 
școala de muzică”, ne povestește 
doamna Veronica.

Peste câțiva ani tânăra familie 
s-a mutat în satul Corbu, raionul 
Dondușeni, părinții doamnei 
Veronica locuiesc și azi acolo. 
Când a împlinit opt ani, ea a în-
ceput să studieze pianul la Don-
dușeni: „În clasa I mă duceau pă-

rinții, iar din clasa a II-a mergeam 
singură. Deseori autobuzul nu ve-
nea la timp, și întârziam la ora de 
pian... Îi mulțumesc primei mele 
profesoare, Ecaterina Croitoru, 
pentru atitudinea maternă pe care 
o avea față de copii... De multe ori 
iarna, când se termina târziu ora 
de solfegiu sau de cor, tata venea 
cu o mașină de ocazie după mine. 
Uneori nu ne întâlneam pentru că 
eu deja ieșisem din școală și eram 
în drum spre casă. Pe atunci nu 
existau telefoane mobile”.

Tradițiile culturale 
se transmit de la 
o generație la alta

După absolvirea școlii, s-a 
înscris la Colegiul de Muzică și 
Pedagogie din Bălți: „La colegiu 
exersam câte două-trei ore pe zi, 
uneori patru ore. Profesoara mea 
de pian, Ala Zubrițkaia, spunea 
că dacă te gândești cu atenție la 
ceea ce cânți, analizezi fiecare 
frază muzicală (factura, ritmul, 
caracterul, intonațiile), dacă știi 
ce faci, atunci memorezi mai re-
pede lucrarea”.

În anul 1986, îndată după cole-
giu, a fost angajată la Școala de Mu-
zică din orașul Drochia. Directorul 
școlii, Ion Balan, un om de o cultură 
și bunătate excepționale, împreună 
cu soția, Tamara Balan, minunată 
profesoară de solfegiu și canto, au 
susținut-o, i-au ghidat pașii.

În 1987, a fost admisă la Con-
servatorul de Stat „G. Musicescu” 
(așa se numea pe atunci, actual-
mente e facultate în cadrul Aca-
demiei de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice). Își dorea mult să studi-
eze la Conservator, acesta îi părea 
„un templu strălucitor”. A studiat 
în clasa tânărului profesor de pian 
Iurie Mahovici, care tocmai reve-
nise din Sankt-Petersburg, unde 
urmase niște cursuri de perfec-
ționare, la Conservatorul „N. A. 
Rimsky-Korsakov”: 

„Am fost prima lui absolventă. 
Învățam la secția fără frecvență, 
dar nu veneam doar la sesiuni. 
Mi-am lăsat o zi liberă în orar 
și, în fiecare săptămână, timp de 
cinci ani, veneam la Chișinău, la 
lecțiile de pian. Îi mulțumesc din 
suflet lui Iurie Mahovici pentru 
atitudinea binevoitoare, el a găsit 
întotdeauna timp să-mi asculte 
piesele învățate, să-mi răspundă 
la toate întrebările și să-mi dea 
cele mai bune sfaturi. Păstrez de 
asemenea în memorie lecțiile pro-
fesorilor mei, Anatolie Lapicus și 
Tamara Savelieva, ei mi-au predat 
ansamblul cameral și acompania-
mentul. Au trecut mulți ani, dar 

„Muzica 
va salva lumea”

Ea ține să-i nominalizeze pe 
toți profesorii de pian de la Școa-
la „A. Stârcea”: Irina Bogataia, 
Natalia Nețic, Iulia Mândrescu, 
Svetlana Malai, Ala Gămureac, 
Venera Zderea, Elena Bucșan, 
Liuba Botnaru, Ina Ciuico, Lari-
sa Ciupina, Elina Palaș, Tatiana 
Verbulschi, Mariana Lazarenco, 
Elena Caciula, Olesea Gherna-
gea, Liliana Felix, Tatiana Mosc-
vitina, Irina Botnari, Mariana 
Nunu. 

„Mă simt binecuvântată să lu-
crez în acest colectiv, în această 
atmosferă creativă, agreabilă. 
Datorită muncii și dăruirii pro-
fesorilor, elevii noștri în fiecare 
an ocupă locuri de frunte la nu-
meroase concursuri, naționale 
și internaționale”, accentuează 
doamna Veronica, pe care nu ezit 
să o întreb și despre dificultățile 
din activitatea domniei sale, des-
pre salariile mult prea mici ale 
profesorilor. 

Salariile angajaților din 
domeniul culturii, 
cele mai mici în Europa

„Salariile angajaților din do-
meniul culturii din Republica 
Moldova sunt cele mai mici din 
Europa, în majoritatea cazurilor 
ele rămân a fi unica sursă de venit 

sfaturile lor prețioase mă ajută 
până în prezent”.

Studentă la Conservator, Vero-
nica Moloșag s-a transferat în 
1990 la Școala de Arte din Dondu-
șeni. Iar în 1994, căsătorindu-se 
cu Victor Moloșag, a venit la Chi-
șinău: „Soțul meu nu este muzici-
an, dar este fascinat de muzică și 
mă susține în toate”, mărturisește 
interlocutoarea. 

O profesoară de pian 
apreciată de muzicieni 
și iubită de copii

Timp de 26 de ani, Veronica 
Moloșag activează la Școala de 
Arte „Alexei Stârcea”, iar din 2016 
este șefa secției de pian a acestei 
prestigioase instituții. Doamna 
Moloșag afirmă că e o onoare 
pentru ea să lucreze la școala care 
poartă numele unui compozitor 
ilustru, Alexei Stârcea.

„Din administrația Școlii de 
Arte „A. Stârcea” fac parte direc-
torul Irina Bogataia, directorii 
adjuncți, Ludmila Țurcan și Iulia 
Mândrescu, echipa este compe-
tentă, activă, energică. Sugestiile 
venite din partea profesorilor, pă-
rinților și elevilor sunt ascultate, 
fiind propuse cele mai eficiente 
soluții pentru fiecare problemă”, 
ne spune doamna Moloșag. 

pentru oamenii de cultură. Majo-
rarea salariilor ar putea constitui 
un important stimulent pentru 
creșterea performanței, intere-
sului pentru profesie și implicării 
active în dezvoltarea artei. Dar cât 
timp salariile rămân atât de mici, 
migrația nu cred că se va opri”, 
punctează Veronica Moloșag. 

O întreb dacă nu a vizitat-o 
vreodată și pe ea gândul de a 
pleca din RM, iar răspunsul e 
scurt: „Nu, niciodată n-am avut 
acest gând. Când nimeresc într-o 
situație grea, mă gândesc ce am 
de învățat din ea. Fiecare situație 
dificilă este o lecție de viață”.

Încerc să mai aflu cum luptă cu 
stările de îngrijorare, cu tristețea, 
iar domnia sa își păstrează seni-
nătatea în conversație: „Lucruri-
le triste se întâmplă atunci când 
nu poți să faci ceea ce îți dorești. 
Când faci ceea ce îți place, nu te 
copleșește tristețea. Muzica va 
salva lumea, sunt convinsă! Mu-
zica, arta, dragostea, frumusețea 
au forța de a schimba vibrațiile, 
aducând mai multă lumină în su-
fletele noastre și ridicându-ne în 
sfere mai înalte”.

Dintre toate genurile muzicale, 
Veronica Moloșag preferă muzica 
clasică. Este mândră de profesia 
de pedagog muzical: „Nivelul de 
predare a muzicii la noi e înalt, 
fiindcă avem profesori extraor-
dinari la Academia de Muzică și 
la colegii, tradițiile culturale se 
păstrează și experiența acumulată 
se transmite de la o generație la 
alta”.

De 45 de ani, 
în brațele muzicii

De 45 de ani, Veronica Moloșag 
e în brațele muzicii. Îi învață și pe 
copii să iubească frumosul. Care 
sunt cerințele ei principale față 
de elevi? Ne surprinde, din nou, 
printr-un răspuns de o puritate 
cristalină: „Cer de la elevii mei să 
lucreze cu atenție și să iubească 
ceea ce fac”.

Pe finalul convorbirii o întreb 
ce îi dă putere de a rezista? „Dra-
gostea pentru familie, pentru na-
tură, muzică, poezie, frumusețe. 
Iar profesorii mai au un dar, acela 
de a-i iubi pe elevi ca pe propriii 
lor copii, acest dar le dă putere”, 
ne zice Veronica Moloșag, mamă 
a doi copii. Aflăm că fiica ei, Di-
ana, este absolventă a Școlii de 
Arte „A. Stârcea”, secția pian, iar 
fiul Daniel e pasionat de poezie 
și pictură.

Veronica Moloșag e dintre 
oamenii care ocrotesc cultura 
noastră, ea este prețuită nu doar 
pentru calitățile profesionale, 
dar și pentru zâmbetul generos, 
tămăduitor, pentru liniștea pe 
care ne-o transmite nouă, celor 
panicați, neîncrezători și care de 
multe ori punem la îndoială rostul 
artei într-o lume pragmatică.

Veronica Moloșag, profesoară de pian, Școala de Arte „Alexei Stârcea” din Chișinău 

Cum ne învingem tristețea? Privind 
cerul, citind poezii, ascultând muzică. 
Sau căutând oameni de la care primești 
lumina și entuziasmul necesare pentru a 

merge mai departe. 

Irina NECHIT
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,,Fericirea e acum și aici!”

Natalia Barbu se remarcă prin originalitatea 
și calitatea producțiilor muzicale și prin 
trăsăturile umane pe care le posedă. O Artistă 
complexă care a cucerit demult inimile 

românilor de pe ambele maluri ale Prutului. ,,Fericirea 
e acum și aici”, ne spune Natalia în acest interviu. Să 
cunoaștem încă o definiție a fericirii și să descoperim 
izvorul inspirației artistice, cu ajutorul Nataliei Barbu, 
într-un interviu exclusiv pentru GAZETA de Chișinău.

S H O W B I Z

- „Între ieri și azi” este titlul 
primului album lansat de 
tine în anul 2001. Natalia, 
cum ești azi?
Azi sunt împlinită, liniștită, 

echilibrată și, sper, mai înțeleaptă.

- Să vorbim un pic și despre 
,,ieri”. Ieri însemnând co-
pilăria petrecută la bunici 
în satul Temeleuți, Florești. 
Ce momente ți-au marcat 
acea frumoasă perioadă a 
vieții?
Când eram mică, satele mai 

erau frumoase. În fiecare zi era 
o poveste la țară. Am crescut în 
armonie și iubire. Cu bunicul meu 
am avut o relație fantastică. Pe cât 
era de mare și zdravăn pe atât era 
de copil și se copilărea cu noi. Era 
o casă boierească în parcul din sat 
care mai târziu fusese transfor-
mată în tabără pionierească, după 
aceea a fost muzeu. Și avea niște 
beciuri enorme, noi ne adunam și 
încercam să găsim comori, aur și 
monede. N-am mai găsit noi au-
rul acela, dar căutatul era foarte 
înspăimântător și cu adrenalină. 
Hoinăream fără astâmpăr prin 
sat, eram un copil care nu prea 
stătea locului. În general, am avut 
o copilărie ca din poveștile lui Ion 
Creangă.

- Adesea în lada cu amintiri 
găsim ajutor, răspunsuri și 
liniște. Ce amintiri din co-
pilărie, adolescență îți sunt 
leac pentru suflet astăzi? 
Tăiam perdelele bunicii și fă-

ceam fuste, iar bunicul mi-a făcut 
un stativ cu un microfon de lemn și 
la poartă aveau loc concerte. Erau 
momente în care mă simțeam ex-
traordinar, cântam din capul meu 
și piese care se auzeau la radio, iar 
toți copiii se așezau pe un gărduleț. 
Erau momente frumoase… Artis-
ta tâcăi… când îmi amintesc, mă 
umplu de lumină.

