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A-politice

Politica
autohtonă
versus
fotbalul local
Mircea V. CIOBANU
Dacă ştirile politice locale se
transmit la TV separat de cele
externe, apoi rubrica sportivă le
amestecă pe toate, comentatorii
povestind cu acelaşi entuziasm
despre ce se întâmplă în culisele
lui Manchester Sity şi în tainiţele
lui Sfântul Gheorghe Suruceni. Dar
un comentariu dinamic şi pătimaş
nu salvează lentoarea meciurilor
mediocre. Acesta ne este fotbalul
şi nu prea există premise pentru
altceva. Singura şansă ar fi, poate,
încadrarea câtorva echipe basarabene în campionatul românesc.
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Anchetă

Procurorul Pavel Vinițchi din Procuratura
pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cazuri Speciale (PCCOCS)
a lăsat în libertate un tânăr învinuit
de trafic de droguri, deși pe numele
acestuia exista un mandat de arestare.
Acuzatorul a fost cel care a insistat asupra
mandatului de arestare și a întocmit
proces-verbal de reținere.

Greșeala procurorului
Vinițchi
Bărbatul învinuit, Anton Zaharov, susține că
Pavel Vinițchi ar fi extorcat de la el drept mită
15 mii de euro și că l-ar fi lăsat să plece ca să
aducă banii. Pe de altă parte, omul legii susține
că este victima unei campanii de denigrare.

5

FOTO: parlament.md

Treceți, batalioane
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„Pe ce au pus
mâna rușii nu mai
dau înapoi”
„Pământurile noastre nu sunt ale noastre.
Chiar și orașul Tighina nu-l mai întorc”
Duminicile echipei noastre redacționale, în afara faptului că promovăm și difuzăm ziarul, sunt interesante prin contactul direct cu lumea
din centrele raionale, cu oamenii din sate care vin la piață să-și vândă
produsele agricole sau să le procure, să mai schimbe o vorbă, două
pentru a afla ce e cu politica asta atât de neînțeleasă, de ce se ceartă
deputații, cum vom ieși din criză și din pandemie etc.
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„Turismul electoral”, pus la
cale de Dodon și Krasnoselski?

Natalia MUNTEANU
Președintele Igor Dodon l-a
primit marți, 28 iulie, la reședința de la Condrița pe liderul de la
Tiraspol, Vadim Krasnoselski. La
cea de-a șaptea lor întrevedere,
Dodon spune că a discutat despre operațiunile bancare, linia de
troleibuz Tighina-Varnița, libera
circulație a elevilor și profesorilor
din stânga Nistrului etc.
Cei doi au făcut un schimb de
opinii despre problemele care au
apărut în ultimele luni ca urmare
a răspândirii virusului COVID-19.
Tiraspolul a mai instalat 37 de
posturi ilegale, dintre care 26 au
fost retrase, sub pretextul măsurilor anti-pandemie.
Ion Leahu, fostul membru al Comisiei Unificate de Control (CUC),
consideră că „toate întâlnirile dintre
cei doi au scopul de a demonstra disponibilitatea către cedări în folosul
Tiraspolului. Nicidecum în favoarea
intereselor Republicii Moldova”.

Șeful statului a vorbit despre
deschiderea unei linii de troleibuz
care să lege orașul Tighina de
localitatea Varnița din r. Anenii
Noi. Ion Leahu susține că există
deja o linie de troleibuz care trece
prin Varnița. „Linia de troleibuz
Bender-Severnâi este dată deja în
exploatare și circulă prin Varnița. Cel mai mult ce putea fi făcut
în urma întâlnirii e să fie decise
două-trei stații de oprire a acestui troleibuz”, menționează Ion
Leahu.
Vadim Krasnoselski și Igor Dodon la vila prezidențială de la Condrița.
Foto: facebook.com/Igor Dodon

Discuțiile urmăresc
interese electorale
După întrevedere, Dodon s-a
referit la Vadim Krasnoselski ca
la „președintele Transnistriei”.
„Astăzi a avut loc a şaptea noastră întâlnire, cu Vadim Nikolaevici (Krasnoselski), președintele
Transnistriei”, l-a prezentat Dodon pe șeful regiunii secesioniste.
Constituția prevede că Republica Moldova este un stat
suveran, independent, unitar
și indivizibil. „Odată ce Dodon
proclamă o altă persoană președinte, care, în urma unei rebeliuni, deține controlul asupra unei
părți a R. Moldova, înseamnă că
șeful statului încalcă prevederile
din Constituție. Nu poate să fie
în R. Moldova, stat unitar, doi

președinți. Mai ales că se dă de
înțeles că sunt aproape egali în
drepturi. Asta e cel mai important și mai periculos în această
afacere”, crede Leahu.
Ex-membrul CUC precizează că
„scopul de bază al întâlnirii este
interesul electoral al lui Dodon”.
Potrivit lui Ion Leahu, președintele Igor Dodon vrea să primească
susținerea cetățenilor moldoveni
care trăiesc în stânga Nistrului.

de mii ar vota, Dodon ar primi
un avantaj extraordinar. Eu nu
cred să ajungă la 220 de mii, dar
dacă 40 de mii ar vota, ar fi foarte
important pentru Dodon”, conchide Leahu.

„Comportamentul lui
Dodon este umilitor”

Marți, 28 iulie, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kirill a
trimis președintelui Igor Dodon
o scrisoare în care îl felicită cordial cu prilejul Zilei Încreștinării
Rusiei, anunță un site al instituției prezidențiale, administrat de
Carmena Sterpu.
„Adoptarea creștinismului a
determinat pentru secole înainte
dezvoltarea civilizațională a popoarelor Rusiei istorice, a deschis
strămoșilor noștri calea spre cunoașterea adevărurilor evanghelice și a transformat considerabil
întocmirea statală și relațiile sociale”, se arată în mesajul expediat
de capul BORu.
„Ei și? – s-ar întreba cineva.
– Nimic deosebit, tăt narmal!”
Ba deloc! Normal ar fi fost dacă
președintele moldovan l-ar fi felicitat pe patriarhul rus. De ce?
Fiindcă în momentul creștinării
rușilor, mânați cu de-a sila de
cneazul Vladimir în apele Niprului, românii erau deja creștini, de
aproape un mileniu, ei îmbrățișând
învățătura lui Hristos în mod organic, ca singura cale de a rămâne
în istorie și de a se mântui. Fiindcă
sărbătoarea e a lor, nu a noastră.
Luând lucrurile prin absurd și
nădăjduind că nu trezim mânia lui
Dumnezeu, e ca și cum bătrânul
Voronin ar îndrăzni să-i scrie lui

Iisus, felicitându-l cu ocazia a nu
mai știu a câta aniversare a revoluției din octombrie. Căci, după cum
crede el, Hristos a fost primul comunist, și primul cosmonaut, și
primul oligarh, mare vistiernic de
suflete omenești etc.
Deocamdată, concepem acest
mesaj ca pe un test de vasalitate la care a fost supus dodonul
nostru, un element ce se adaugă
la portretul hibrid și grotesc al
moldoveniei în neștire.
Interesant ar fi să aflăm dacă
patriarhul rus a adresat un mesaj
asemănător președintelui Armeniei și katholikosului armean.
Igor NAGACEVSCHI
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Conform Biroului de Reintegrare, în regiunea transnistreană
sunt aproximativ 220 de mii de
persoane. „Asta este o cifră colosală. În cazul în care toți 220
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Analistul politic Oazu Nantoi
crede că „întâlnirea lui Dodon cu
Krasnoselski a fost un act de umilință”. În opinia analistului, Vadim
Krasnoselski a acceptat întrevederea cu Igor Dodon sub presiunea
Moscovei, deoarece Sheriff l-ar
trata cu dispreț pe șeful statului
moldovenesc. „Dodon s-a dus să
cerșească de la Krasnoselski posibilitatea de a transporta organizat
alegătorii la alegerile prezidențiale, așa cum au făcut-o Plahotniuc
și Sheriff pe 24 februarie 2019”,
spune Oazu Nantoi.
Și opoziția l-a criticat pe Dodon
pentru că l-a numit „președinte al
Transnistriei” pe Krasnoselski.
Platforma DA și PAS l-au acuzat de
trădare de patrie deoarece astfel ar
recunoaște drept legitim regimul
separatist de la Tiraspol.

Reporteri: Ana SÂRBU, Natalia
MUNTEANU, Sergiu BEJENARI,
Maria BÂLICI, Julieta SAVIȚCHI,
Octavian GRAUR
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„Am spus întotdeauna că rămân ceea ce sunt, adică român, și
chiar român basarabean, chiar dacă mă integrez cu totul în cultura
italiană sau germană; …întotdeauna am peregrinat, am umblat
prin lume cu Mihăilenii mei în inimă, cu Bălții mei în inimă, cu
Basarabia mea în inimă, cu Iașii mei în inimă, cu România și cu

Eugeniu Coșeriu (27.07.1921 – 07.09.2002)

Mapamond

Condrița lui Dodon

P

reședintele Dodon a decis că îi priește mai
bine să conducă de la Condrița procesele din
R. Moldova. Săptămâna trecută, a invitat
reprezentanții mass-media pentru a „dialoga” pe
viu, la aer liber, de unde, de regulă, începând cu
anul 2020, transmite săptămânal, prin emisiunile
sale electorale „Președintele răspunde”, mesaje
deformate, manipulatorii și, deseori, cu atac
individualizat asupra eventualilor concurenți
electorali.

De această dată, și-a propus
o dată în plus, să arate că el este
stăpânul și gospodarul care face
parte și împarte, printre mesaje
și replici, daruri – sticle cu alcool,
pentru îmbătarea presei de aici.
Printre altele, în timpul comunicării cu jurnaliștii, a insistat precum că el, președintele Dodon, a
luptat și luptă timp de doi ani și
jumătate cu regimul lui Plahotniuc.
Deși, din imagini bine cunoscute, se vede că, încă acum un an,
mai trecea pe la sediul luxos al lui
Plahotniuc pentru o nouă „leafă la
kuliok”. Asta-i luptă, nu glumă...
Săptămâna aceasta, Dodon a
decis că reședința de la Condrița
este locul potrivit pentru a-l întâmpina pe „președintele Transnistriei”, cum l-a numit el, și pe
asistenții acestuia, pentru a umili
statul R. Moldova în ajun de ziua
Constituției.
Printre subiectele anunțate ca
fiind discutate cu „omologul” său
de peste Nistru, Dodon a invocat și
tematica bancară. La „șezătoarea”
de la Condrița, de partea dreaptă,
peste un membru al guvernului, responsabil de tematica reintegrării, a
fost plasat și guvernatorul BNM.