- În curând albumul ,,Între 
ieri și azi” va împlini două 
decenii. Dar călătoria ta 
în lumea muzicii începu-
se mult mai devreme. Ce 
moment remarcabil din ac-
tivitatea ta profesională ți 
s-a întipărit în minte?
La un festival, m-am împiedicat 

și am căzut pe scenă. A fost un 
moment rușinos, mi-am revenit 
greu, cântam o piesă de Whitney 
Houston, ,,I wanna dace with so-
mebody”. A venit prezentatorul 
și m-a ajutat să mă ridic. Nu știu 

cum am avut curaj să mai cânt, că 
lumea mai râdea în sală, deci nu 
a fost plăcut deloc, dar în schimb 
am venit cu Premiul Întâi… a fost 
cu noroc căzătura mea (zâmbește). 

- De-a lungul carierei ai 
abordat muzica ușoară, 
pop, jazz, populară etc. Ce 
genuri de muzică asculți și 
ce fel de muzică nu asculți 
deloc? 
Nu ascult deloc manele, asta nu 

înseamnă că nu îmi place muzica 
lăutărească, cea adevărată.  

Ascult rock – Imagine Dragons, 
am fost și la concert la ei. Muzica 
în genul country are o sinceritate 
aparte. Artiștii country sunt foarte 
respectuoși, sunt altfel – mai sin-
ceri, mai onești, mai deschiși. Și 
copilul meu la fel e pus pe muzica 
country.

- Știu că ești cantautoare și 
vreau să aflu cum îți vine 
inspirația?

Inspirația vine în diferite mo-
duri. Uneori poate să vină cu o 
schiță de text, alteori poate să nu 
vină cu zilele – să scriu, dar să nu 
iasă ,,magia” aia. Altă variantă este 
chimia pe care o am cu Zina Zen, 
căci ea scrie și e foarte talentată. 
Se întâmplă să mă conectez atât de 
mult la versurile ei încât să vină 

linia melodică. Nu știu exact care 
e formula, dar e clar că inspirația 
vine de undeva de sus, de la Crea-
torul nostru. Mai ales atunci când 
compui ceva cu totul special.

- Ți s-a întâmplat ca publi-
cul sa nu înțeleagă integral 
mesajul piesei tale, ideea și 
emoția acesteia?
Spre exemplu, piesa mea ,,Totul 

și nimic” la care nu prea s-a conec-
tat atât de multă lume cum mi-aș fi 
dorit eu. A fost prima mea piesă de 
pe album. A fost prima piesă după 
ce a murit mama, de acolo a pornit 
vindecarea mea, de la piesa ,,Totul 
și nimic”, cu un text profund. Dar, 
probabil, nu toată lumea are pute-
rea și profunzimea să o înțeleagă.

- De fapt, cum te caracte-
rizezi dincolo de „sticlă”, 
dincolo de statutul de inter-
pretă… dincolo de toate… 
cine este Natalia Barbu?
Este o ființă firavă, de o sensibi-

litate mare, uneori. În același timp, 
la momentul potrivit, când e nevo-
ie, are forță și-i gata să răstoarne 
munți. E o combinație, femeia cu 
artista uneori nu prea se înțeleg, 
dar (zâmbește)... 

- Natalia, putem spune că 
ești un om fericit?
Da, absolut, chiar dacă fericirea 

nu se iartă (zâmbește).

- Dacă ți s-ar solicita să dai 
o definiție fericirii pentru 
Dicționarul Explicativ al 
Limbii Române, ce defini-
ție ai propune? 
Fericirea e un cocktail din toate 

culorile și gusturile pe care tre-
buie să-l găsești în tine acum, nu 
mâine, și nici peste cinci minute. 
Acum, aici, pentru că fericirea nu 
e după colț, e ceea ce simți tu cu 
chakra mântuirii. Care îți dă o sta-
re de bine cu tine, cu viața ta, cu 
recunoștința către Dumnezeu și 
smerenie. Fericirea e acum și aici!

- Recenta ta realizare este 
videoclipul la piesa ,,Iubeș-
te-mă azi”. Ce a stat la baza 
acestei producții video?
,,Iubește-mă azi”, un manifest al 

nostru, al femeilor. Este textul Zi-
nei Zen, ea mi l-a trimis și, efectiv, 
în cinci minute am scris melodia. 
Ideea a venit de la o admiratoare 
pe nume Svetlana Matvievici ce 
mi-a scris pe o rețea de sociali-
zare, i-a plăcut atât de mult piesa 
încât vedea un videoclip pentru 
ea. Femei, fete din toate colțurile 
lumii au luat parte la această po-
veste. Le mulțumesc mult pentru 
implicare și dăruire. Am lucrat cu 
Dragoș Munteanu, el m-a și filmat 

și a montat. Sper să transmitem 
măcar un pic de lumină și iubire 
prin acest manifest.

- Un îndemn pe măsură, 
căci într-adevăr în această 
perioadă de pandemie tre-
buie să fim mai buni, mai 
iubitori. Apropo, ce activi-
tăți are un artist acasă, în 
izolare?
În perioada pandemiei am re-

venit la citit, am savurat cartea la 
maxim. Petrec timpul frumos cu 
copilul și soțul meu. Am făcut și 
fac live-uri pe rețelele de sociali-
zare, măcar în felul acesta pot fi 
mai aproape de public. Compun 
în continuare și încerc să cresc și 
să evoluez cât mai mult pot din 
toate punctele de vedere.

- Ce așteptări ai de la a doua 
jumătate a anului 2020?
Cea mai mare așteptare e să 

revenim la normal, poate chiar 
un normal mai frumos. Să revin 
pe scenă în concerte și să pot să 
mă bucur de aplauzele și energia 
publicului.

Este un album nou care așteaptă 
să fie lansat. Încă nu știu cum o să-l 
numim, dar tare sper că toamna 
asta, când ajung acasă la Chișinău, 
să fac o lansare așa cum se cuvine, 
cu presă, să ciocnească lumea câte 
un pahar cu vin și să cântăm ceva.

- Lasă un mesaj către ad-
miratorii tăi, către cititorii 
GAZETEI de Chișinău.
Le doresc sănătate pentru că 

acum avem nevoie de ea mai mult 
ca niciodată, să nu le fie frică să fie 
iubiți și să iubească. Să fie fericiți 
și să ne îmbrățișăm din nou…

- Îți mulțumesc pentru sin-
ceritate, Natalia!

Interviu realizat 
de Octavian GRAUR

Interviu cu interpreta Natalia Barbu

Natalia Barbu ne vorbește despre copilărie, carieră, fericire, inspirație, 
realizări și planuri de viitor
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Muncitorii invizibili 

Pe măsură ce pandemia de co-
ronavirus a cuprins Europa, cei 
care muncesc pentru a asigura 
mâncarea din farfuriile noastre 
au devenit brusc vizibili, văzuți 
chiar ca „lucrători esențiali”. În 
ultimele șase decenii însă, poli-
tica agricolă a Uniunii Europene 
a trecut cu vederea drepturile lor 
de muncă și condițiile de viață.

Politica agricolă comună a 
UE – cea mai importantă sur-
să de subvenții din lume – își 
propune să sprijine proprietarii 
de ferme și să pompeze aproape 
60 de miliarde de euro în sector 
în fiecare an. Cu toate acestea, 
condițiile de muncă ale celor 
angajați în aceste ferme nu sunt 
menționate nici în schemele de 
subvenții.

„În acest moment avem aceas-
tă situație paradoxală în care, de 
fapt, avem o protecție mai bună 
pentru animale decât pentru unii 
dintre acești lucrători din fermele 
noastre”, a declarat europarla-
mentarul german Daniel Freund.

În cadrul unei anchete realizate 
împreună cu Lighthouse Reports, 
Der Spiegel și Mediapart, Euro-
news a intervievat zeci de munci-
tori agricoli de pe întregul conti-
nent, majoritatea transfrontalieri.

Ei s-au plâns de orele neplătite, 
prestate sub o presiune extraor-
dinară, cu foarte puțină apă sau 
protecție, unii leșinând sau sufe-
rind de stări de vomă din cauza 
epuizării. 

„Auzim că migranții vin pentru 
că recrutarea este dificilă, pentru 
că există o lipsă de forță de mun-
că”, spune Catherine Laurent, de 
la Institutul Național de Cercetări 
Agricole din Franța (INRA).

„Merită să ne întrebăm: este 
greu să recrutăm muncitori pen-
tru că există o penurie de forță 
de muncă sau deoarece condițiile 
suportate de acești lucrători sunt 
inacceptabile pentru localnici?”

Spania: Barăci și pedepse

Spania este principalul produ-
cător european de fructe și legu-
me. În sudul provinciei Huelva, 
căpșunile sunt cunoscute sub 
numele de „aur roșu”, o afacere 
suculentă în valoare de aproxi-

Plătiți necorespunzător, ei sunt exploatați și ținuți în condiții riscante în activitățile agricole din Europa 

Sezonierii lucrează din greu ore întregi, în 
arșiță dogoritoare sau în ploaie torențială, 
pentru a cultiva și recolta fructele și legumele 

pe care le găsim atât de ușor în magazine sau piețe.

mativ 500 de milioane de euro 
venituri în fiecare an.

Dar industria ascunde o latură 
putredă. Mulți muncitori agrico-
li din regiune sunt migranți fără 
documente care trăiesc în „chabo-
las” – barăci înjghebate din pa-
leți aruncați, bucăți de carton și 
resturi de plastic din sere. Aces-
tea nu au acces la electricitate, 
canalizare sau apă curată.

„O țară atât de dezvoltată pre-
cum este Spania, o țară europea-

nă... Nu înțeleg cum poate permite 
ca această situație să continue”, 
spune Seydou Diop, care a lucrat 
la cules de căpșuni și a locuit în-
tr-o asemenea baracă. El se află 
în prezent în fruntea unui grup 
de muncitori care sprijină mi-
granții fără documente, despre 
care spune că ar constitui o mare 
parte din muncitorii agricoli din 
regiune.

Euronews și partenerii săi au 
intervievat peste 20 din actualii 
și foștii culegători de fructe din 
Huelva. Mulți au spus că nu li 
s-a dat nicio mască sau mănuși 
în timpul pandemiei COVID-19. 
Toți s-au plâns de ore neplătite, 
de condiții de muncă înjositoare și 
de presiuni extraordinare pentru 
a colecta volume mari de fructe.

Cei mai mulți dintre lucrăto-
rii cu care am vorbit în această 
anchetă au solicitat să rămână în 
anonimat, de teama persecuțiilor. 
Câțiva au lucrat pentru Bionest 
– cunoscut și sub denumirea de 
Berrynest – care a colectat 4,4 
milioane de euro doar prin sub-
vențiile PAC, anul trecut, conform 
datelor furnizate de guvernul spa-
niol.

Franța: „Bine ați venit 
în iad!”

De departe cel mai mare produ-
cător de oleaginoase și cereale din 
UE, Franța primește mai multe 
subvenții agricole decât oricare 

alt stat membru – peste 7 miliar-
de de euro în fiecare an, conform 
datelor UE.

Juan, un tânăr columbian, a ve-
nit în Franța cu viză de muncă. A 
auzit despre fermele Larrère de pe o 
pagină de Facebook, care anunța un 
loc de muncă ca lucrător sezonier 
în sud-vestul Franței. Dar nu a fost 
angajat de Larrère – în schimb, a 
fost angajat de un subcontractant 
care oferă, în mod regulat, forță de 
muncă sezonieră pentru Larrère și 
alte ferme din regiune.