Deși BNM a avut mereu o poziție
clară și simplă în această privință:
legislația trebuie respectată, entitățile bancare din stânga Nistrului
trebuie să se înregistreze și să fie
licențiate pentru activitățile lor
exact ca și toate celelalte entități
bancare, iar leul trebuie să fie moneda oficială și în stânga Nistrului.
Și, respectiv, dispar mai multe teme
de discuții.
Aceste prevederi nu sunt pe placul multor reprezentanți ai regimului de la Tiraspol. Și, de la un timp
încoace, președintele R. Moldova,
Igor Dodon, încearcă să influențeze
și să intervină peste competențele
BNM. În nenumăratele „ședințe de
lucru”, sub patronajul acestuia, le-a
promis că le oferă celor din stânga
Nistrului altfel de tratamente decât
prevede legislația R. Moldova.
Și de această dată Dodon și
Krasnoselski au declarat că, la Condrița, s-a convenit să fie rezolvată
problema cardurilor bancare, a
plăților și alte aspecte, dar fără a
fi respectată poziția de altădată a
BNM, bazată pe Lege.
Cele convenite de cei doi „prezidenți” (precum pretinde anticonstituțional Dodon) nu pot fi realizate
decât dacă BNM încalcă legislația
bancară, iar angajații BNM sunt
expuși la riscuri iminente de a fi
responsabilizați pentru consecințele acestor înțelegeri ale „cuplului
de președinți”.
În plus, regiunea este cunoscută
și are un istoric legat de circulația
unor mijloace de proveniență dubioasă, precum și de minăritul de
cryptos, active virtuale, care poate
facilita legalizarea la nivel interna-

țional a unor mijloace financiare
obținute ilegal. Apropo, afaceri
în care prietenul lui Dodon, Igor
Chaika, ar avea interese directe,
anume în stânga Nistrului.
Bazându-se pe prevederile legale, care asigură independența
instituțională a BNM, Guvernatorul
ar fi putut ignora invitația de a se
expune la această întrevedere la
Condrița. Cel puțin atâta timp cât
din partea celor de la Tiraspol nu
există nici o deschidere de conformare la regulile internaționale de
supraveghere a activităților bancare.
Prin prezența sa, Guvernatorul a lăsat să se înțeleagă că are o
deschidere pentru rezolvarea unor
situații, generate de caracterul ilegal (dacă ne conducem de legi) al
activităților pretins bancare din
stânga Nistrului. Iar presiunile
și insistența președintelui Dodon
trebuie analizate și prin prisma interferențelor și influenței deciziilor
BNM (celor care urmează).
Dodon adună tot mai des lume
la Condrița, prezentând-o drept o
afacere de familie. De fapt, el percepe și statul R. Moldova ca pe ceva
privatizat deja de „gospodarul de la
Sadova”, care s-a mutat la Condrița.
Inițiativa lui Dodon, din ziua
adoptării Constituției, pentru a
înființa o comisie de revizuire
a Constituției – pare a fi o nouă
provocare aruncată societății, dar
și o nouă încercare de a-și impune propriile interese, de familie,
precum și ale altor centre de unde
i se comandă lui Dodon, după un
model preluat de la idolul acestuia
din estul nedemocratic.
Pe de altă parte, kulioacele cu
daruri rămase săptămâna trecută, neluate de unii reprezentanți
ai presei, trebuia împărțite cuiva...
Iată că Dodon a găsit soluția. El
împarte bunuri și bunătăți din R.
Moldova celor care-și doresc ca statul R. Moldova să dispară cât mai
repede. Le împarte la kuliok... Ca
în electorală, în care miza lui e de a
nu-și pierde gospodăria, întreținută
din bani publici.

Parcul „Alunelul”, renovat pe banii României
Parcul „Alunelul” din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău va fi
reabilitat cu ajutorul financiar oferit
de România. Primăria sectorului VI
din București a aprobat joi, 30 iulie,
alocarea a 846 de mii de euro pentru
acest proiect.
Anunțul a fost făcut de pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc,
care a participat la ședința din 30 iulie
de la București, în cadrul căreia a fost
aprobată finanțarea în valoare de peste
Gabriel Mutu și Vadim Brânzaniuc.
Foto: facebook.com/Vadim Brânzaniuc
16 milioane de lei moldovenești.
„Consiliul Local al sectorului VI din municipiul Buform proiectului.
curești a aprobat finanțarea proiectului „Reabilitarea
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limba română în inimă. Eu n-am părăsit niciodată Mihăilenii și
nici ei pe mine. Eu îi consider centrul Universului și m-am ridicat
deasupra lor, ca să văd lumea mai bine.”,

Comentariul economistului

Veaceslav NEGRUȚA

3

Parcului „Alunelul” din sectorul Buiucani. Sectorul VI va aloca pentru
acest proiect suma de 846 de mii
de euro. Mulțumesc mult domnului
primar Gabriel Mutu! Mulțumesc
Consiliului Local sectorul șase București! Mulțumesc, România!”, a
scris Vadim Brânzaniuc pe pagina
sa de facebook.
Lucrările de reabilitare și amenajare a Parcului „Alunelul” din
sectorul Buiucani urmează să fie
finalizate în octombrie 2020, conN. M.

OMS: Pandemia de
COVID-19 este „un val
mare” de contaminări,
și nu un fenomen sezonier
Un oficial al OMS, Margaret Harris, a declarat marți că răspândirea Pandemiei de COVID-19 este „un val mare” de contaminări, și nu un fenomen temporar. „Urmează un val mare.
Poate să se intensifice [răspândirea bolii] sau să contenească.
Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să îl liniștim”, a
declarat Margaret Harris în cadrul unui briefing virtual la Geneva, citat de Reuters. „Oamenii mai cred în anotimpuri. Ceea
ce trebuie să înțelegem este că avem de-a face cu un nou virus,
care se comportă diferit”, a spus ea. „Vara este o problemă.
Virusului îi plac toate anotimpurile.”

Rusia: extinderea
contestării din Habarovsk
pune probleme Kremlinului
„Rusia fără Putin! Mișa, pleacă!” Sosirea de săptămâna trecută la Habarovsk, Extremul Orient rusesc, a noului guvernator
interimar nu a calmat contestatarii care au manifestat din nou
în masă sâmbătă, 25 iulie, potrivit lemonde.fr. În acest oraș
de aproximativ 600.000 de locuitori, situat la frontiera cu
China, contestarea nu contenește de aproape trei săptămâni,
după arestarea, la 9 iulie, a fostului guvernator, Serghei Furgal,
acuzat de comiterea mai multor omoruri.

America Latină debordează
de COVID-19
Regiunea deține recordul mondial de persoane contaminate
de o epidemie care nu mai slăbește, transmite lefigaro.fr. America Latină a devenit regiunea lumii cu cel mai mare număr
de contaminări cu COVID-19, cu peste 435.000 de cazuri. În
cifre absolute de mortalitate, Brazilia este cea mai afectată în
regiune, cu 88.539 de decese, urmată de Mexic, după care vine
Peru, Chili, Columbia, Argentina și Ecuator. Dacă raportăm
aceste cifre la populație, Peru se plasează pe locul cinci în lume
(575,8 decese la un milion de locuitori), Chili – pe 7 (493,3),
Brazilia – pe 10 (422,7), Mexic – pe 13 (355,6). SUA se situează
pe locul 8 (456,2) și Franța – pe locul 9 (451,2).

Ucraina și Rusia salută
eforturile de pace înainte
de armistițiu
Președintele Volodymyr Zelensky a salutat duminică, 26 iulie,
eforturile întreprinse pentru soluționarea conflictului care opune
forțele ucrainene separatiștilor
susținuți de Kremlin, în decursul
unei discuții telefonice cu președintele Vladimir Putin, în ajunul
începerii unui armistițiu, potrivit
lefigaro.fr. Moscova și Kievul au acceptat în mai puțin de o lună
să instituie un armistițiu în regiunea Donbass, estul Ucrainei, o
condiție prevăzută în acordul de pace semnat la Minsk în 2015.

Statele Unite intenţionează
să retragă 11.900 de militari
din Germania
Statele Unite ale Americii intenționează să retragă 11.900
de militari din Germania și să-i repoziționeze în alte ţări, a
anunţat miercuri secretarul american al Apărării, Mark Esper,
informează AFP şi dpa, citate de agerpres.ro. Aproape 5.600
de membri ai acestui personal militar vor fi repoziționați în
alte țări membre NATO, în timp ce 6.400 se vor întoarce în
SUA. Aproximativ 2.000 de soldaţi vor fi mutaţi în Belgia şi
Italia, dar Washingtonul are în vedere relocarea unor trupe în
Polonia şi în statele baltice.
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„Locu-i bun, ales de Ivan Bodiul, merită un monument pentru asta!”

„Live și sincer”, cu Dodon
Î

n plină stare de urgență, una din acțiunile
presante ale președintelui Igor Dodon e
întâlnirea cu jurnaliștii la „ocina” sa de la
Condrița. I-a „convocat” vineri, 24 iulie. „Așa
discuții sunt necesare, mai ales la sfârșit de
sezon politic. Mi-era dor de voi”, le-a spus
mieros îndemnându-i să vină mai aproape, că
n-are covid.

Victoria POPA
La prima poartă de intrare a
reședinței de la Condrița, se aud
claxonând mașini. Sunt conducătorii auto care, circulând în drumul
lor pe șosea, răspund la îndemnul unui grup de protestatari cu
pancartele: „Claxonează dacă ți-i
greață de Dodon!”. Mașinile te
surzesc cu claxoanele lor.
Intrăm pe teritoriu după ce
suntem verificați. Ni se măsoară
temperatura. Suntem înregistrați,
cu acte de identitate. După o oră
și jumătate de așteptare, mergem
în fața reședinței.
Apare Dodon în costum albastru
și încălțăminte de aceeași culoare.
Jovial, într-un limbaj nepotrivit
familial, președintele salută jurnaliștii. Îi cheamă pe cei care stau în
soare să se apropie de scena improvizată pregătită pentru el la umbra
unui copac rămuros.
„Jurnal TV, și tu poți veni mai
aproape! Nu te teme, nu te mănânc! Covid nu am, la sigur”, zice
acesta. Câțiva colegi chicotesc.
Unii îi țin isonul.
„Am venit cu inițiativa să facem
o discuție live cu dvs. la sfârșit de
sezon politic. Așa discuții sunt
necesare. Să vă spun sincer, miera dor de voi”, pe cineva îl umflă
râsul, alții dau din cap, ceilalți tac.
Dodon sparge tăcerea:
„Vouă, nu?”
Îi răspunde Liuba Șevciuc: „De
întrebările noastre vă era dor?”.
Altă colegă o completează: „Vreți
să fim sinceri?”. La care Dodon le
răspunde: „Ne-am convocat azi
aici să fim live și sinceri”.
Până a începe partea de întrebări-răspunsuri, Dodon se laudă:
„A fost un sezon politic foarte dificil. Eu credeam că anul trecut a
fost greu, 2019, dar... știți cântecul
«Eto bil teajolîi god». Covid-ul, pe
de o parte, pe de altă parte, criza
politică pe care încearcă unii s-o
provoace. În pofida la toate greutățile, am reușit să asigurăm o
anumită stabilitate politică”.
Întrebările (in)comode
ale presei
Carmena Lupei, consultant
principal, Secția protocol și comunicare, Președinția R. Moldova, dă

Foto: Victoria POPA

semnul de început. Fiecare jurnalist are voie să pună câte o întrebare. Pe cine „dictează” ochii ei,
aceia răspund la strigarea Carmenei. Presa lui Dodon are prioritate.
Acesta promite că va răspunde
la toate întrebările jurnaliștilor.
„Nu ne ducem de aici până nu răspund la toate întrebările. Soția și
copiii s-au dus de aici. Așa că putem sta aici până dimineață”, râde
președintele.
Una dintre colege îl întreabă pe
Dodon de ce a decis să organizeze
asemenea adunări pe timp de pandemie, întrebându-l despre măsurile concrete menite să stopeze
răspândirea virusului. Una poate
fi și demisia, sugerează jurnalista.
Dodon crede că întâlnirea cu
jurnaliștii se încadrează perfect
în cadrul legal, de până la 50 de
persoane.
„Iar cu demisiile nu se va rezolva nimic, ele vor induce și mai mult
haos. Peste tot avem antirecord.
Al doilea val a venit imediat ce au
fost scoase restricțiile și asta este
peste tot. Măsurile și acțiunile care
au fost luate până acum au fost la
timp și bune. Vedem că economia,
încet, se ridică”, crede el.
„Soția m-a rugat:
mai repede”
Unele instituții de presă îl întreabă pe „Igar Nikalaici”: „Cine
suferă mai mult din familia președintelui din cauza restricțiilor?
De ce activități vi-i dor?”
Dodon crede că Dumnezeu i-a
protejat familia sa. „Nimeni nu a
suferit de Covid. Cu toate că eu
mereu sunt la diferite întâlniri”,
spune el.
Un jurnalist de „zakalkă” veche,
mușteriu des pe la Condrița de pe
vremea lui Vladimir N.V., îl încurcă
pe Dodon cu Voronin. I se adresează: „Vladimir Nikalaevici...” în
râsetele asistenței.
Un jurnalist dintr-o redacție de
limbă rusă îl întreabă „ale cui ordine le execută președintele Dodon”.
Evitând răspunsul direct, acesta
zice: „Soția m-a rugat: mai repede”.

1 milion de lei, pentru
confortul familiei

Pe 24 august,
Dodon va raporta
Declară că nu va admite un scenariu asemeni celui din 2009, când
comuniștii au cedat puterea, după
evenimentele din aprilie. Spune că
acum forțele de ordine sunt bine
pregătite.
Pe toată durata discuției, președintele Dodon folosește un limbaj suburban, plin de barbarisme,
de exemplu: „krâșă geopolitică”,
„conserve politice și oligarhice”,
„namordnișe roșii”, „bulbuci în
parlament”, „strașilkă” etc.”.

Susține că încă nu știe dacă va
candida. „Mulți sunt împotriva
mea. Dar dacă sunt împotriva
mea, ei fac ca Maia Sandu să
câștige”.
Are accese de grandomanie:
„Poporul mi-a dat șansa de a-l
ajuta. Opiniile sunt diferite. Se
putea de făcut multe, dacă nu era
războiul cu Plahotniuc, timp de
doi ani și jumătate. Dar la 24 august vă invit pe toți la conferința

de presă unde voi da raportul de
activitate. Noi am făcut multe lucruri importante, chiar și faptul
că ne-am descurcat cu Plahotniuc.
Istoria va scrie...”.
Cu aere de salvator al națiunii,
spune că, dacă va decide să concureze pentru al doilea mandat,
scopul său va fi „soluționarea problemei transnistrene, și nu fotoliul
de președinte, paza sau șederea la
vila de la Condrița”.

Urmează al doilea tur de întrebări. Dar mulți jurnaliști… nu mai
au! Totuși există temerari care le
adresează – în fața camerelor, și
nu informal, după cum insinuează
Dodon.
„Sau vouă vă trebuie pentru
otciot ?”, întreabă el. Doar vreo
cinci-șase instituții de presă mai
pun a doua întrebare.
Este ora 19.19 minute. Mulțimea de jurnaliști îl urmează pe
Dodon spre beci și spre foișorul
cu masa aranjată. Dodon anunță că
are cadouri pentru presă și spune
că tușonkă nu va da azi pentru că
„e cald. Miere și vin de la Condrița
avem”.
Reședința de stat de la Condrița
ocupă un teritoriu, îngrădit, de 500
de hectare de pădure. Este întreținută din bani publici, circa un
milion de lei pe an.
Refuz, împreună cu Liuba Șevciuc, Liliana Barbăroșie, Victoria
Dumbravă și Dumitru Ciorici, să
rămân. Îndepărtându-mă, îl aud
pe Dodon spunându-le jurnaliștilor că locul e bun, ales de Ivan
Bodiul, care merită un monument
pentru asta.
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Greșeala procurorului
Vinițchi

P

rocurorul Pavel Vinițchi din Procuratura
pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cazuri Speciale (PCCOCS)
a lăsat în libertate un tânăr învinuit de
trafic de droguri, deși pe numele acestuia exista
un mandat de arestare. Acuzatorul a fost cel
care a insistat asupra mandatului de arestare și
a întocmit proces-verbal de reținere. Bărbatul
învinuit, Anton Zaharov, susține că Pavel Vinițchi
ar fi extorcat de la el drept mită 15 mii de euro
și că l-ar fi lăsat să plece ca să aducă banii. Pe de
altă parte, omul legii susține că este victima unei
campanii de denigrare.
Negocierile dintre
acuzator și învinuit

Julieta SAVIȚCHI
Anton Zaharov a fost reținut
la data de 26 mai 2020 și pus în
aceeași zi sub învinuire într-un
dosar intentat pentru trafic de
droguri, în ianuarie 2020. A doua
zi, procurorul Vinițchi a solicitat
judecătorilor de instrucție eliberarea mandatului de arestare pe
un termen de 30 de zile pe numele
lui Zaharov.

Anton Zaharov nu a fost prezent la pronunțarea deciziei la
Curtea de Apel. După ce a aflat
verdictul, bărbatul a rămas acasă
în așteptarea polițiștilor pentru a
fi arestat. Zilele treceau, iar oamenii cu epoleți nu se grăbeau
să vină.
La mai bine de o săptămână,
Anton i-a sunat procurorului
Vinițchi. „Nu mai puteam suporta situația tensionată și am
decis să-i sun procurorului, să-l
întreb ce să fac. I-am zis că sunt
de acord să-i dau cât a cerut”,
susține Zaharov.
În seara de 21 iunie, Zaharov
îi scrie lui Vinițchi că îi este teamă că va fi arestat. Procurorul îl

Procurorul Pavel Vinițchi

Maxim Chișcă. „Clientul meu m-a
rugat să-l însoțesc la PCCOCS. Dar
a dorit să intre singur în biroul
lui Vinițchi. A stat multișor acolo, nu știu despre ce au discutat,
dar, când a ieșit, Anton mi-a zis
să scriu o cerere de revocare, căci
Vinițchi o va susține. A doua zi,
cererea de revocare a fost depusă”,
a precizat apărătorul.
La întrebarea noastră dacă
procurorul a chemat poliția ca
să-l aresteze pe Zaharov, avocatul a spus că nu a observat nimic:
„A ieșit din biroul procurorului,
apoi am părăsit împreună sediul
PCCOCS”.

revenit. Acum sunt fugar”, a declarat Anton.
Aceasta a fost a doua oară când
Zaharov a fost lăsat să plece nestingherit, deși pe numele său
exista un mandat de arestare.