Juan a fost repatriat în Co-
lumbia cu ajutorul autorităților 
consulare, la sfârșitul lunii mai, 
după ce contractul său de două 
luni ca muncitor agricol în Franța 
s-a dovedit a fi o experiență ama-
ră. Începând cu cazarea: o casă 

de oaspeți locuită de peste 40 de 
lucrători sezonieri.

„«Bine ai venit în iad», îmi amin-
tesc că mi s-a spus. Și am crezut că 
este o glumă. Dar când au deschis 
ușa și am văzut casa... a fost un 
dezastru”, a declarat Juan, care a 
cerut să rămână în anonimat.

În abatoarele din întreaga 
lume, focarele de COVID-19 au 
expus condițiile de muncă și de 
viață ale celor care procesează 
carnea ce ajunge pe rafturile su-
permarketurilor noastre.

Firma germană de ambalare a 
cărnii Tönnies a intrat în vizorul 
autorităților germane, nereușind 
să ajute la detectarea sutelor de 
lucrători infectați. O mare parte 

din forța de muncă a companiei 
este angajată din Europa de Est, 
prin intermediul subcontractanților 
acuzați de sindicate că au plătit in-
suficient orele suplimentare lucrate 
și că au taxat muncitorii imigranți 
cu sute de euro pentru închirierea 
unui pat într-o cameră comună.

Costul uman 
al cărnii ieftine

Problema a căpătat o am-
ploare diplomatică în luna mai, 
atunci când ministrul Muncii al 
României, Violeta Alexandru, a 
mers de la București în Germania 
pentru a se plânge de felul în care 
sunt tratați compatrioții săi în 
abatoarele de carne și în fermele 
de sparanghel din această țară.

„Lucrurile ar trebui să fie cla-
re de la bun început: Care este 
salariul meu? Care sunt plățile 
suplimentare dacă lucrez mai mult 
și în ce măsură am voie să lucrez 
mai mult”, a declarat Alexandru 
pentru Euronews.

Ea a insistat că inspecția con-
dițiilor de muncă le revine sta-
telor membre, dar a sugerat că 
UE ar putea realiza schimbări în 
sectoarele subvenționate precum 
este agricultura.

„Cred că este rolul nostru în 
UE să ne asigurăm că banii de la 
contribuabili sunt folosiți cu res-
ponsabilitate, inclusiv prin efectu-
area unor controale și verificarea 
faptului că toți angajații din ca-
drul acestor contracte acoperite de 
fondurile europene au o protecție 
socială minimă pentru munca pe 
care o prestează”, a spus ea.

O situație socială precară

La 19 iunie, Parlamentul Euro-
pean a recunoscut problemele cu 
care se confruntă lucrătorii sezoni-
eri și transfrontalieri, adoptând o 
rezoluție prin care se solicită măsuri 
urgente pentru a le proteja sănă-
tatea și siguranța. Acesta a afirmat 
că pandemia a „arătat și a agravat 
situația lor socială și precaritatea”, 
în care se află mulți dintre ei.

Deputații au solicitat Comisiei 
să cerceteze practicile abuzive de 
subcontractare și să se asigure, 
în mod prioritar, că Autoritatea 
Europeană a Muncii devine pe de-
plin funcțională. De asemenea, au 
cerut statelor membre să consoli-
deze inspecția muncii și să asigure 
locuințe de calitate indiferent de 
salariile lucrătorilor.

Comisia Europeană a pre-
zentat acum noi direcții pentru 
statele-membre pentru a proteja 
mai bine sănătatea și drepturile 
sociale ale lucrătorilor sezonieri.

„Nu puteți avea un model de 
afaceri care se bazează pe ex-
ploatarea lucrătorilor străini”, a 
declarat pentru Euronews Nicolas 
Schmit, comisarul european pen-
tru locuri de muncă și drepturi 
sociale.

„Acești lucrători sunt foarte im-
portanți pentru că, dacă nu i-am 
fi avut în această pandemie, am fi 
suferit o criză alimentară.”

Traducere și adaptare 
de Maria Bâlici

Sursa: https://www.euronews.
com/2020/07/17/
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Folosirea 
dexametazonei, 
aprobată în 
Japonia

Ministerul nipon al Sănătății a aprobat 
folosirea dexametazonei, un steroid ieftin 
și folosit pe scară largă, ca pe un al doilea 
tratament împotriva COVID-19, după ce 
un experiment clinic desfășurat în Marea 
Britanie a demonstrat că acest medicament 

reduce mortalitatea pacienților spitalizați, 
transmite Reuters.

Ministerul a inclus dexametazona 

drept opțiune de tratament alături de 
medicamentul antiretroviral remdesivir 
într-o revizuire recentă a manualului de 

proceduri privind COVID-19.
Acțiunile companiei farmaceutice Nichi-

Iko Pharmaceutical Co, care se numără 
printre companiile care produc acest medi-
cament, au crescut în acest context cu 6,5%.

Un studiu ale cărui rezultate au fost 
anunțate recent în publicația New England 
Journal of Medicine arăta că dexametazo-
na este primul medicament care salvează 
vieți în cazul pacienților cu forme grave și 
moderate de COVID-19, descoperire pre-
zentată drept un uriaș pas înainte în lupta 
cu pandemia. 

Agerpres
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A doua șansă 

Era în anul 2003 când Viorica 
a mers la Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării pentru a afla 
unde poate să-l ducă pe Nicușor ca 
să aibă și el aceleași posibilități de 
creștere și dezvoltare ca și semenii 
săi. De acolo, Viorica a trebuit să 
bată la ușa Direcției Municipale 
pentru Protecția Drepturilor Co-
pilului, iar aici i-au recomandat 
să meargă la Centrul „Speranța”, 
unica instituție de reabilitare pen-
tru persoanele cu dizabilități din 
zonă.

Viorica a început să meargă 
acolo sâmbătă de sâmbătă, îm-
preună cu Nicușor al ei. Nu-și 
permitea să facă asta zilnic, întru-
cât locuia la Grătiești, o localitate 
situată la 10 km de Chișinău, iar 
cu Nicușor îi era imposibil să fo-
losească transportul public.

Școala lui Nicușor

După jumătate de an în care 
făcea săptămânal naveta, cineva 
i-a sugerat Vioricăi să facă la ea în 
sat activitățile de la Centrul „Spe-
ranța”. Prin urmare, un grup de 
mame ce au copii cu dizabilități 
au început să se adune la ea acasă. 
„Sâmbătă mergeam la „Speranța”, 
vedeam ce activități fac ei acolo, 
mi le notam pe foaie, iar dumini-
că le repetam la mine acasă”, își 
amintește femeia.

Astfel, Nicușor a putut fi inte-
grat la unele activități la grădiniță, 
iar, mai apoi, a fost primul copil 
cu dizabilități din comună care 
frecventa școala. Ulterior, și alți 
părinți și-au putut duce copiii cu 
dizabilități la școală, lucru care 
păruse imposibil până atunci. 

„Într-o zi, ne-am amintit și râ-
deam cu alți părinți cum visam să 
deschidem noi un centru, să cum-
părăm trei capre, să le mulgem și 
să dăm laptele copiilor. O cunos-
cută avea cal, și ne gândeam că îl 
va aduce duminica și o să facem 
hipism cu copiii. Erau niște visuri 
pe care gândeam că nu o să le re-
alizăm vreodată”, surâde Viorica. 

În 2005, a văzut pe internet 
un anunț despre niște seminare 
cu privire la deschiderea unei 
organizații. I-a contactat pe or-
ganizatori și i-a chemat la școala 

din sat. După această întâlnire, 
Viorica a reușit să primească o 
cameră din clădirea școlii pentru 
a face activități cu copiii, ceea ce 
a dus, mai târziu, la înființarea 
Asociației „Steaua Călăuză”.

„Când am deschis Asociația, 
trei dintre copiii cu dizabilități 
din comuna noastră decedaseră 
deja. Ne-am gândit să o numim 
așa deoarece am considerat că 
acei copii ne ghidează de sus”, 
adaugă ea. 

Peste șase ani, în 2011, Aso-
ciația a primit de la primărie o 
clădire în care urmau să aibă loc 
activitățile care se desfășurau până 
atunci într-o cameră de la școală. 
O clădire veche, cu geamuri spar-
te, cu podeaua putredă și cu podul 
crăpat. Atunci, Viorica a adunat 
iarăși părinții și a mers cu ei la doi 
agenți economici din comună să 
ceară ajutor. Au urmat lucrări de 
reparație modeste, însă fiecare a 
contribuit cu ce a putut. O femeie 
și-a adus perdelele de acasă, alta a 
adus mobila ei veche. Ferestrele nu 
au avut cum să le schimbe. Și nici 
apă nu era. Nici baie. Chiria, lumi-
na și căldura erau plătite de către 
primărie, iar salariile – din donații. 
Oricum, se întâlneau aici în fiecare 
duminică. Ba mai mult, Viorica a 
convins educatoare de la grădiniță 
și profesoare de la școală să vină și 
să ajute la educația copiilor. 

Tot în acel an, la sărbătorile de 
iarnă, Asociația a primit oaspeți 
de la Ambasada SUA din Chiși-
nău. Au venit câțiva reprezentați, 
cu copiii lor, cu cadouri, cu pizza 
și cu Moș Crăciun. „S-au amuzat 
de bradul nostru. Era împodobit 
cu hârtiuțe și cu diferite chestii 
făcute de noi. Dar aveam și noi 
brad”, completează Viorica. 

Mai târziu, reprezentanții 
Ambasadei au ajutat Asociația 
să schimbe ferestrele și să repa-
re podeaua. Mai mult decât atât, 
au decis să o susțină pe Viorica 
pentru a pune bazele unui centru 
care să activeze regulat și să se 
ocupe doar de reabilitarea per-
soanelor cu dizabilități.

În pofida altor piedici care au 
apărut, Viorica nu s-a descurajat. 
Nu-și dorea să ajungă directoare, 
argumentând că nu știa ce trebuia 
să facă în această funcție, fiind 
maseuză de profesie. Însă nici 
să lase totul în grija altcuiva nu 
voia. Așa că, în 2016, a avut loc 
deschiderea oficială a Centrului 
„Nicușor” pentru Copii și Tineret, 
în memoria fiului Vioricăi, care 
s-a stins la 13 ani.

În prezent, scopul Vioricăi este 
ca Centrul să ofere posibilitatea 
tuturor copiilor cu dizabilități să 
se reabiliteze, să aibă acces la edu-

În 2003, Viorica Capșa era o mamă de 25 de 
ani, cu un fiu pe nume Nicușor, diagnosticat 
cu artrogripoză, o boală foarte rară care se 

caracterizează prin înțepenirea încheieturilor și 
dezvoltarea anormală a mușchilor. În 2013, Viorica 
și-a pierdut copilul. Între timp, a reușit să creeze 
un centru care poartă numele fiului ei și să ofere 
ajutor și terapie pentru numeroși copii și părinți.

cație și să fie integrați în societate. 
„Serviciile Centrului sunt gratuite. 
Am vrut să fie așa, deoarece eu nu 
am avut posibilitatea să plătesc 
asemenea activități pentru copilul 
meu și știu că nici alți părinți nu 
au”, motivează ea. 

Micile investiții și marile 
realizări 

Azi există mai multe centre 
de acest gen în Chișinău, însă 
copiii cu nevoi speciale nu pot 
circula cu transportul public, iar 
un taxi dus-întors, zilnic, este cu 
mult peste bugetul părinților din 
Grătiești.