A doua șansă ratată
de procuror

Argumentele lui Vinițchi

Lăsat în libertate
de judecătorul de instrucție
Vinițchi și-a argumentat demersul prin faptul că „Zaharov
Anton Nicolae a săvârșit circulația ilegală de droguri, în scop
de înstrăinare, săvârșită de o organizație criminală, în proporții
deosebit de mari”. În continuare,
omul legii îi incriminează lui Zaharov că face parte dintr-un grup
criminal care a organizat traficul
unui lot de 16,4 kg de hașiș din
Maroc în Federația Rusă.
La 28 mai, Judecătoria Chișinău a respins demersul lui Vinițchi
pe motiv că din învinuirea adusă
nu este clar prin ce anume s-ar
fi manifestat faptele criminale
comise de Zaharov. Un alt argument adus de magistrat a fost că
Zaharov este deja învinuit pentru
aceste fapte într-un dosar aflat în
gestiunea instanței de apel.
Târg pentru
instanța de apel
Zaharov a fost eliberat din sala
de judecată. Bărbatul susține că,
imediat ce a ieșit din sediul instanței, de el s-ar fi apropiat procurorul
Vinițchi și i-ar fi cerut 5 mii de euro
dacă vrea să nu atace decizia în instanța de apel. „I-am refuzat din
start. Eram sigur că decizia primei
instanțe va fi menținută”, ne-a spus
Zaharov. La 10 iunie, Curtea de Apel
Chișinău admite recursul procurorului și eliberează pe numele lui
Zaharov mandat de arestare.

îndeamnă să fie liniștit. „Mă suni
când te pornești și nimeni nu se
atinge de tine. Ai cuvântul meu în
scris”, îl asigură omul legii.
Întâlnirea de la PCCOCS
Anton Zaharov a venit la PCCOCS la 22 iunie, după-amiază,
însoțit de avocatul Maxim Chișcă. Întâlnirea a avut loc în biroul
lui Vinițchi. „Am intrat doar eu,
avocatul a rămas după ușă. Procurorul m-a căutat în buzunare ca
să nu am mijloace de înregistrare.
I-am dat 5 mii de euro. Vinițchi
m-a lăsat în birou și mi-a zis să-l
aștept. A apărut peste vreo 30 de
minute. Mi-a zis că dacă vreau sămi rezolv problema, să-i mai aduc
încă 10 mii de euro. Tol el mi-a zis
să adresez în instanță o cerere de
revocare a măsurii preventive și
el o va susține după ce voi aduce
banii”, povestește învinuitul.
Întâlnirea Zaharov-Vinițchi
este confirmată de către avocatul

Captură video: Anton Zaharov în fața domiciliului, înainte de a
pleca la PCCOCS

Cererea de revocare a fost examinată la data de 30 iunie. Atunci
Vinițchi și Zaharov s-au întâlnit
pentru a doua oara după ce Curtea de Apel Chișinău a eliberat
mandat de arestare. Cu puțin
timp înainte ca să înceapă ședința,
Vinițchi a întocmit proces-verbal
de reținere a lui Anton, pe care
acesta l-a semnat. Apoi a avut loc
ședința de judecată care a durat
în jur de 10 minute. Judecătorul a
anunțat că se retrage la deliberare,
iar cei trei au părăsit încăperea.
„Judecătorul a spus că pronunțarea sentinței va avea loc la
ora 14.00. Vinițchi mi-a dat două
ore ca să aduc banii, în caz contrar, urma să fiu închis. A zis că,
dacă îi dau banii, va rupe singur
procesul-verbal de reținere și va
cere admiterea revocării. Suma
cerută de procuror este enormă
pentru mine. Am ieșit și nu am

Scurgerea de informație
Anton Zaharov s-a plâns pe
Vinițchi la Procuratura Anticorupție. Cazul a fost preluat
de procurorul Grigore Clevadî.
„L-am contactat pe dl Clevadî și
acesta mi-a zis că nu poate întreprinde nimic dacă nu vin la el.
Dar îmi pare suspect că, la două
zile de la depunerea plângerii,
Vinițchi a început să mă sune insistent, la fel și pe avocatul meu.
Mi-a fost frică să-i răspund. Cred
că Vinițchi a fost informat și mi
s-a întins o capcană”, consideră
Anton.
Grigore Clevadî a refuzat să
ne spună dacă are în gestiune o
plângere pe numele lui Vinițchi și
ne-a sfătuit să ne adresăm în scris.
De la Cancelaria Procuraturii ni
s-a comunicat că se dă curs doar
solicitărilor de informație expediate prin poștă.

Pavel Vinițchi a recunoscut că
este la curent că există un denunț
pe numele său, iar acuzațiile lui
Zaharov le-a calificat drept acțiuni denigratoare. „Procuratura Anticorupție examinează un
denunț la subiectul alegațiilor
invocate, pentru elucidarea situației, iar procurorul PCCOCS
vizat le califică ca intimidare a

organului de urmărire penală și
ca încercare orchestrată de discreditare a activității de investigație a grupării denumite „Borman”. Zaharov a fost anunțat în
urmărire în R. Moldova, inclusiv
în regiunea transnistreană, dar
și în Rusia, pentru omor și trafic
de droguri.
Anterior anunțării în urmărire, procurorul PCCOCS vizat a
solicitat aplicarea arestului, însă
Judecătoria Chișinău, sediul
Ciocana, a refuzat demersul.
După contestare, prin decizia
Curții de Apel Chișinău, a fost
aplicat arestul, după care a fost
anunțat în urmărire la solicitarea procurorului. Într-un astfel
de context, în care învinuitul se
eschivează, nu pare surprinzătoare apelarea de către acesta la
încercări de discreditare a oamenilor legii. Este regretabilă
distorsionarea de către învinuit a invitației procurorului de
cooperare prevăzută de lege și
prezentarea acesteia ca acțiune
ilegală”, ne-a răspuns în scris
Pavel Vinițchi.
La întrebarea de ce totuși
Zaharov nu a fost reținut, deși
a avut de două ori posibilitatea
să o facă, Vinițchi ne-a răspuns
că nu ține de competența procurorului: „Conform legii, procurorul nu poate efectua reținerea
fizică a persoanelor și aplicarea
mijloacelor speciale (cătușe), ci
doar poate solicita intervenirea
organului competent, ceea ce
procurorul a și făcut, iar actele
necesare anunțării în urmărire și
reținerii au fost expediate pentru
executare la 26 iunie”.
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Transgaz
a început
probele
tehnice la
Gazoductul
Iași-Chișinău
Compania Transgaz a început
probele tehnice la Gazoductul Iași
– Ungheni – Chișinău. Probele
vor dura câteva zile și reprezintă
ultima fază înainte de darea în folosinţă a gazoductului. Directorul
Transgaz, Ion Sterian, a declarat
în cadrul unei întâlniri cu ministrul Economiei și Infrastructurii
de la Chișinău, Sergiu Railean, că
gazoductul va fi dat în folosință
la începutul lunii august.

Vin rușii.
Cine mai
investește
în R.Moldova
Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a avut
o întrevedere cu reprezentanții
companiei Penoplex din Federația Rusă cu care a discutat despre
facilitățile fiscale de care pot beneficia investitorii în cadrul ZEL,
Parcurilor Industriale și celor 16
platforme industriale multifuncționale. În urma discuției, rușii s-au
arătat interesați să investească în
construcția unei fabrici automatizate în R. Moldova.

Gigantul
chinez
Tencent
a întrecut
Facebook-ul
Capitalizarea companiei chineze de social media şi gaming a
ajuns la 664,5 miliarde de dolari
în timp ce capitalizarea companiei lui Mark Zuckerberg a atins
recent 656,14 miliarde. Tencent
este cel mai mare producător de
jocuri video din China și este cunoscut pentru conducerea companiei WeChat – cea mai populară
aplicație de messaging din China,
cu peste 1 miliard de utilizatori.
WeChat are o funcţie de social
media, numită Moments, unde
utilizatorii pot posta fotografii,
videoclipuri și linkuri. Iar Tencent
face bani prin reclamele publicate pe Moments. La sfârșitul lunii
iunie, Tencent depășea Alibaba și
devenea cea mai valoroasă companie din Asia.
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Cât vom putea trăi
pe datorie?

S

ăptămâna aceasta, drept răspuns la un
protest al fermierilor afectați atât de
criza pandemică, cât și de seceta dură
din acest an, premierul Chicu a anunțat
că a identificat 250 de milioane de lei, care ar
urma să ajungă la agricultori în această perioadă
complicată. Făcând abstracție de faptul că doar
agricultorii din două raioane: Căușeni și ȘtefanVodă invocă pierderi de circa 600 de milioane
de lei, surprinde această rapiditate cu care
premierul găsește sume suplimentare de bani în
această perioadă de declin economic.

Ion CHIȘLEA
În consonanță cu colegul său,
președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și
finanțe, deputatul socialist Vladimir Golovatiuc, susține că, în
pofida pandemiei de coronavirus
şi a crizei economice, pe conturile
trezoreriei de stat s-au acumulat
9 miliarde de lei.
Golovatiuc laudă „profesionalismul Cabinetului de Miniștri, care,
cu contribuția deputaților PSRM și
personal a Președintelui Igor Dodon, a dus la atragerea fondurilor
suplimentare la buget în mărime
de 2,5 miliarde de lei”.
În replică, președintele Comisiei Parlamentare de control
al finanțelor publice, deputatul
Platformei Demnitate și Adevăr,
Igor Munteanu, a comentat pentru
GAZETA de Chișinău că cel mai
probabil aici ar fi vorba despre o
falsificare a datelor ca și în cazul
rapoartelor referitoare la gestionarea epidemiei de COVID-19. „2,5
miliarde atrase la buget – probabil
că este vorba de hârtii de valoare
pe piața internă a Valorilor Mobiliare de Stat”, spune Munteanu,
adăugând că avem „o minune greu
de explicat în condițiile în care
economia nu prea funcționează”.
Statisticile și prognozele
îi dau dreptate
deputatului PDA
Săptămâna aceasta, și Ministerul Economiei și Infrastructurii a
publicat o nouă prognoză a indicatorilor macroeconomici pentru anii
2021-2023, modificând-o esențial
comparativ cu luna martie.
Potrivit documentului convenit
cu FMI, în acest an trebuie să ne
așteptăm la o reducere a PIB-ului
Republicii Moldova cu 4,5% față
de creșterea planificată anterior
de 3,8%.
Conform prognozelor, exporturile vor scădea cu 12,9%, iar importurile cu 10%. Declinul producției
industriale față de 2019 se așteaptă

a fi la nivelul de 3%, iar al celei
agricole, de 11,9%. Investițiile pe
termen lung se vor reduce și ele
cu aproape 5%.
Potrivit lui Igor Munteanu, de
fapt companiile se închid pe un cap
și au rămas fără niciun fel de compensații în perioada COVID-19,
industria de procesare n-a funcționat aproape deloc din martie până
în mai, exporturile s-au diminuat
simțitor și nu este clar cum pot
fi asigurate încasările la buget cu
care se laudă socialiștii.

La 40 de zile de la încheierea
stării excepționale, Munteanu făcuse o sinteză a măsurilor întreprinse de guvern în această perioadă, constatând că formele de ajutor
propuse de guvernul lui Chicu au
suferit un eșec total. „Numai 9,7
milioane de lei au fost achitate
companiilor private cu titlu de
compensații la impozitele plătite
(din 320 de milioane prevăzute
în bugetul rectificat”, spunea el).
Drept urmare, potrivit lui Munteanu, Businessul a gândit că-i mai
simplu să-ți concediezi angajații,
decât să te împrumuți de la bancă
pentru a le achita salariile, iar businessul mic și mijlociu a preferat
să-și sisteze în general activitățile
economice. Deputatul presupune
că multe din companiile afectate
fie se vor închide definitiv, fie vor
migra spre economia gri, necontorizată.
De unde bani?
Ținând cont de aceste declarații ale deputatului PDA, dar și de
statisticile și prognozele oficiale,
apare o întrebare firească: de unde
are Guvernul bani pentru plata

salariilor și chiar pentru unele
cheltuieli suplimentare la cele
preconizate inițial?
O explicație ar fi faptul că remitențele, în mod surprinzător, sunt
în creștere. În primul semestru,
volumul transferurilor bănești din
străinătate prin intermediul băncilor a fost cu 9,8% mai mare față
de perioada similară a anului 2019.
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în luna iunie, au fost transferate 143,21 milioane de dolari, o
sumă record pentru această lună,
cu 42,2% mai mare față de iunie
2019. O sumă destul de mare a remiterilor ar fi un stimulent pentru economia moldovenească de
consum, însă insuficientă pentru
a ține pe linia de plutire întreaga
economie în situația creată.
Miza pe împrumuturi
Doar în această săptămână Guvernul a aprobat negocierea împrumutului amânat de la Federația
Rusă de 200 milioane de dolari și
a celui de la Uniunea Europeană

de 100 de milioane. În plus a fost
anunțată finalizarea negocierilor
cu FMI pentru un acord pe trei ani,
în cadrul căruia Republica Moldova ar putea obține o asistență
financiară în valoare de circa 558
de milioane de dolari. Ce-i drept,
Acordul cu FMI și cel cu UE includ
și cerința imposibilă de soluționat
până în prezent de toate guvernele moldovenești – asigurarea
funcționării statului de drept și a
combaterii eficiente a corupției.
Acordul cu FMI ar trebui să fie
încă aprobat în septembrie de Consiliul de directori al organizației și
este puțin probabil să fie primită
vreo tranșă din el până la alegerile
prezidențiale. Însă pe moment Republica Moldova este în proces de
consumare a altui credit FMI, de
238 de milioane de dolari, oferit în
luna mai drept suport bugetar în
această perioadă de criză pandemică. De asemenea, recent a fost
confirmată acordarea unei sume
de 30 de milioane de euro de la
UE în aceleași scopuri.
Altfel spus, Guvernul se mai ține
pe linia de plutire grație împrumuturilor externe, dar și interne, pe când
economia reală abia mai respiră.

Cât vom mai putea trăi pe
datorie și fără o economie
sustenabilă?
Recent, a fost publicat un raport
al Ministerului Finanțelor potrivit
căruia datoria de stat a Republicii
Moldova se ridica la 60 de miliarde
de lei în luna iunie, crescând în
acest an cu peste șapte miliarde
de lei.
În prezent, datoria de stat externă este de peste 33 de miliarde de
lei, iar cea internă depășește 26,5
miliarde de lei.
Doar în acest an, datoria internă
(la dobânzi mult mai mari decât
cea externă) a crescut cu aproape
3,5 miliarde, în timp ce cea externă s-a majorat cu aproximativ 4
miliarde de lei.
Curtea de Conturi (CC) anunță
într-un raport că, pentru deservirea datoriei de stat în 2019, au
fost achitate 15 miliarde de lei,
sau cu 800 de milioane mai puțin
față de cheltuielile anului trecut.
Astfel deducem că doar în doi ani
pentru serviciul datoriei de stat

s-au cheltuit aproape 31 miliarde
de lei.
Împrumuturile din exterior
sunt mult mai ieftine
Potrivit raportului CC, 83% din
acești bani au revenit deservirii
datoriei de stat interne și doar 17%
pentru deservirea datoriei de stat
externe. Împrumuturile din exterior sunt mult mai ieftine.
Însă Guvernul nu strânge cureaua pentru a rambursa aceste credite externe din banii acumulați la
buget din impozite. El preferă să se
împrumute masiv pe piața internă,
în special de la bănci, prin intermediul valorilor mobiliare de stat,
pentru a întoarce împrumuturile
ieftine venite din exterior. Drept
urmare, volumul total al datoriilor
statului crește exponențial.
De cealaltă parte, companiile
din economia reală, cele care ar
trebui să aducă bani la buget pentru ca statul să nu mai fie nevoit să
se împrumute pentru a da salarii
și pensii, au tot mai puține șanse
să depășească această criză, care
iată că se anunță a fi una pe termen lung.
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Primarul de Bălți îl acuză pe Igor Dodon de dosarele fabricate la Moscova pentru implicarea în spălătoria rusească

Usatîi, victimă sau pion
al Kremlinului?

R

enato Usatîi, primarul de Bălți și
președintele formațiunii politice
Partidul Nostru, se declară victimă
a unor scenarii puse la cale de
Kremlin pentru a-i ușura calea lui
Igor Dodon pentru al doilea mandat
la Președinție. În toamna anului 2016, deși se
declara oponent al lui Igor Dodon, el și-a îndemnat
alegătorii să îl aleagă pe liderul socialiștilor.

Ilie GULCA
Ministerul Afacerilor Interne al
Federației Ruse l-a dat în urmărire internațională și l-a arestat
în contumacie pe omul de afaceri
moldovean și primarul de Bălți,
Renato Usatîi. Este vorba de un
dosar penal deschis pentru organizarea spălătoriei rusești.
În 2010–2014, miliarde de dolari americani din băncile rusești
au fost spălate prin intermediul
instanțelor și băncilor din Republica Moldova, în baza unor hotărâri judecătorești ilegale privind
datoriile false. După ce au fost
legalizați, banii au fost transferați în continuare către un grup
de societăți de tip off-shore care
au conturi în băncile occidentale.
Potrivit Agenției rusești TASS,
acțiunea organelor de drept din
Federația Rusă are drept scop
transmiterea materialelor pe
numele primarului de Bălți Interpolului.
Foarte deschis pentru TASS
Săptămâna trecută, Renato
Usatîi a declarat pentru TASS
că, în opinia sa, Interpol nu îl va
include în baza de date pentru urmărire internațională deoarece,

acum câțiva ani, a recunoscut urmărirea sa drept motivată politic
și pusă la cale de fostul președinte
al Partidului Democrat, Vladimir
Plahotniuc.
El a precizat că este acuzat că
a scos din Rusia peste 15 miliarde de dolari. După spusele sale,
dosarul i-a fost deschis la 6 decembrie 2019. Primarul de Bălți
a confirmat că a fost anunțat în
urmărire pe teritoriul Federației
Ruse și s-a declarat nevinovat.
„Nu am avut nicio implicare în
laundromatul moldovenesc, nici
în laundromatul rusesc”, a spus
el.
El îl acuză de fabricarea acestui
dosar pe șeful statului, Igor Dodon. „Mai devreme sau mai târziu,
va ajunge în pușcărie împreună cu
cei care au participat la fabricarea
acestui dosar”, a spus Usatîi.
În cadrul unei conferințe de
presă organizată marți, primarul de Bălți a declarat că Dodon
ar avea scopul „să îl ruineze ca
politician și ca om”.
„Imediat ce, la noi, în Moldova, apar la orizont alegeri, de
fiecare dată avem probleme. În
2014, Partidul Patria, unde eram
cap de listă, a fost scos din cursa
electorală. În 2015, după ce m-am
întors în Moldova și am învins în
alegerile locale, mi-a fost deschis
dosar pentru lovitură de stat și
pentru alte aberații inventate de
Plahotniuc.”
Dodon a încercat să preia
partidul lui Usatîi
Potrivit lui Usatîi, primele încercări de comasare a Partidului

Iohannis:
„Soldaţii
americani sunt
tot timpul foarte
bine veniți
în România”
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat
miercuri că soldaţii americani sunt „foarte bine veniţi” tot timpul în România, iar
mişcările globale de trupe ale SUA vin să
sprijine aliaţii de pe flancul estic al NATO.
În cadrul unei conferinţe de presă
desfăşurate miercuri la Palatul Cotro-