În plus, la Centru au început 
să vină și părinți cu copii de la 
Chișinău, sau chiar și din cele mai 
îndepărtate raioane de la nordul 
și sudul Moldovei. Stau la rude, 
cunoscuți, iar unii închiriază încă-

peri, pentru ca minorii să dispună 
de serviciile Centrului „Nicușor”. 
Aici, micii beneficiari pot primi 
reabilitare prin mai multe metode: 
kinetoterapie, logopedie, muzico-
terapie și psihopedagogie.

Problema cea mai mare cu care 
se confruntă Centrul „Nicușor” 
rămâne, totuși, lipsa finanțelor. 
Supraviețuiește mai mult din do-
nații, sponsorizări și din ceea ce 
pot oferi voluntarii.

„Într-o zi, ne-a făcut o vizită la 
Centru o cunoscută de-a mea și 
ne-a adus un obiect hand-made. 
Atunci, mi-a venit o idee. Am che-
mat o cumătră de-a mea, aceasta 
a chemat o educatoare de la gră-
diniță, educatoarea a chemat pe 
altcineva și toți au venit cu pro-
priii copii. Am făcut o grămadă 
de lucrușoare și am mers cu ele 
la diferite organizații, la târguri, 
în sat le vindeam și ne făceam 

bani. Nu ne place să umblăm cu 
cerutul”, mai spune femeia. Din 
banii adunați în urma vânzărilor, 
au dotat cu aparate un teren de 
joacă, au mai cumpărat mobilă 
și încearcă să organizeze o mică 
sărbătoare de fiecare zi de naștere 
a cuiva dintre copii. 

Pe de altă parte, orice urmă de 
oboseală dispare atunci când se 
întâlnesc toți lucrătorii și povestesc 
despre succesele lor. „Nu există 
fericire mai mare decât atunci când 
intră un specialist pe ușă și, plin de 
entuziasm, spune: „Doamnă Viori-
ca, Ion azi nu a plâns la activități!”, 
„Doamnă Viorica, Marin a spus 
litera A” sau „Vasilică s-a salutat 
când a intrat X pe ușă!”. Par a fi 
lucruri banale, dar când un copil 
cu diabet zaharat, care trăiește în 
lumea lui și care nu a vorbit până 
la șase ani, zice „Bună ziua” este 
o realizare enormă pentru noi”, 
susține Viorica.

Una dintre problemele cu care 
se confruntă și astăzi ea este să-i 
facă pe părinți să conștientizeze 
gravitatea bolii pe care o au copiii 
lor. A început să organizeze semi-
nare la care invită părinții de copii 
cu dizabilități și le explică de la ce 
anume încep problemele și cum ar 
trebui rezolvate. „Încercăm să-i 
ajutăm pe părinți să-și schimbe 
mentalitatea. Mulți vin și zic că așa 
a mers și bunicul lor de când era 
mic, că nici ei nu au vorbit până la 
cinci ani sau că „așa e copilul meu 
deoarece i-au făcut vaccin”. Majo-
ritatea bolilor acestor copii nu sunt 
ereditare, iar cel mai important 
și cel mai greu este să-i facem pe 
părinți să înțeleagă acest lucru”, 
conchide directoarea Centrului. 

Lunar, prin Centrul „Nicușor” 
treceau aproximativ 30 de copii 
cu diferite probleme. De cinci luni 
însă, în contextul pandemiei, Cen-
trul nu poate primi mici pacienți.

Conform datelor din 2018 ale 
Biroului Național de Statistică, 
persoanele cu dizabilități repre-
zintă circa 7 la sută din populația 
Republicii Moldova.

Cum a deschis mama lui Nicușor un centru pentru copiii cu dizabilități

Eugenia WETZ
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Pagină îngrijită de Elena Cioina

Cheltuielile urmează să fie 
acoperite din Fondurile asigu-
rării obligatorii de asistență me-
dicală (FAOAM), precum și din 
alte mijloace disponibile. Banii, 
potrivit notei informative, au fost 
planificați odată cu modificările 
operate la Legea FAOAM.

Potrivit modificărilor propuse în 
Regulamentul privind salarizarea 
angajaților din instituțiile medi-
co-sanitare publice încadrate în 
sistemul asigurării obligatorii de 
asistență medicală, un medic de 
familie cu o vechime în muncă de 
până la 10 ani ar urma să ridice un 
salariu de funcție cu 2.700 de lei 
mai mare decât acum. Pentru cei 
care au muncit între 10 și 20 de ani 
– leafa ar trebui să crească cu 3.050 
de lei, iar pentru cei care au peste 
20 de ani lucrați – cu 3.300 de lei.

Medici de la asistența medicală 
urgentă prespitalicească, care au 
stagiu de muncă de până la 10 ani, 
urmează să ridice un salariu de 

bază de 7.440 de lei sau cu 2.240 
de lei mai mult. Cei cu o vechime 
de până la 20 de ani ar trebui să 
aibă un salariu de bază cu 2.460 
de lei mai mult, iar cei cu o vechi-
me de peste 20 de ani  vor avea 
un salariu de funcție de 8.940 de 
lei sau cu 2.690 de lei mai mult.

Medici antrenați în serviciul 
de ftiziopneumologie, sectorul 
spitalicesc, ocupați nemijlocit de 
tratamentul HIV/SIDA, serviciul 
morfopatologie (sau anatomo-
patologie), serviciul prelevare și 
procesare a organelor, țesuturilor 
și celulelor umane de la cadavru, 
serviciul de medicină nucleară ur-
mează să primească din septem-
brie cu 3.580 de lei mai mult la 
salariu. Este vorba de cei care au 
un stagiu de muncă de până la 10 
ani. Cei cu o vechime de muncă 
până la 20 de ani vor primi cu 
4.610 lei mai mult. Medicii cu 
peste 20 de ani de activitate vor 
ridica cu 6.940 de lei mai mult.

Ce lefuri vor ridica lucrătorii medicali 
după mărirea promisă de Guvern?

De la 1 septembrie, cadrele medicale 
urmează să ridice lefuri mai mari cu 30 
la sută. Este o promisiune a Guvernului, 
care și-a asumat răspunderea pentru 

creșterea lor. Documentul, care prevede 
modificări la Regulamentul de salarizare, a fost 
supus dezbaterilor publice și urmează să fie 
aprobat de Cabinetul de Miniștri în următoarea 
perioadă de timp. Pentru aceste majorări 
autoritățile estimează că vor fi necesare 362 de 
milioane 570 de mii de lei.

Dacă până acum medicii din 
serviciul de psihiatrie și narco-
logie cu o vechime în muncă de 
până la 10 ani ridicau un salariu 
de 8.330 de lei, după majorare, le-
furile acestora ar trebui să crească 
până la 9.230 de lei. Cei cu până 
la 20 de ani de activitate – 9.970 
de lei sau cu 3.000 mai mult, iar 
cei cu o vechime de peste 20 de 
ani vor avea parte de o mărire de 
3.470 de lei, respectiv vor ridica 
10.970 de lei.

Chirurgii, endoscopiștii, me-
dicii anesteziologi-reanimatologi 
din spitalele republicane și muni-
cipale vor ridica 8.940 de lei, dacă 
au până la 10 ani de activitate. 
Totodată, 9.960 vor primi cei cu 

peste 10 ani lucrați în domeniu 
și 10.970 cei cu peste 20 de ani 
de activitate.

Aceiași specialiști din spitalele 
raionale vor ridica 7.440 de lei, 
respectiv, 8.010 lei și 8.570 de lei.

Alți medici și farmaciști  din 
instituțiile medicale de nivel re-
publican, municipal și regional, 
cu un stagiu de muncă de până 
la 10 ani, vor ridica 8.010 sau cu 
2.410 lei mai mult.

Cei cu peste 10 ani lucrați vor 
ridica de la 1 septembrie 8.660 
de lei sau cu 2.610 lei mai mult. 
Iar cei cu o vechime în muncă de 
peste 20 de ani vor avea un sala-
riu cu 2.800 de lei mai mult sau 
9.310 lei.

Medicii specialiști, farmaciști 
din instituțiile de nivel raional 
(laboranți în medicină, psiho-
logi, psihopedagogi, logopezi, 
pedagogi, chimiști, biologi, bac-
teriologi, kinetoterapeuți, cu 
studii superioare nemedicale) 
din instituțiile medico-sanitare 
publice de toate nivelurile, cu 
stagiul de până la 10 ani, vor 
avea un salariu de 7.440 de lei 
sau cu 2.240 mai mult. Cei cu 
peste 10 ani de activitate vor 
avea un salariu de 7.890 de lei 
sau cu 2.370 de lei mai mult. 
De asemenea, 8.390 de lei vor 
ridica cei cu peste 20 de ani de 
activitate sau cu 2.530 de lei 
mai mult.

Ce este șocul 
anafilactic 
și de ce îți pune 
viața în pericol
 

Uneori substanțele cu care contactăm 
pot provoca reacții alergice severe, una 
dintre care este șocul anafilactic. Odată 
provocat, acesta necesită o intervenție me-
dicală de urgență întrucât este un pericol 
pentru viață. 

Ce este șocul anafilactic?

Anafilaxia este o reacție alergică severă 
care se poate petrece în minute numărate 
în urma contactului cu o substanță la care 
ești alergic. Drept rezultat, sistemul imun 
produce un șir de substanțe chimice care 
sunt ulterior transportate în sânge și pro-
voacă șocul anafilactic care se manifestă 
prin scăderea bruscă a tensiunii arteriale 
și îngustarea căilor aeriene, provocând 
blocarea respirației. 

Simptomele anafilaxiei și a șocului 
anafilactic:

- urticarie, roșeață sau paloarea pielii;
- Senzația bruscă de „prea cald”;
- Dificultăți de înghițire, senzația de 

„nod în gât”;
- Greață, vomă sau diaree;
- Dureri abdominale;
- Puls slab și rapid;
- Rinoree (eliminări nazale) sau strănut;
- Limbă și buze inflamate;
- Respirație dificilă și șuierătoare;
- Furnicături ale mâinilor, picioarelor 

și ale scalpului.

Dacă ai aceste simptome, apelează la 
asistența medicală de urgență. Dacă nu se 
intervine la timp, anafilaxia se transformă 
în șoc anafilactic, simptomele căruia includ:

- Dificultăți de respirație;
- Amețeli;
- Confuzie;
- Senzația bruscă de slăbiciune;
- Pierderea conștiinței.
Anafilaxia este provocată de reacția exa-

gerată a sistemului imun la un alergen. 
Dacă nu se intervine la timp, aceasta se 
poate transforma rapid în șoc anafilactic.

Unii dintre factorii-trigger (ca-
uzali) pentru apariția anafilaxiei 
sunt:

- Unele medicamente, precum penici-
lina;

- Pișcături de insecte;
- Alimente, precum nucile, fructele de 

mare, laptele, ouăle, agenți utilizați în imu-
noterapie, latexul. 

În rare cazuri și exercițiile fizice, precum 
aerobica sau alergatul pot determina 
apariția anafilaxiei. Uneori, cauzele 
apariției anafilaxiei nu pot fi găsite, acest 
tip fiind denumit „anafilaxie idiopatică”. 

Factorii de risc pentru anafilaxie 
și șocul anafilactic includ:

reacții anafilactice în antecedente; aler-

giile și astmul bronșic;  istoric familial de 
șoc anafilactic.

Complicațiile șocului anafilactic

Șocul anafilactic este o condiție medicală 
extrem de severă. Acesta îți poate stopa 
respirația prin blocarea căilor aeriene. 
De asemenea, îți poate opri inima, care, 
din cauza tensiunii arteriale scăzute, nu 
primește suficient oxigen pentru a funcți-
ona. Aceste procese pot cauza complicații 
severe precum:

- Lezarea țesuturilor creierului;
- Insuficiență renală;
- Șoc cardiogen, condiție medicală care 

face ca inima să nu pompeze suficient sânge 
în corp;

- Aritmie sau bătăi prea rapide sau prea 
lente ale inimii;

- Infarct miocardic;
- Deces.