Nostru cu Partidul Socialiștilor
au avut loc în 2018.
„În 2016, a fost stabilită vârsta candidatului la alegeri după
vârsta lui Dodon, după care m-au
ajuns din urmă cu un dosar penal
pentru tentativă de omor împotriva lui Gherman Gorbunțov. Am
fost obligat să părăsesc țara nu
din cauza unui alt dosar, ci pentru că se pregătea lichidarea mea
fizică. După ce în 2018 au avut loc
verificări la casa mea din Moscova..., au fost mai multe încercări
de comasare a Partidului Nostru
cu Partidul Socialiștilor.”
În opinia lui Usatîi, de această
dată, dosarul pentru organizarea
unui grup criminal a fost fabricat
la Moscova, la ordinul Kremlinului. El argumentează că judecătorul care a emis mandatul de
arestare este Aleksei Krivoruciko,
cunoscut pentru faptul că execută
comenzile politice ale lui Putin.
Drept martori în dosarul său,
potrivit lui Usatîi, figurează patru persoane care au mărturisit
oamenilor legii că actualul pri-

ceni, Iohannis a fost întrebat ce părere
are despre anunţul SUA de a retrage
o parte dintre soldaţii americani din
Germania.
„Am urmărit cu mare interes declaraţiile
secretarului Mark Esper despre mişcările
globale de trupe americane şi am constatat
că este vorba de o mişcare globală, de o
mişcare care vine să întărească postura
NATO, lucru care, pentru noi, este foarte
important, o mişcare care vine să sprijine
aliaţii de pe flancul estic, lucru foarte important şi apreciat de noi, fiindcă suntem
pe flancul estic. Am aflat de intenţia de a
muta, prin rotaţie sau prin alte proceduri,
o parte din aceste efective şi în zona Mării
Negre. În continuare, aceste chestiuni vor
fi discutate în formate NATO, vor fi discutate între militari şi, în măsura în care vor

mar de Bălți ar fi fost unul dintre
organizatorii spălătoriei rusești.
„Doi dintre ei sunt foști apropiați ai lui Gorbunțov, Piotr Ciuvelin
și Vladimir Antonov, al treilea este
bancherul Grigoriev și al patrulea
– Grigori Ivanovici Karamalak.
Toți aceștia susțin că, acum zece
ani, Veaceslav Platon le-ar fi declarat că eu aș fi partenerul său.”
Un episod important
Numai că Usatîi a uitat să indice un episod important, și anume
că, deși se află într-o rivalitate de
moarte cu Igor Dodon, în al doilea tur de scrutin prezidențial din
2016, și-a îndemnat alegătorii să
îl voteze pe actualul șef de stat.
Usatîi a declarat atunci că nu
se regăsește în valorile pe care le
promovează Maia Sandu și singura
soluție pe care o are este să îl susțină pe liderul PSRM, Igor Dodon.
Dosarele deschise la Moscova
pe numele lui Usatîi reprezintă,
în opinia comentatorului politic
Ion Tăbârță, o acțiune evidentă de

fi luate decizii concrete care ne afectează,
evident că le vom comunica”, a spus şeful
statului.
El a adăugat că a atras atenţia că este
nevoie de mai mulţi militari în zona Mării
Negre.
„Pot să vă spun de pe acum că România
a atras atenţia de ani de zile, eu am atras
atenţia de ani de zile, că este nevoie de mai
mulţi militari în zona Mării Negre. Am atras
atenţia că este nevoie de o atenţie sporită pe
zona Mării Negre. Dacă acum se întâmplă
acest lucru, suntem foarte mulţumiţi. Iar
în ceea ce priveşte soldaţii americani, pot
să vă spun că soldaţii americani sunt tot
timpul foarte bine veniţi în România”, a
afirmat Iohannis.
Agerpres

eliminare din cursa electorală a
oponenților lui Igor Dodon.
Am putea asista
la același scenariu
„Cei care au anumite rivalități
cu Dodon pe segmentul de stânga
sub o formă sau alta au devenit
indezirabili la Moscova. Usatîi nu
este nici pe departe primul caz.
Am mai avut politicieni de orientare prorusă, care sunt acum
în situația lui Usatîi.”
La rândul său, comentatorul
politic Nicolae Negru consideră
situația lui Usatîi complexă din
cauza faptului că de fiecare dată
când a avut probleme s-a refugiat
la Moscova. Nicolae Negru a evocat în acest sens comportamentul
lui Usatîi în 2016.
„Deși se declara fățiș oponentul
lui Igor Dodon, în cel de-al doilea
tur de scrutin și-a îndemnat alegătorii să voteze împotriva Maiei Sandu. Nu exclud că am putea
asista și acum la același scenariu”,
a declarat Nicolae Negru.
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A-politice

Un chef virtual Politica autohtonă
de carte
versus fotbalul local

Adrian CIUBOTARU

Funcționarii de la educație se
întrec în scenarii pentru începerea anului școlar 2020-2021. Se
întâmplă peste tot, nu numai în
Republica Moldova sau în România. Printre propuneri: intrarea
și ieșirea eșalonată în și din spațiul școlar, pe trasee prestabile;
păstrarea distanței sociale; triaj
epidemiologic; acces interzis părinților și străinilor pe teritoriul
școlii; săli speciale pentru cei care
prezintă simptome de boală (știm
care); igiena frecventă a mâinilor;
mască obligatorie pentru personalul didactic etc. În cazul învățământului primar, gimnazial și
liceal, nu se prea discută despre
revenirea la regimul online, deși
nimeni nu exclude această posibilitate, mai ales dacă se reinstituie
starea de urgență și se carantinează localități.
Învățământul la distanță ar
putea deveni însă o regulă doar
pentru cei care își fac studiile la
universități. Conducerea Universității din Cambridge, de pildă,
nu a mai așteptat să vadă cum
va evolua pandemia și a declarat
încă în luna mai că toate cursurile
din 2020-2021 se vor desfășura
doar pe ecranul computerelor și
al tabletelor. E de crezut că multe
rectorate, mai ales din Occident,
vor urma acest exemplu britanic;
e mai puțin evident ce vor face
ceilalți, dar e clar că învățământul universitar crede cu tărie că
se pretează mai bine online-ului
decât cel preuniversitar.
Ce observ e că, în învățământ,
ca și în alte domenii (în special,
în IT), lumea a îmbrățișat cu prea
multă ușurință ideea lucrului la
distanță. Și dacă, în cazul patronilor de afaceri, entuziasmul e lesne
explicabil, atunci obsesia pentru
online a celor care administrează universitățile mi se pare total
deplasată. Ai impresia că unii au
așteptat de mult un pretext ca
acela care s-a ivit odată cu covidul pentru a promova avantajele
educației teleghidate.
Beneficiile experimentului sunt
însă îndoielnice și la fel de virtuale
ca și spațiul în care acesta se produce, după cum o vădesc și rezultatele: în Occident s-au efectuat
deja o mulțime de studii și analize
care arată că statul acasă și lipsa
interacțiunii reduce autodisciplina, capacitatea de concentrare și
pofta de lucru. Nu doar în cazul
studenților, dar și în cel al profesorilor. Totuși, universități de
elită continuă să promoveze ideea,
pe care o consideră de viitor.
Care ar putea fi explicația? Ar
fi mai multe, dar, dacă vrem să

aflăm cauza principală, trebuie
să citim, obligatoriu, mărturiile
celor care au făcut parte din sistem și i-au urmărit îndeaproape
creșterea, dar mai cu seamă descreșterea. De la Allan Bloom (The
Closing of the American Mind,
1987, ediția românească: Criza
spiritului american, 2006) și
până la Tom Nichols (The Death
of Expertise, 2017; în română:
Sfârșitul competenței, 2019) s-au
tras mii de semnale de alarmă,
căci universitățile din Occident
și-au uitat menirea și au devenit
parcuri de distracții.
Spații privilegiate, altădată,
ale cunoașterii și dezbaterii de
idei, acum acestea nu sunt decât
niște simple trepte ale ascensiunii sociale (descifrez: un prost
care absolvește Harvardul are mai
multe șanse să prindă un post bine
plătit decât netotul care iese dintr-un community college). Cine
plătește mai mult pentru studii
are șanse mai mari de promovare mai cu seamă în universul
corporatist care, nici el, nu cere
atât competențe, cât capacitatea
de conformare la anumite reguli
ale jocului.
Administrația universitară e
preocupată exclusiv de exigențele
părinților și de mofturile odraslelor, care dictează toate politicile
și practicile în sălile de curs și în
campus. Selecția cadrelor didactice și evaluarea studenților se face
după tot felul de algoritmi, mai
puțin pe criterii de valoare și de
performanță academică. Programele urmează preferințele și idiosincraziile tinerilor învățăcei, și
nu logica intrinsecă a disciplinelor
predate. Lucrurile stau, firește,
mai bine la facultățile de științe
exacte (e greu să înlocuiești competențele cu ideologie și șarlatanie
în laboratorul de fizică nucleară), dar fizica și chimia sunt bune
pentru a atrage fonduri pentru
cercetare, nu și trântori cu bani.
Pe scurt, în universități a pierit
cheful de carte. A pierit și în școli,
nici vorbă, dar acolo asta contează mai puțin, întrucât școlile
sunt, prin natura lor, mai pestrițe, mai „democratice“. Totodată,
majoritatea școlilor funcționează
azi mai curând ca niște tabere
de concentrare, bune de ocupat
copiii cât timp părinții fac bani
ca să-i întrețină sau ca să-i trimită la universitate. De aceea, în
cazul școlilor, nu ai destul spațiu
de manevră; online-ul e un lux
pe care nu toți părinții și-l pot
permite.
Universitățile, dimpotrivă,
își pot îngădui asemenea experimente. Astfel, orice găselniță
care reduce „povara“ dăscăliei
de pe umerii profilor și plictisul
studenților e salutată și justificată
cu înflăcărare – așa exultă nebunii pe o corabie ce se scufundă.
Nu m-aș mira dacă nerozia se va
permanentiza și după pandemie
și nici dacă, peste cinci sau zece
ani, majoritatea „studenților“ își
vor lua diplomele cu un clic pe
Facebook. Dar și cu aceiași bani.

D

acă ştirile politice locale se transmit
la TV separat de cele externe, apoi
rubrica sportivă le amestecă pe toate,
comentatorii povestind cu acelaşi
entuziasm despre ce se întâmplă în culisele
lui Manchester Sity şi în tainiţele lui Sfântul
Gheorghe Suruceni.