Cum să prevenim apariția 
șocului anafilactic?

Cea mai sigură metodă de profilaxie a 
șocului anafilactic este evitarea contactu-
lui cu substanțele ce provoacă alergie. De 
asemenea:

Evită substanțele de contrast în cazul 
unei investigații diagnostice. Dacă aceasta 
nu poate fi evitată, înainte de procedură 
poate fi administrat un tratament cu cor-
ticosteroizi.

Poartă un colier sau o brățară care ar 
avertiza că ai alergie severă la o anumită 
substanță.

Poartă cu tine mereu medicația de urgen-
ță prescrisă de medic – un antihistaminic 
și soluție de adrenalină auto-injectabilă 
– doza de 0,3 mg pentru adult.

Dacă ai o injecție cu epinefrină (adre-
nalină), asigură-te că îți reînnoiești rețeta 
la timp.

Asigură-te că anunți medicii privitor la 
toate reacțiile alergice pe care le-ai avut 
anterior.

Dacă ești alergic la pișcăturile insectelor, 
fii precaut în preajma lor. Poartă o cămașă 
cu mâneci lungi și pantaloni lungi, nu merge 
desculț prin iarbă, evită culorile deschise, 
nu te parfuma, nu bea din recipiente deja 
deschise. Menține-ți calmul în preajma 
unei insecte, îndepărtează-te încet și evită 
să o omori.

Dacă ai alergii alimentare, citește cu 
atenție eticheta tuturor alimentelor pe care 
le cumperi și le consumi. Când mănânci în 
oraș, întreabă personalul cum a fost pregătit 
fiecare fel de mâncare, ce ingredient con-
ține. Chiar și mici cantități din alimentul 
la care ești alergic îți pot provoca o reacție 
severă.

Măsuri de prim ajutor în caz de 
șoc anafilactic:

- Injectarea adrenalinei trebuie 
realizată prompt – intramuscular sau 
subcutanat 0,3-0,5 ml din diluția de 1/1000 
de adrenalină. Injecția poate fi repetată la 
10-30 de minute. Pacienților aflați în colaps 
cardiovascular sau cu obstrucție aeriană 
severă li se poate administra adrenalină in-
travenos. Adrenalina poate fi administrată 
și sublingual sau prin canula endotraheală.

- Administrarea antihistaminice-
lor de tip H1 și H2 – la un interval orar 
de 6 ore până la dispariția simptomelor.

- Corticosteroizii pot preveni apariția 
fazei tardive a reacției alergice, care poate 
apărea la 4-6 ore de la debutul reacției.

sursa: bvallergy.com
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Tricolorii, în 
cantonament 

Un cantonament cu participa-
rea lotului lărgit al reprezentativei 
naționale a Moldovei la fotbal pe 
plajă s-a desfășurat în perioada 
16-20 iulie curent pe terenul de ni-
sip al Parcului „Valea Morilor” din 
Chișinău. Este de menționat că cei 
mai buni jucători ai fotbalului pe 
plajă autohton s-au reunit, fiind 
ghidați de selecționerul Ruslan 
Pernai, pentru prima dată după 
pauza provocată de pandemia CO-
VID-19. Scopul cantonamentului 
este selectarea a 12 jucători în ve-
derea evoluării echipei naționale 
în cadrul etapei Euro Beach Soccer 
League, Divizia „B”, turneu ce se 
va desfășura în perioada 19-23 
august a.c. pe noul stadion situat 
în Parcul „La Izvor” din capitală. 

Hamilton câștigă 
MP al Ungariei

Lewis Hamilton (Mercedes) s-a 
impus fără drept de apel, pe 19 
iulie curent, la Marele Premiu al 
Ungariei, preluând astfel, după 
trei etape, șefia în clasamentul 
general (63 de puncte). El a fost 
urmat de Max Verstappen (Red 
Bull, 33 p.) și coechipierul său, 
Valtteri Bottas (58 p.). În clasa-
mentul pe echipe lider este for-
mația Mercedes (121 p), urmată 
de Red Bull (55 p.) și McLaren 
(41 p.). Următoarele două etape 
se vor desfășura la 2 și 9 august 
pe circuitul Silverstone, Marea 
Britanie.

Finală 
într-un hangar 
de aeroport

Tenismena din Ucraina, Eli-
na Svitolina, a obținut victorie 
în finala etapei berlineze din 
cadrul Competiției demonstrati-
ve „bett1 Aces”, surclasând-o cu 
3-6, 6-1, 10-5 pe reprezentanta 
Cehiei, Petra Kvitova. Din cauza 
vremii ploioase, meciul a avut loc 
în hangarul nr. 6 al aeroportului 
Tempelhof. În concursul mascu-
lin, austriacul Dominic Thiem l-a 
învins în finală pe italianul Matteo 
Berrettini cu 6-7(4), 6-4, 10-8. 
De remarcat că la turneu a fost 
permis accesul spectatorilor. 

A acceptat imediat să discute, 
generozitatea sa tăinuind parcă 
și o anumită sfială, în dorința de 
a evita o atenție prea mare din 
partea publicului. 

Aveai impresia că încerca să 
ascundă puternicele-i brațe, ace-
le mâini care au aruncat pe sal-
teaua de luptă atâția campioni, 
provocându-le grele înfrângeri 
și generându-le amintiri pline de 
amarnice regrete sportive. Este un 
adevărat munte de om, nu doar în 
sens direct, ci mai mult la figurat, 
cu un suflet mare ce știe să dăru-
iască din preaplinul inimii.  

Nașterea unei legende 

Serghei Mureico, eroul acestui 
material pe care i-l dedicăm cu 
recunoștință, a ajuns la borna de 
50 de ani fiind înconjurat de dis-
cipoli, prieteni, colegi, împreună 
cu care își continuă neobosita și 
rodnica activitate. O activitate 
orientată cu venerabilă dedicație 
întru dezvoltarea și promovarea 
acestei probe adânc înrădăcinate 
în tradițiile neamului – luptele 
greco-romane, aflate într-o în-
rudire intimă cu lupta națională 
trânta și intrate pentru totdeauna, 
grație și eforturilor titanice ale lui 
S. Mureico, în patrimoniul culturii 
noastre naționale.   

Serghei Mureico s-a născut la 
2 iulie 1970 în Chișinău. Începe 
să practice luptele de la vârsta de 
13 ani, iar la 17 primăveri împli-
nite era deja campion mondial la 
greco-romane printre juniori, cu 
echipa URSS. Laurii unui mare 
succes nu-l debusolează câtuși de 
puțin, cum se întâmplă adeseori 
cu cei care gustă prea devreme din 
gloria unor reușite venite la un 
debut fulminant de carieră. Din 
contra, muncește mult și, peste 
un an, repetă isprava, devenind 
iarăși cel mai bun de pe glob în 
concursul pe echipe, de astă dată, 
la tineret. Iar încă peste un an, în 
1990, se învrednicește de titlul de 
campion european Under-20 la 
supergrei (până la 130 kg), tărâ-
mul unor adevărați titani ai lumii 
sportului. 

Cornul abundenței
După destrămarea URSS, Ser-

ghei Mureico reprezintă cu mult 
succes R. Moldova. Odată cu tre-
cerea lui în categoria de seniori – 
un proces destul de dificil pentru 
majoritatea tinerilor, nu însă și 
pentru el –, rezultatele încep a 
curge ca din cornul abundenței: 
la Europene, Mondiale și Jocuri 
Olimpice. Astfel, în 1993, devine 
vicecampion mondial la Stock-
holm (Suedia), iar în 1995 – la 
Praga (Cehia). De asemenea, își 
adjudecă bronzul la Europene-
le de la Istanbul (Turcia, 1993), 
Besançon (Franța, 1995) și Bu-
dapesta (Ungaria, 1996).  

Eterna rivalitate cu 
Aleksandr Karelin

În fiecare din turneele menți-
onate mai sus Serghei Mureico a 
cedat doar unui singur luptător, 
marelui Aleksandr Karelin, triplu 
campion olimpic. „În anii ’90 ai 
secolului trecut, Mureico era cel 
mai de temut concurent al meu. Îl 
cunosc încă din acele timpuri când 
eram colegi la naționala URSS. 
Era foarte tehnic și puternic atât 
în confruntarea din picioare, cât 
și în cea din parter”, își aminteș-
te Karelin, supranumit Ursul din 
Siberia pentru abilitatea și forța 
lui fizică nemăsurată. 

JO de la Atlanta 1996

Un capitol aparte în viața lui 
Serghei Mureico îl constituie 
Jocurile Olimpice de la Atlanta, 
1996. La acele competiții majore 
compatriotul nostru a învins în 
toate luptele, cu excepția con-
fruntării din semifinale cu Ka-
relin, în care a cedat la limită, 
cu 1-2, nu fără aportul arbitrilor, 
asupra deciziilor cărora autorita-
tea atletului rus apăsa mult prea 
evident. 

Pe salteaua de lupte atletul 
nostru avea o prestație dinamică, 
agresivă, demonstrând o pregăti-
re tehnico-tactică desăvârșită. În 
partida pentru medalia de bronz 
l-a învins pe reprezentantul Ucrai-
nei, Petro Kotok, cucerind deo-
camdată unica pentru Moldova 
distincție olimpică în lupte.   

În 1996, prin decret preziden-
țial, lui Serghei Mureico îi este 
acordat Ordinul Republicii, cea 
mai înaltă distincție a țării, „În 
semn de înaltă prețuire a meri-
telor deosebite în dezvoltarea 
sportului și a mișcării olimpice 
naționale, pentru succese remar-
cabile obținute la ediția a XXVI-a 

Preaplinul inimii 
lui Serghei Mureico

Am întâlnit acest mare campion pe 
culoarele Comitetului Național Olimpic 
și Sportiv, cu ocazia aniversării a 
50-a, pe care a sărbătorit-o recent. 

După primele cuvinte schimbate rămâi pentru 
o clipă contrariat, căci imediat îți sare în ochi 
nemărginita lui modestie și blândețe, care 
contrastează atât de evident cu forța debordantă 
emanată de întreaga lui ființă.

a Jocurilor Olimpice de Vară de 
la Atlanta”.

Indiferența statului...

Însă lipsa totală a vreunui 
sprijin financiar din partea sta-
tului și indiferența acestuia față 
de doleanțele propriilor sportivi 
îl determină pe Serghei Mureico 
să accepte propunerea de a repre-
zenta Bulgaria pe arena interna-
țională, țară sub steagul căreia 
devine în 1997 campion european 
la Koivula (Finlanda). Ulterior, a 
mai urcat de trei ori pe podiumul 
de premiere al turneului conti-
nental și o dată s-a învrednicit de 

bronzul mondial. Per total, de-a 
lungul unei extrem de prodigioase 
și îndelungate cariere a cucerit 
bronzul olimpic, a fost de trei ori 
premiant la Mondiale (1993, 1995, 
1999) și de opt ori – la Europene 
(1993, 1995, 1996-1998, 2000, 
2001, 2004). 

Bucuria antrenoratului

„Să știți că meseria de antrenor 
nu este deloc ușoară. În ziua de 
astăzi nu este simplu să motivezi 
copiii să muncească în sudoarea 
frunții și să respecte disciplina, 
calități care condiționează orice 
succes în lupte. Însă dacă găsești 
cu ei limbă comună, vin și rezul-
tatele, vine și acea bucurie a co-
municării cu aceste tinere lăstare 
ale noii generații. Iar de copii ta-
lentați, de o certă perspectivă în 
domeniul luptelor, meleagurile 
noastre niciodată n-au dus lipsă; 
trebuie doar să avem grijă de ei, 
să le deschidem noi orizonturi și 
să le creăm condiții de afirmare”, 
a specificat Serghei Mureico.   