Mircea V. CIOBANU
Dar un comentariu dinamic
şi pătimaş nu salvează lentoarea
meciurilor mediocre. Acesta ne
este fotbalul şi nu prea există premise pentru altceva. Singura şansă ar fi, poate, încadrarea câtorva
echipe basarabene în campionatul românesc. Două-trei cluburi
interriverane (dar poate şi unul
de peste Nistru) ar fi suficiente
pentru a atrage atenţia suporterilor şi a managerilor calificaţi,
resuscitând interesul pentru acest
sport (şi un comentariu pe potrivă).
„Politica” din această gaură
neagră a Europei e cam la acelaşi nivel (şi soluţia, de altfel,
poate fi aceeaşi!). Consecutiv,
a o comenta implicând analize
profunde e risipă de creieri: aici
legile sociale nu funcţionează,
aşa cum legile fizicii sunt aproximate sau anulate de anomaliile
vreunei găuri negre (astronomice,
nu metaforice). Comentatorii,
oricât de buni, lucrează cu materialul clientului şi nu pot confecţiona sită de mătase din coada
oricărui maidanez politic. Cum
să comentezi, d.e., dizgraţioasa
„confruntare politică” la ultima
şedinţă din sesiunea de vară a
parlamentului RM?
De ani buni, de când ţin o rubrică intitulată A-politice, încerc
să-i conving pe cititori că titlul e
adecvat intenţiei, că eu nu sunt
„formator de opinie” şi că niciodată nu am încercat, mizând pe
naivitatea cititorului, să ascund
în spatele rubricii nişte deducţii
numai bune de turnat în betonul
strategiilor politice. Tot ce scriu
aici e profund a-politic şi chiar
anti-politic. Pe mine mă preocupă mai mult impactul găinăriilor
„politice” asupra oamenilor de
rând, decât parcursul politic al
cuiva sau nişte polemici interpartinice, în cel mai bun caz: confruntări de orgolii sau ciomăgeli
ale băieţilor de mingi. Şi primul
băiat de cartier (ca să fie clară
ierarhia) este chiar cel care se
numeşte „preşedintele ţării”. În
ce logică analitică s-ar înscrie
„misiunile speciale” ale lui Igor
Dodon, sau cerşirea (şi acceptarea „primei tranşe”, în punga de
plastic!) de finanţare a partidului
său de către liderul altui partid,
după ce i-a fost anulat abonamentul finanţării din exterior?
Dacă tot am început cu fotbalul: acest sport foarte popular s-a
modificat esenţial. Ca răspuns
la tentativele tot mai agresive
ale adversarilor de a neutraliza
liderii, apar falşii înaintaşi, care

tulbură apele în careul advers
(miza adevărată devenind „tunarii” din umbră). Şi în politică, în
locul personalităţilor autentice,
neutralizate pe toate căile, sunt

Tot
ce scriu
aici e profund
a-politic şi chiar
anti-politic. Pe
mine mă preocupă
mai mult impactul
găinăriilor
„politice” asupra
oamenilor de rând,
decât parcursul
politic al cuiva
sau nişte polemici
interpartinice,
în cel mai bun
caz: confruntări
de orgolii sau
ciomăgeli ale
băieţilor de mingi.
Şi primul băiat
de cartier (ca să
fie clară ierarhia)
este chiar cel
care se numeşte
„preşedintele ţării”.

lansaţi băieţii de mingi. Spectacolul e cu atât mai dizgraţios cu
cât stratégii sunt anonimi, iar
executorii mediocri. Ce să [mai]
comentezi? Nivelul se developează succesiv: „preşedintele”
moldovean e ignorat de liderii
ţărilor care se respectă (iar patronul său de la Kremlin chiar
îşi şterge picioarele de el în puCaricatura la gazetă

blic) şi e ridiculizat de jurnalişti.
Nu-i rămâne decât să-l invite la
Condriţa pe egalul său de la Tiraspol. Etalându-şi statutul. Noi
de ce ne-am osteni să comentăm
aceste „întâlniri la nivel înalt”
ca pe nişte evenimente politice?
Bine, va zice oponentul meu de
serviciu, e o deosebire între pasiunea opţională a lumii pentru
sport şi interesul pentru politică,
domeniu care îi atinge pe toţi,
inclusiv pe cei apolitici. Există
multă lume dependentă de stat,
de politic, în ultimă instanţă: „bugetarii”, pensionarii cu pensii mizere, oamenii cu afaceri private,
dar care trăiesc din contractele
cu statul. „Regulile economice”,
fiind şi ele fluctuante şi interpretabile, depind de mofturile
demnitarilor, ale funcţionarilor
şi birocraţilor. Cum să nu te intereseze politica?
De acord, dar ce are sula politică cu prefectura statalistă? În
mod normal, da, succesul politic
ar trebui să depindă de calitatea
guvernării: aşa se succed sau,
dimpotrivă, se perpetuează guvernările în lumea civilizată. Doar
că la noi o guvernare ineficientă
nu a condus niciodată la prăbuşirea partidului care şi-a asumat
guvernarea. Ca să nu mai spun
de compromiterea cu „kulioace”
primite de la interlopii politicii,
care, în alte ţări, ar fi condus la
căderea regimului.
P.S. Şi totuşi, într-un loc,
eu greşesc: oricât de modestă
e prestanţa celor de la Milsami
Orhei sau Speranţa Nisporeni,
ei încearcă să obţină succesul
în confruntarea competenţelor.
Diferenţele determină succesul.
Pe când palmaresul echipelor
politice nu are nimic în comun
nici cu calitatea jocului, nici cu
măiestria jucătorilor. Şi atunci
ce rost are comentariul?

MREAJA REȚELELOR
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Felul vasal de a-l „unge”
Despre nevoia de Onestitate și Continuitate pe Krasnoselski președinte
și „beneficiile” ce vor urma
constănţe-

Maria ȘLEAHTIȚCHI

„Aș aminti de asemenea nevoia
de onestitate și continuitate. În
școală, în cercetare, în scris trebuie să fii onest. În acest sens, și
nu doar în acest sens, profesorul

Dumitru Irimia se situează în linia lingvistului și profesorului de
la Mihăilenii Basarabiei și Tübingen-ul Germaniei, Eugeniu Coșeriu, pe care se știe cât de mult
îl prețuia. Aș aminti în context
acea „scurtă, (aproape) metafizică, discuție de la malul Mării
Negre, dintre Eugeniu Coșeriu,
Dumitru Irimia şi Mircea Borcilă”, pe care profesorul de la Cluj
o evoca la ediția din 2010 a Colocviului de la Mănăstirea Putna:
„Era la unul din Colocviile coşeriene de la Constanţa. În urma
unor discuţii mai aprinse, în care

bucureştenii, dar şi
nii, atacau destul de dur ideile
şi concepţia lui Eugeniu Coşeriu,
cei trei profesori se plimbau pe
malul mării. După o îndelungată tăcere, profesorul Coşeriu îi întrebă: «Cum o să faceţi
voi, iubiţilor, când nu voi mai
fi eu?» Răspunsul veni dinspre
D. Irimia: «Cum o să facem? Ca
apostolii…».” (Irimia, Șleahtițchi
2018: 206)
Din textul pe care l-am trimis
azi dimineață la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”
din Iași.

Procuratura e la cheremul lui Dodon

Iurie RENIȚĂ
Este incredibilă celeritatea
(rapiditatea) cu care Procuratura Generală și cea Anticorupție
au examinat Cererea mea pe 17
pagini de anulare a Ordonanței
de refuz în începerea urmăririi
penale și de clasare a procesului penal nr. 20209249042,
avându-i ca protagoniști de Igor
Dodon, Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov în faimosul caz al
„kuliokului” (pungii). Exemplificăm: pe 22.07.2020 Procuratura Generală înregistrează Cererea mea cu nr.9-8d/20-4824,
iar doar la o singură zi distanță
(!), pe 23.07.2020, Procuratura Anticorupție deja o respinge
ca fiind neîntemeiată, expediindu-mi și un răspuns (nr.7503

din 23.07.2020) cu miros de
naftalină sovietică. Pentru bravii
noștri procurori de la Procuratura Generală și cea Anticorupție
o singură zi a fost suficientă ca
să demonstreze că răspunsul la
Cererea mea era demult pregătit
de consilierii lui Dodon, doar că
urma să fie aplicată o semnătură
de la Procuratura Anticorupție.
Toată această poveste (cu miros foarte rău) ne demonstrează
că Procuratura, care a „păpat” milioane de euro de la contribuabilii
europeni ca să fie reformată și să
devină cu adevărat independentă,
a uitat foarte repede de obligații
(bineînțeles nu înainte de a înghiți
milioanele de la UE!) și a devenit
cea mai dependentă de Dodon și
de gașca socialistă a acestuia. Între timp v-ați obișnuit să utilizați
deja și un vocabular european, dar
nicidecum să acționați conform
standardelor europene!
În noile circumstanțe, după ce
Procuratura Anticorupție a respins Cererea mea doar pentru a-l
proteja pe Dodon și pe prietenii
lui, mă văd obligat să fac un Demers Oficial către Parchetul Eu-

ropean, condus de Laura Codruța
Kövesi, cu solicitarea examinării
integrale a dosarului de corupție
și de trădare de patrie, avându-i
în calitate de protagoniști pe Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Cu atât
mai mult cu cât chiar ieri a fost
completat integral Parchetul European, acesta devenind pe deplin
funcțional. Cei care s-au obișnuit
să folosească cu atâta iresponsabilitate și ineficiență banii Uniunii
Europene vor trebui să se obișnuiască deopotrivă să dea socoteală
în fața unor procurori europeni cu
adevărat independenți și echidistanți. Să nu considere „kuliokarii” (pungașii) că nu se va găsi și
pentru ei „ac de cojoc”!
P.S. Constat cu stupoare că
adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Vasili Levițki, semnează
Scrisoarea adresată mie în chirilică. Oare cum a înțeles el textul
semnat în limba română? După
asemenea isprăvi ar trebui ca Dodon să-i dea și lui ordinul „Gloria
Muncii” de Ziua Limbii Române.
Chiar l-a meritat!

La ce mă gândesc, mă întreabă
zilnic FB. Dincolo de toată mizeria provocată de covid, mai mare
e mizeria provocată de oameni.
De exemplu, de sfătuitorii (p)rezidentului (salut, d-le Negruța! Tare
bună tare găselnița dvs., exprimă
exact esența omului ăsta). Amânarea alegerilor „din cauza stării
Arcadie BARBĂROȘIE
epidemiologice” (pe care tot voi ați
cauzat-o!) pentru următoarea primăvara este o idee cel puțin proastă, ca să nu zic mai mult. Susținerea electoratului dodonist este în
cădere (liberă). Felul vasal de a-l „unge” pe Krasnoselski președinte
și alte gafe asemeni vor aduce multe „beneficii” și popularității lui.