De-a lungul evoluției sale, 
luptătorul nostru a fost ghidat 
de specialiștii Gheorghe Bondari, 
Alexandr Cozîri, Bratan Țonov ș.a. 
El își încheie evoluția de perfor-
mer în culmea gloriei, la vârsta de 
35 de ani, și se dedică în întregime 
muncii de antrenorat, activitate 
care îi era familiară și în anii ca-
rierei de luptător. 

În prezent, Serghei Mureico 
este șeful Catedrei de lupte gre-
co-romane și antrenor-profesor 
la Liceul Internat Republican cu 
Profil Sportiv din mun. Chișinău, 
contribuind la cultivarea unor noi 
pleiade de luptători, capabili să 
ne bucure cu succese obținute pe 
arena internațională.  

Iulian BOGATU

S. Mureico în duel cu legendarul A. Karelin
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Iată câteva motive pentru care masca de protecție 
este necesară:

Virusul se poate răspândi și atunci când vorbim 
sau respirăm.

Acest coronavirus este extrem de contagios. Fără 
măsuri de limitare a răspândirii, precum carantina 
sau izolarea, fiecare persoană infectată poate da 
COVID-19 mai departe, în medie, altor 2-3 persoa-
ne, ceea ce face acest coronavirus de două ori mai 
contagios decât gripa.

O persoană infectată care fie nu are simptome, fie 
nu le-a dezvoltat încă, deci nu știe că este pozitivă, 
poate răspândi foarte ușor virusul.

SARS-CoV2 are o lungă perioadă de incubație 
– până la 14 zile – timp în care o persoană îl poate 
răspândi înainte de a ști că e infectată.

Purtătorii ar putea fi mai contagioși în cele 48 
de ore dinainte de apariția simptomelor.

Prin urmare, nu doar oamenii care strănută și 

tușesc pot răspândi coronavirusul. Adesea sunt oa-
meni care se simt bine și nu au febră. Și în această 
situație poate fi oricine.

„Măștile sunt menite să protejeze alte persoane 
în cazul în care purtătorul este infectat fără să știe 
și nu are simptome”, arată CDC.

Dar beneficiile merg în ambele sensuri. Dacă 
ceilalți poartă mască, și noi suntem protejați.

digi.24.ro

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

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

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

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

5 luni 3 luni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș 

vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită 
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care 
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta 

de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate 
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

De ce și-au schimbat specialiștii 
din sănătate opinia despre mască

Profesorul de logică:
- Curtea școlii are lungimea de 52 de metri și lățimea de 38 de 

metri. Ce vârsta am eu?
- 44, d-le profesor, răspunde Bulă.
- Perfect, Bulă.
Explică-le și colegilor tăi cum ai apreciat așa de exact!
- Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dumneavoastră și are 

doar 22!

Doi prieteni discută seara, la un pahar de bere.
- Înainte să suflu mi-am pus o dorință.
- Și, ți s-a îndeplinit?
- Nu, tot mi-au luat permisul!

- Iubitule, rochia asta mă face grasă?
- Nu, nu cred, iubito.
- Nu? Sigur?
- Sigur nu rochia te face grasă.
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care, presupun colegii, o fi al lui 
Dumitru. Vă dați seama, până să 
se încheie petrecerea, Marina era 
gata să-l facă una cu pământul pe 
soțul cu care a trăit mai bine de 20 
de ani şi pe care femeia l-a purtat 
pe palme în tot acest răstimp.

Și-a sacrificat tinerețea și 
cariera de dragul familiei

Nu şi-a făcut o carieră, pentru 
că, la 20 de ani, era mamă a doi 
copii, dar l-a ajutat pe el să termi-
ne o facultate, să-şi facă o carieră 
frumoasă, niciodată nu i-a scos 
ochii că gospodăria şi copiii au 
fost pe umerii ei şi acum, ajun-
să la 42 de ani, cu copii mari, vă 
spun – şi bunică era, s-a trezit că 

Crezi cu tărie în propriile 
idei. „Agonia emoțională” în 
care ai trăit o bună perioa-
dă de timp s-a dispersat. Ai 
recâștigat controlul asupra 
propriei vieți. Se întrevede 
începutul unui nou capitol 
în viața ta și de aceea este 
posibil să te simți destul de 
anxios cu privire la ceea ce 
va urma. Ai încredere în 
tine.

Ai nevoie de intimitate, 
iar toți cei din viața ta par 
că nu înțeleg acest lucru. 
Această simplă cerință 
duce la conflicte nesem-
nificative, mai ales spre 
mijlocul săptămânii. Vei 
reuși totuși să îți temperezi 
iritarea. Influența pe care 
o primești din partea Lunii 
te face să alegi dintre totul 
sau nimic. 

Dacă mingea e la tine în 
teren, „șutează” sau renunță 
definitiv. Nu te mai agăța 
de ideea preconcepută că 
trebuie să lupți până la epu-
izare pentru cei la care ții. 
La finele săptămânii, Venus 
te revigorează și te ajută să 
îți îndeplinești toate obiec-
tivele creionate. Lucrurile 
decurg surprinzător de bine 
pe toate planurile.

Deși de multe ori con-
sideri că timpul este alia-
tul tău, evenimentele din 
această săptămână îți de-
monstrează contrariul. Ma-
joritatea deciziilor pe care le 
iei vor fi conduse de un sen-
timent profund de frustrare. 
Emoțiile tale sunt complet 
dezorganizate. Cariera are 
și ea de suferit de pe urma 
instabilității tale emoționale.

Majoritatea decizii-
lor pe care le iei acum te 
aduc mai aproape de au-
tenticitatea la care visezi 
dintotdeauna. Prietenii 
de demult uitate revin în 
prim-plan. Îți este frică de 
ideea de compromis emo-
țional. Dintotdeauna ai 
fugit de orice decizie care 
te poate dezechilibra din 
punctul ăsta de vedere.

Chiar dacă unele lucruri 
sunt dificil de integrat, im-
pactul pe care îl pot avea 
asupra vieții noastre inte-
rioare nu este ceva ce poate 
fi contestat. Tu alegi întot-
deauna să lupți de partea 
dreptății, chiar dacă provo-
cările pe care le întâmpini 
sunt pe măsură.

Ești intrigat cu privire 
la anumite acțiuni ale celor 
apropiați, dar nu îți expui 
punctul de vedere. Distan-
țarea emoțională te ajută să 
afli lucruri noi despre sine 
și să apreciezi la un alt nivel 
timpul pe care îl dedici pro-
priei persoane. Schimbarea 
este prezentă mereu în viața 
ta deoarece îți place să faci 
lucruri neconvenționale.

Ai în jurul tău oameni 
fideli pe care te poți baza 
în orice context. Familia 
pare uneori că te instigă la 
conflicte pentru că nu este 
niciodată de acord cu modul 
în care îți trăiești viața. Alegi 
doar să-i respecți opinia. Îți 
place armonia. În cadrul ac-
tivității de la birou încerci să 
inserezi noi idei pentru a în-
clina balanța în favoarea ta.

A scoate la iveală chiar și 
cele mai ascunse gânduri și 
dorințe este de fapt precurso-
rul vindecării emoționale. Nu 
mai încerci să te ascunzi în 
spatele propriilor minciuni. 
Indiferent de cât de inconfor-
tabil este adevărul, acesta te 
va ajuta să „ieși la suprafață”. 
Ai grijă la acei oameni din 
viața ta care chiar pun suflet 
în relația cu tine!

Ești mai determinat ca 
niciodată să atingi apogeul 
propriei cariere. Vorbești 
deschis despre modul în 
care urmează să acționezi 
și faci cercetări amănunți-
te în acest sens. Este evi-
dent pentru tine faptul că 
romantismul și confortul 
psihic din relația persona-
lă te ajută mult să faci față 
provocărilor.

Zilele acestei săptămâni 
se află sub influența lui Sa-
turn care va intensifica do-
rința ta de a călători. Visezi 
cu ochii deschiși la mii de 
destinații. Pentru a ți se în-
deplini visurile, trebuie să 
devii mai calculat din punct 
de vedere financiar și să nu 
mai faci achiziții care nu îți 
sunt necesare.

În zilele care urmează 
totul în jur ți se pare co-
vârșitor și parcă nu mai ai 
energia necesară pentru a 
face ceea ce ți-ai propus. Ai 
nevoie de susținerea și afec-
țiunea celor din jur pentru 
a putea răzbi în fața provo-
cărilor în plan personal. În 
carieră nu se anunță prea 
multe modificări de dina-
mică.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

La cei 42 de ani pe care îi avea, 
Marina era socotită o femeie 
frumoasă, pentru că-şi păstrase 
silueta din tinerețe şi avea un păr 
mătăsos şi lung care o făcea şi mai 
atrăgătoare. Se măritase devreme, 
îndată după şcoală, şi acum, la 42 
de ani, era soacră și bunică. S-ar 
părea că tocmai acum, când ar fi 
trebuit să trăiască din plin anume 
pentru ea, să se odihnească, să 
călătorească, să petreacă cu pri-
etenii și rudele mai mult timp, nu 
s-a întâmplat să fie!

Marina, o casnică fericită, 
până la o vreme

Îşi putea permite orice pen-
tru că ducea o viață îndestulată 
şi avea bani pentru orice şi-ar fi 
plănuit. Atât doar că foarte rar îşi 
vedea soțul acasă. El lucra şef la 
un minister și era mereu în de-
plasări. Se întâmpla să nu-l vadă 
uneori și-o săptămâna acasă. Se 
obișnuise femeia cu starea asta de 
lucruri – bărbatul e mereu ocupat 
și nu are timp pentru gospodărie, 
copii, nevastă și chiar nepot. Când 
se întorcea de pe unde pleca, era 
așteptat întotdeauna cu bucate 
de care ştia Marina că îi plăceau 
deosebit de mult.

Nu s-a plâns o dată că nu are 
nevasta grijă de el – era curat şi 
alintat pentru că ţinea Marina la 
Dumitru ca și în primii lor ani de 
căsnicie. A fost primul şi unicul 
bărbat pe care l-a iubit și nici în 
gând să-i fi trecut să se uite la 
alții. Deși, vă spun, era o femeie 
frumoasă, care plăcea multora. Au 
încercat să-i facă avansuri chiar 
prietenii soțului ei, dar femeia îi 
lua peste picior zicându-le: „Nu 
vă uitați la neveste străine, căci le 
veți pierde pe-ale voastre!”.

Află de rivală și pune 
la cale un plan 

Nu s-a gândit niciodată, de-
cât acum, când avea de toate şi 
rămânea să se bucure de viață, 
că o veste o să-i răstoarne toate 
închipuirile ei despre soț. Erau 
împreună la o petrecere, așa s-a 
întâmplat că în cercul lor a apă-
rut o nouă pereche, o rudă prin 
alianță a unor prieteni mai vechi. 

Și, cum stăteau la masă şi în-
chinau pahar după pahar, deci 
erau amețiți de-a binelea, o cumă-
tră de-a Marinei îi suflă la ureche: 
„S-a încheiat iubirea lui bărbat-tu 
cu Eleonora?”. Marina s-a întors 
spre ea mai să se înece cu ce avea 
în gură. A înghiţit cu greu îmbucă-
tura, apoi a întrebat-o pe cumătră: 
„Ce-ai spus?”. Aghesmuită cum 
era cumătra, i-a mai spus o dată 
şi cu detalii încă.

Așa a aflat Marina că soțul ei 
e, de doi ani de zile, într-o relație 
cu o oarecare Eleonora – o nouă 
funcționară din minister, şi că în 
toate deplasările se duc împreună 
şi că mai spun gurile rele că tânăra 
funcționară așteaptă un copil, 

L A  N O I  A C A S Ă

Cum se răzbună o femeie înșelată (1)

Lidia BOBÂNĂ

nu mai are viitor. 
Dacă divorțează el, se gândea 

femeia, ce-o să fie cu ea? O me-
serie nu are, n-a lucrat la stat în 
viața ei o zi, ce-o să se întâmple 
cu ea, cine o s-o întreţină, cum o 
să se descurce cu cheltuielile care 
îi vor ieși în cale?

Marina nu ştia cum să proce-
deze – să se răzbune pe tânăra 
ibovnică a soțului său sau să-l 
distrugă pe el? De fapt, oricum 
ai da, era una şi aceeași situație 
– ea rămânea în fața nevoilor de 
una singură. Dumitru avea un sa-
lariu bun la minister, cumpărase 
acțiuni la niște bănci din capitală 
şi bani în casă erau întotdeauna. 

Se gândea Marina că, dacă ar 
fi fost invalidă sau ar fi avut alte 

motive de sănătate, ar fi rămas 
poate la întreţinerea lui, pentru 
că legea l-ar fi obligat să aibă gri-
jă de nevastă până închide ochii. 
Îşi dădea seama că trebuie s-o ia 
într-o parte.

„N-o să fie al meu,
 dar îl las pe drumuri!”

N-a pus nicio clipă la îndoială 
faptul că el ar fi înşelat-o. Acum îşi 
dădea seama că disparițiile lui de 
acasă şi desele deplasări erau un 
mod de a se afla mai mult lângă 
femeia care îi era dragă. Şi-a zis 
că n-o să-i spună nimic lui Du-
mitru, dar o să încerce să afle cât 
mai multe şi abia atunci o să ia o 
hotărâre. În primul rând, s-a dus 
la minister, chipurile întâmplător 
a intrat pe acolo, să-l vadă pe soț, 
dar motivul a fost altul – s-o cu-
noască pe Eleonora. Într-adevăr 
era însărcinată, chiar o avanta-
ja acea sarcină, pentru că arăta 
destul de bine în hainele care îi 
accentuau graviditatea.

O blondă frumoasă, senzuală, 
cu ochi verzi-albăstrui, într-ade-
văr arăta sclipitor de frumoasă. 
Şi-a dat seama Marina că, în com-
parație cu femeia asta, ea pierde 
la capitolul atracție. Pe cât de 
inteligentă era la chip Eleonora, 
pe atât de mult semăna Marina 
a femeie casnică, cu prea puține 
pretenții. Şi-a dat seama că are 
puține şanse să câștige bătălia asta 
şi atunci şi-a zis: n-o să fie al meu, 
dar îl las pe drumuri! Îl alung ca 
pe un câine din casa noastră! Așa 
că a pornit să se gândească cum 
să facă treaba asta ca să iasă cât 
mai bine.

(va urma)
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P R O G R A M E  T V

Luni, 27 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10. 
Prima parte
12.00 Femei de 10, bărbaţi de 10. 
Partea a II-a
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevaruri despre trecut
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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. 
Prima parte
03.00 Femei de 10, bărbaţi de 10. 
Partea a II-a
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - bucătar la Paris, 12 eps
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
00.55 Vorbeşte corect!
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 9
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.30 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 Redifuzare
07.35 Documentar: Primul cineast 
de război
08.35 Discover România
08.50 Teleshopping
09.00 TeleşcoalaClasa XIII
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Documentar: Primul cineast 
de război
14.35 Cap compas
15.00 TeleşcoalaClasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate Redi-
fuzare
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: Inocenţi cu mâini mur-
dare 120’

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

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
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
11.00 Purtătorii de cultură
11.30 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 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: Iluzionistul
01.10 Bună dimineaţa
03.00 Rapsodia satului
03.30 Reporter pentru sănătate
03.50 Cântec, dor şi omenie
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 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
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 Degeţica
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
13.45 Film Blended
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Pe jumătate mort
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 Acasă la Români
15.45 Superspeed
16.15 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Teleshopping
23.45 Ştirile Pro TV
00.30 Acasă la Români
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 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
08.00 Talk-show - optmart SRL
09.05 Drive it
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Дом гнева
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф В стране женщин
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Мой папа псих
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Мой папа псих
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Скрытая угроза
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Земля обетованная
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. 711
10.00 Film: CĂSĂTORIE DIN 
INTERES
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. 317
17.15 Serial: REBELUL
18.30 Ştiri Naţional TV
23.15 Iubire interzisă
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с 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 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с 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, 28 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie

10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 dumneav-
oastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping

10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - bucătar la Paris, 12 eps
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: Comisarul Rex, ep. 1
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: Comisarul Rex
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 10
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.30 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 Redifuzare
07.35 Documentar: Bătălia de la 
Chemin des Dames
08.50 Teleshopping
09.00 TeleşcoalaClasa XIII
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Documentar: Bătălia de la 
Chemin des Dames
14.45 Discover România
15.00 TeleşcoalaClasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate Redi-
fuzare
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme Redifuzare
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey, 
sez. 12
23.55 Serial: Primăverii
00.55 Memorialul Durerii
01.50 Filler călătorie vară
02.00 Vara amintirilor
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Artelier
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 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
00.20 Fii tânăr!
01.20 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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu 
un sărut
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 
- Rainbow Rocks
14.50 modificare grilă de programe
15.00 Curiosul George
15.30 Peripeţiile Motanului Încălţat
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego-Prietenele din Heartlake 
City

16.55 modificare grilă de programe
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în basmul modei 
pariziene
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 
budincii de prune
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Ăla micu’
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 Acasă la Români
15.45 Arena bucătarilor
16.15 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Acasă la Români
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
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
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TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Земля обетованная
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Скрытая угроза
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф Брюс Ли: рождение 
дракона
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Брюс Ли: рождение 
дракона
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Медальон
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Любовь случается
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                   
redifuzare
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 712
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. 318
17.15 Serial: REBELUL
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 321
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 713
21.00 Film: DRUMUL FĂRĂ ÎN-
TOARCERE
23.00 Film: SABIA DREPTĂŢII
01.15 Poamă acră
03.15 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
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 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с 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, 29 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
10.00 Serial: - Fram
11.00 Natură şi aventură
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Timişoara, capitală culturală
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - bucătar la Paris, 12 eps
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: Comisarul Rex
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 2
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 1
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.30 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 Redifuzare
07.35 Documentar: Fotografii uitaţi 
din marele război
09.00 TeleşcoalaClasa XIII
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Documentar: Fotografii uitaţi 
din marele război

14.45 Discover România
15.00 TeleşcoalaClasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate Redi-
fuzare
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca Războiul lui 
Murphy 102’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Soarele Ecuadorului
00.10 Telecinemateca Războiul lui 
Murphy 102’
02.00 Serial: Soarele Ecuadorului
03.00 Telejurnal
03.35 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Filler călătorie vară
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 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
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 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
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.55 Magia naiului
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 3 - Înapoi în 
junglă
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 Degeţica
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 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
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 Un sot pentru Valentine
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Justitiarul: Zona de 
razboi
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 Acasă la Români
15.15 ApropoTv
16.15 Lecţii de viaţa
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 Acasă la Români
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 Любовь случается
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Медальон
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Матрица времени
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Матрица времени
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Кое-что на день 
рождения
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Второй шанс
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Politiсa
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Arts 21

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial 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 redifuzare

09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 713
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. 319
17.15 Serial: REBELUL
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 322
20.00 Film: AGENDA MORŢII
22.00 Film: DRAGONII VERZI
00.00 Film: DRUMUL FĂRĂ ÎN-
TOARCERE
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

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с 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, 30 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
10.00 Serial: - Fram
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 dumneav-
oastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - bucătar la Paris, 12 eps
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: Comisarul Rex
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului, 
sez. 2
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Serial: Fantomele fiordului, 
ep. 2
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.30 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 Redifuzare
07.35 DocumentarMarele război al 
naţiunilor, 7 eps
08.50 Teleshopping
09.00 TeleşcoalaClasa XIII
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Documenta Marele război al 
naţiunilor, 7 eps
14.45 Discover România
15.00 TeleşcoalaClasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate Redi-
fuzare
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Fiica pierdută
21.50 Filler călătorie vară
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Soarele Ecuadorului
00.20 Film: Fiica pierdută
02.00 Serial: Soarele Ecuadorului
03.10 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Filler călătorie vară
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 F/d
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.20 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

P R O G R A M E  T V
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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 V. Golomoz şi orchestra 
Mugurel
00.10 F/d
00.35 Musafirul
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.30 modificare grilă de programe
07.25 Transformers: Academia 
Salvatorilor
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
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 în basmul modei 
pariziene
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 Romeo şi Julieta, pecetluit cu 
un sărut
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 Misterul din florărie: tăiat 
din rădăcină
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film O luptă personală 5
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 Acasă la Români
15.45 Superspeed
16.15 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Acasă la Români
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 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

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Второй шанс
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Кое-что на день 
рождения
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Страховщик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Страховщик
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Новый парень моей 
мамы
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Можно только 
представить
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial 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 -redifuzare
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. 320
17.15 Serial: REBELUL
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 323
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 714
21.00 Film: MOARTEA LUI OSCAR 
GRAND
22.45 Film: AGENDA MORŢII
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с 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 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с СеняФедя
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с СеняФедя
19.30 Т/с Семейный бизнес
21.30 Т/с Погнали
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 31 iulie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
08.00 Exclusiv în România
08.45 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
08.50 Discover România
09.00 Garantat 100%
09.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
10.00 Serial: - Fram
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea 
Unire - 5 minute de istorie
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 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene, seria a 
III-a, 16 ep
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 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: Comisarul Rex
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Secrete îngropate
23.10 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Apocalipsa: Verdun
01.55 Primul Crăciun în tranşee
02.55 Trish - bucătar la Paris
03.20 Sport
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 Redifuzare
07.35 Documentar: Marele război al 
naţiunilor, 7 eps
08.50 Teleshopping
09.00 TeleşcoalaClasa VIII
09.55 Engleză la minut
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Documentar: Marele război al 

naţiunilor, 7 eps
14.45 Discover România
15.00 TeleşcoalaClasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate Redi-
fuzare
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului Redifuzare
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Vara amintirilor
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 Art - club (rus.)
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 Moldova în eter direct
12.00 Serial Iubire de argint
12.45 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 Art - club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova de Patrimoniu
03.20 Caleidsocop muzical
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 
- Jocurile prieteniei
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 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
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 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
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 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Vafă, câinele minune
03.25 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom                                 
şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.30 Film Povestea unui                   
campion
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Air Force One

00.00 Film Jack şi Jill
01.45 Film Blind Side
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 Acasă la Români
15.45 Ce se întâmplă, doctore?
16.15 Lecţii de viaţa
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 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Acasă la Români
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 Можно только 
представить
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Новый парень моей 
мамы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Жадность
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Жадность
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Крутой папочка
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Астронавт Фармер
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 redifuzare
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 714
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: REBELUL
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 321
17.15 Serial: REBELUL
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 324
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 715
21.00 Film: ŞERIFUL CU NOUĂ 
VIEŢI
23.00 Film: DRAGONII VERZI
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 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 М/с Три кота
11.30 Т/с 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, 1 august

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Breaking Fake News
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Gari de poveste
11.50 Discover România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: OMUL CARE NE 
TREBUIE
16.30 Timişoara, capitală culturală
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 RĂZ-
BOI MODERN
23.50 Discover România
00.00 Film: OMUL CARE NE 
TREBUIE
01.30 Lumea azi
01.55 Cooltura
02.20 Drag de România mea!
04.00 Documentar: - PRIMUL RĂZ-
BOI MODERN

P R O G R A M E  T V
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04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 Expeditiile memoriei

TVR 1

07.00 #Creativ
07.30 Politică şi delicateţuri
08.30 România construită, ep. 8
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Vedeta populară
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Vedeta populară
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 America necunoscută 4 ep
16.30 Cooltura
17.00 Lumea azi
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: Astă seară dansăm în 
familie
23.00 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 11
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Banii tăi
02.00 Film: Astă seară dansăm în 
familie
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fitsez. noueditia 7
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 Redifuzare
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10 
Redifuzare
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10 
Redifuzare
17.00 Zile cu stil Redifuzare
17.30 MotorVlog Redifuzare
18.00 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Mireasă şi prejudecată
22.10 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Mireasă şi prejudecată
04.35 Telejurnal
05.05 Serial: Animaţie Armăsarul 
sălbatic
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 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 Vacanţa romană a lui Cath-
erine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
15.10 F/d
15.35 Chişinău: ieri şi azi
15.45 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art - club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 MeseriAşii
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: 88 de minute
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

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor mici

07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Barbie În Secretul Zânei
09.25 Barbie în Puterile Prinţeselor
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Eu şi Mia
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Romeo şi Julieta, pecetluit cu 
un sărut
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.45 Masha şi ursul
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 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
21.50 Talking Tom şi prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.00 Film Blondele de la drept
11.45 Film Blind Side
14.30 Film Click - Zapând prin viaţă
16.45 Film Cavalerii Shaolin
19.00 Ştirile
20.00 Film Ben-Hur

22.30 Falsez pentru tine
23.45 Serial Videochat
00.15 Film Marine 5
02.00 Film Legally Blondes
03.30 Film Jack and Jill
05.00 Falsez pentru tine

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Vorbeşte lumea
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 Крутой папочка
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Малавита

16.00 Drive it
16.30 Х/ф Тигровые отряды
19.00 Întreabă gheţu
20.15 Х/ф Имоджен
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Орел девятого легиона
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. 322
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica redifuzare
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 redifuzare
14.15 Film: … MAMA EI DE TRAN-
ZIŢIE!?!
16.30 Film: ŞERIFUL CU NOUĂ 
VIEŢI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 325
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MOARTEA LUI OSCAR 
GRAND
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

06.30 Поле Чудес
07.30 Т/с Черная любовь
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Черная любовь
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с 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 Слава Богу ты пришел

13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с Царевны
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел
20.30 Шоу Русские не смеются
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 2 august

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar

10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: DUIOS ANASTASIA 
TRECEA
16.35 Iasii marilor iubiri
17.00 Ora Regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 România construită
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 CANTEC şi POVESTE
22.30 Locuri, oameni şi comori
23.00 Documentar: - PRIMUL RĂZ-
BOI MODERN
23.50 Discover România
00.00 Film: DUIOS ANASTASIA 
TRECEA
01.35 Ora Regelui
02.25 Dăruieşte, Românie!
03.50 Discover România
04.00 Documentar: - PRIMUL RĂZ-
BOI MODERN
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 România construită

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 America necunoscută 4 ep
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
21.10 Vedeta populară
23.20 Garantat 100%
00.20 Replay
01.20 Teleenciclopedia
02.10 Serial: Aventurile căpitanului 
Alatriste, ep. 11
03.05 Sport
03.15 Meteo
03.20 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toatesez. 
nouediţia 10
13.10 Film: Drum în penumbră - 
România, 1972
15.00 Drag de România mea! 
Redifuzare
17.00 D’ale lu’ Mitică Redifuzare
18.00 Reteaua de idoli Redifuzare
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Oraşul văzut de sus - 
România, 1975
21.50 Filler călătorie vară
22.10 Film: Solomon şi gaenor 103’
00.00 Natură şi aventură
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Drum în penumbră - 
România, 1972
02.45 Telejurnal
03.20 Sport
03.30 Film: Oraşul văzut de sus - 
România, 1975
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
11.30 Abraziv
11.55 F/d
12.00 Vacanţa romană a lui Cath-
erine
12.25 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
16.10 F/d
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 Prin muzică în Europa
23.25 Zapovednik
23.40 Purtătorii de cultură
00.10 F/d
00.50 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
03.10 Evantai folcloric
04.15 Concert în Europa
04.50 Chişinău: ieri şi azi
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
07.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie

07.50 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Barbie în Puterile Prinţeselor
09.20 Barbie În Secretul Zânei
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Eu şi Mia
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake 
City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
17.45 Masha şi ursul
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 
- Jocurile prieteniei
21.50 Talking Tom şi prietenii lui
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Masha şi ursul
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.00 Film Rezerve de lux
11.45 Film Click - Zapând prin viaţă
14.15 Film Shanghai Knights
16.45 Film Găluşcă
19.00 Ştirile
20.00 Film Victime colaterale
22.15 Film Prizonier în libertate
00.15 Film Air Force One
02.30 Film Benchwarmers
03.45 Film Oldboy
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 Имущество с хвостом
07.40 Teleshopping
08.00 Х/ф Шанхайский перевозчик
09.30 Check in
10.00 Х/ф На другом конце 
провода
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Х/ф Мебиус
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Помпеи
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Недруги
22.40 Zâmbărele
23.00 Х/ф Мертвая девочка
01.00 Egoist
02.00 Talk-show politic
03.15 Autoblog
03.45 Reporter de Gardă
04.00 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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 323
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica redifuzare
10.15 Film: … MAMA EI DE TRAN-
ZIŢIE!?!
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. 326
20.00 Film: HAOS ÎN DRAGOSTE
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 Детский КВН
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

P R O G R A M E  T V
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Saltimbancii puterii

Se laudă că merg cu dreptul
Și, pretinzând c-au prins la minte,
Atât de tare-și umflă pieptul
Că nu văd groapa dinainte…

Gheorghe BÂLICI

Cântând cu drag și 
dor de Ion Petreuș

bia. Am fost primit cu atât respect 
și bunăvoință, întrucât o să port în 
gând, dar și în suflet, această fru-
moasă amintire mulți ani înainte”. 

Interpretul Damian Spinei ne-a 
mai comunicat că experiența de 
a explora și interpreta cântecul 
autentic alături de colegii lui a fost 
una de nedescris, iar organizarea 
festivalului s-a desfășurat la cel 
mai înalt nivel. 

,,Vreau să mulțumesc pe 
această cale doamnei director 
al ansamblului folcloric 
,,Transilvania”, Iuliana Dâncuș, 
domnului dirijor, Eduard Albi-
na, stimatului juriu și publicului 
primitor”, a menționat Damian 
Spinei.

Conform ziarului ,,Glasul Ma-
ramureșului”, în cadrul evenimen-
tului, artistului maramureșean 
Ion Petreuș i-a fost acordată 
post-mortem distincția Crucea 
Voievodală Maramureșeană.

Festivalul Național de Folclor 
„Ion Petreuș” este organizat de că-
tre Ansamblul Folcloric Național 
,,Transilvania” cu sprijinul Con-
siliului Județean Maramureș, iar 
ediția a XII-a a avut loc pe 19 iulie 
2020 la Baia Mare, Maramureș.

Octavian GRAUR

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Aproape toți urșii polari 
ar putea muri 
în următorii 80 de ani

Aproape toți urșii polari vor 
muri în următorii 80 de ani, din 
cauza încălzirii globale. Scenariul 
sumbru vine din partea mai mul-
tor oameni de știință, care au pu-
blicat un studiu într-o revistă de 
specialitate, scrie cbsnews.com.

Cercetătorii au analizat cea 
mai mare amenințare cu care se 
confruntă în prezent urșii polari: 
dispariția progresivă a habitatu-
lui lor, banchiza, locul în care 
vânează focile, esențiale pentru 
alimentația lor.

Acest carnivor, care trăiește în 
regiunile arctice unde temperatu-
rile pot scădea până la minus 40 
de grade Celsius în timpul iernii, 
este capabil să postească timp de 
mai multe luni, în special vara, 
când banchiza se topește în fie-
care an.

Însă, odată cu încălzirea glo-
bală, de două ori mai rapidă în 
Arctica, absența gheții durează 
din ce în ce mai mult. Incapabili să 
găsească în mediul lor alte surse 

de hrană la fel de bogate în sub-
stanțe nutritive precum focile, din 
ce în ce mai mulți urși flămânzi 
se aventurează deja departe de 
teritoriul lor, aproape de zonele 
locuite.

Topirea banchizei este o provo-
care în special pentru femele, care 
se împerechează toamna şi nasc în 
timpul iernii. ‚’Atunci trebuie să 
prindă destule foci pentru a stoca 
suficientă grăsime şi a produce 
îndeajuns de mult lapte pentru 
a-şi hrăni puii pe tot parcursul 
verii’’, a explicat pentru AFP Ste-
ven Amstrup, unul dintre auto-
rii studiului şi om de ştiinţă în 
cadrul organizației Polar Bears 
International.

Cei circa 25.000 de urși polari 
sunt împărţiţi în 19 subpopulații 
distincte în Canada, Alaska, Sibe-
ria, Svalbard şi Groenlanda, unele 
dintre ele fiind puțin cunoscute, 
care nu vor fi afectate în aceeași 
măsură.

digi24.ro

„Pe cont propriu”. Trăiește independent 
începând de astăzi

 INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  5 LUNI 

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

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

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

Festivalul Național Concurs 
de Folclor „Ion Petreuș” și-a 
desemnat câștigătorii. Premiul 
Mare a ajuns în Republica 
Moldova, obținut de către tânărul 
interpret de muzică populară, 
Damian Spinei. Aflat la cea de a 
XII-a ediție, festivalul evocă me-
moria artistului Ion Petreuș, din 
duetul „Frații Petreuș”.  

Damian Spinei, deținătorul 

marelui premiu, originar din  Dro-
chia, este absolvent al Academiei 
Naționale de Muzică ,,Gheorghe 
Dima” din Cluj-Napoca. Contactat 
de GAZETA de Chișinău, Damian 
ne-a mărturisit: ,,Sunt împlinit 
sufletește că am reușit să transmit 
publicului maramureșean o păr-
ticică din sentimentele și trăirile 
mele interioare prin intermediul 
cântecelor folclorice din Basara-

Descriere
PE CONT PROPRIU este o 

autobiografie curajoasă, care te 
captivează de la primele pagini. 
În fiecare paragraf al cărții simți 
forța spirituală a autorului, care 
nu se teme să-și dezvăluie slăbi-
ciunile și să împărtășească citito-
rilor greutățile prin care a trecut.

„PE CONT PROPRIU e o poves-
te autentică și plină de optimism. 
E o poveste impresionantă despre 
cei hotărâți, care privesc fiecare 
provocare de pe drumul spre țelul 
lor prin prisma oportunităților pe 
care le aduce aceasta.”

– Vilen Murzac, consilier, 
Ambasada Republicii Moldova 

la Londra

Motivat de propria transforma-
re, reușind ca dintr-un emigrant 
ilegal, fără bani și slujbă, să devină 
un om de afaceri de succes, Vadim 
Țurcanu îi inspiră pe ceilalți să 
profite de experiența lui. 

Despre autor
Vadim Țurcanu este campion 

la judo, filantrop și antreprenor 
de succes. În prezent, conduce o 
firmă de administrare a proprie-
tății imobiliare din Londra, cu o 
cifră de afaceri de milioane de lire 
sterline. 

P