Așteptați poze de pe plajă.
Cu masca pe șezlong

Lilia CALANCEA

Pe plaja sunt 40 de grade.
Ieri, o doamnă își pierdu ceasul sub șezlong. Un chelner a sărit s-o
ajute. Noi eram toți dezbrăcați, la umbră și fără mască. El, îmbrăcat
după lege. În soare. Gâfâind sub mască. Mâinile, în cauciuc albastru,
căutau ceasul printre pietrele înfierbântate. A durat mult până l-au găsit.
Doamna, bucuroasă, a fugit în mare să se răcorească. El a fugit să
preia o comandă nouă.
În Belgia aplaudam medicii. În Grecia ar trebui să aplaud chelnerii.
Pe insula Chios încă nu există cazuri de covid.
De mâine, toată Grecia trece la măști. În toate magazinele și localurile închise.
Așteptați poze de pe plajă. Cu masca pe șezlong.

Despre bucurie

Unii gospodari mai țin oi, dar vara le duc
peste trei sate, la Vâlcele

Irina NECHIT

Aproape toți oamenii din Antonești aveau oi, în secolul 20.
În anul 2020, nu mai sunt
deloc oi în sat, nici ciobani, nici
stâne, nici lână, nici brânză.
Au rămas doar câteva capre.
E-adevărat, unii gospodari
mai țin oi, dar vara le duc peste
trei sate, la Vâlcele, acolo este
stână.

Savatie BAȘTOVOI

Avea 42 de ani…

ION SAPDARU
Acum 40 de ani, la Moscova,
în apartamentul său de la Malaia
Gruzinskaia, se stingea în noaptea

de 25 iulie marele actor, poet și
cântăreț Vladimir Vysotsky. Avea
42 de ani. În certificatul de deces
a fost trecut diagnosticul ,,infarct
miocardic în timpul somnului’”.
Abia după căderea URSS s-a aflat
că Vysotsky a murit din cauza drogurilor.
Spectacolul „Hamlet” (Vysotsky îl juca pe prinț) de la Taganka din 27 iulie a fost suspendat.
S-au găsit totuși câțiva spectatori care au cerut banii înapoi.
Celelalte bilete au fost cumpărate de actorii teatrului. La în-

mormântare, după rapoartele
KGB, au participat 108 mii de
oameni și nici o echipă oficială
de filmare. Televiziunea sovietică era ocupată cu Olimpiada
de vară 1980...
La praznicul de după înmormântare pe masă a stat un pahar plin cu vodcă pentru Vladimir Vysotsky. Marina Vlady,
știind că Vladimir se considera
ateu, înainte de a fi înmormântat, i-a strecurat sub pulover o
iconiță...

E atât de cald, că nu poți ține
picior peste picior. Sub transpirația uleioasă, piciorul lunecă de pe
cel încălecat. N-ai de ales. Stai cu
picioarele desfăcute. La urma urmei
ești pe plajă.
În jurul meu aleargă chelnerii.
Echipați după lege. Mască, mănuși
de cauciuc, uniformă, picioare
acoperite.
Plaja nu are aer condiționat sau
ventilatoare.

Vă întrebați de ce oamenii nu
mai au bucurie și s-a înmulțit atât
de mult depresia. Răspunsul este
simplu: bucuria este un extaz personal, o izbândă personală, pe când
majoritatea oamenilor sînt implicați
în planurile altora. Tot mai mulți
tineri și nu doar tineri, ajung să lucreze în corporații din dorința sau
nevoia de a face mai mulți bani. Ce
satisfacție poți să ai după o zi petrecută în fața unui calculator plin de

grafice sau sortînd dosare cu cifre
interminabile care pe tine personal te privesc prea puțin. Ești și
tu o cifră printre acele multe. Iar
Începeți
mâine ai putea să nu mai fii. De
aceea multe femei implicate în
să faceți lucruri
slujbe istovitoare au ajuns să facă
simple care vă bucură
în timpul liber goblenuri, să facă
și bucură pe alții,
prăjituri pe care le fotografiază,
orice puteți face cu
salate, clătite. Le fotografiază și
propriile mâini pe care
simt că sînt mai bucuroase decît
vi le-a dat Dumnezeu
atunci cînd iau salariul. Femeile
atât de minunate și
au instinctul bucuriei mai
îndemânatice.
dezvoltat decât bărbații. Să știți
că o femeie care tocmai a terminat
un goblen e mai bucuroasă și mai
fericită decât un bărbat care a fost
avansat în corporație.
Începeți să faceți lucruri simple care vă bucură și bucură pe alții,
orice puteți face cu propriile mâini pe care vi le-a dat Dumnezeu atât
de minunate și îndemânatice. După cum vedeți, nu avem copite cu
care să nu putem rupe o floare sau să legăm un nod frumos în jurul
unui dar simplu făcut de noi pentru cel drag. Bucuria este singura
dovadă a vieții, chiar și atunci când plângem, fericirea este cu noi,
a zis Hristos. Bucurați-vă și iarăși zic: bucurați-vă!
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„Ne trebuie un
președinte ca Iohannis”

G

Foto: Natalia MUNTEANU

AZETA de Chișinău a poposit duminică,
19 iulie, la piața din Orhei. Oamenii cu
care am discutat știu că pe 1 noiembrie
în Republica Moldova vor fi organizate
alegeri prezidențiale. I-am întrebat dacă vor
participa la scrutinul din toamnă și cum vor alege
pentru cine să voteze.

Veronica din Orhei

Eugenia din Bolohan, raionul Orhei

În preajma pieței agroalimentare e forfotă mare. Mulți vând,
mai puțini cumpără. În interiorul
pieței intră doar cei care poartă
mască de protecție, deoarece la
poartă sunt verificați de un bărbat
special pus acolo să verifice cum
sunt respectate măsurile anti-coronavirus. Orheienii sunt prietenoși și sociabili. Nimeni nu refuză
să ia un ziar. Mulți sunt încântați
că au posibilitatea să afle informații noi din altă sursă. Printre ei
întâlnesc o femeie care spune că
nu are pe cine alege la prezidențialele din noiembrie. „Nu vezi că se
ceartă în Parlament? Nici nu știu
ce va fi!”, spune bătrâna grăbită.
La colț de stradă, o femeie:
„De ce să nu mergem la alegeri?
Trebuie ales un om care face ceva
pentru norod. Omul ăsta este Ilan
Șor”. Un trecător strigă, dându-i o
replică: „Ei, lasă-l pe Șor!”.
Veronica vinde îmbrăcăminte. Este din orașul Orhei: „La
cine să te uiți dacă trăim în țara
hoților? Maia Sandu, dar nici asta
nu-i cum trebuie. Avem nevoie de
un președinte ca Klaus Iohannis,
de viță, așa cum este Ilan Șor, care
a făcut orașul frumos. De ce nu
vine Șor să dea darea de seamă?
El are toate documentele, dar procurorii nu-i dau voie. Dacă ar veni
Șor, atunci l-am alege pe el. Vezi
cum românii au pus un neamț. Șor

are viță de evreu. Nu ne trebuie
un mincinos ca Dodon. Ne trebuie
un președinte ca Iohannis”.
Vecina de tarabă a Veronicăi intervine: „Când a venit Șor
la Orhei, mă îndoiam că va face
ceva, deoarece îmi părea un copil.
Dar a făcut tot ce a promis. La o
bătrână chiar i-a reparat veceul.
El n-are cum candida deoarece nu
are vârsta potrivită. Dacă ar trăi
tatăl său, Miron Șor, l-am alege”.
Iulia vinde haine la piață
de 15 ani. Este din satul Micăuți, raionul Strășeni: „Avem
o viață de chin. E greu la piață.
Sigur particip la alegerile prezidențiale. Când aleg pe cine să
votez, mă uit să fie înțelept, să
nu fie corupt. Să facă ceva pentru popor. Ei toți au buzunarele
sparte. Nu este corect să credem
că oamenii din sate sunt înapoiați. Lumea nu este informată.
Dacă omul nu știe că la magazin
trebuie să-i primească bănuții,
atunci cum poate ști pe cine să
aleagă? Nu-i unire. România
este țară unită. Unii oameni se
vând pentru un pachet de făină,
ulei, vin etc. E vândut omul din
sat, nu doar cel din Parlament.
E ca în fabula lui Donici: sacul
de făină l-au rupt și nu știe cine
și cum să ia. Suntem în gaura
covrigului. Toți trag de covrig,
dar noi suntem în mijloc”.

Simion din Susleni, raionul Orhei

Un bătrân, 70 de ani, Orhei, are un cântar de podea pe
care se cântăresc oamenii contra
taxei de un leu. „Băieți, voi îmi
faceți de pâine. Din ce să trăiesc?!
Mulțumesc celor care mi-au dat
pensie. Își bat joc de noi”. Acesta vinde două perechi de pantofi
pentru bărbați.
Ion, 25 de ani, Chișinău.
Este un bărbat cu nevoi speciale.
„Greutățile au venit. La alegeri am
participat prima și ultima dată în
anul 2018. Nu ai pe cine alege.

Toți promit, dar nu fac nimic.” Ion
este în scaunul cu rotile de șapte
ani. De acasă, lucrează în domeniul tehnologiilor informaționale.
Pe scări la farmacie, văd o
bătrână cu mască de protecție.
Este vorba despre Eugenia din satul Bolohan, raionul Orhei. „Am
venit să-mi cumpăr medicamente.
Am luat ouă de vânzare. Le vând
cu 20 de lei pentru 10 ouă. Voi
participa la alegeri. Aleg un om
care e pentru lume.”
Simion vinde miere de al-

bine, ulei și vin alb. Este din
satul Susleni, raionul Orhei: „Participăm la alegeri, dar nu votăm
pentru Dodon. Alegem un om gospodar. Dodon e ca femeile care se
duc în Turcia și fac bani. De țara
lui n-are treabă. Dodon se gândește cum să aducă ginecologul. El nu
se gândește la popor. Dacă aș fi eu
în Parlament, aș gândi mai bine
decât Dodon”. Simion are o pensie
de o mie de lei, chiar dacă spune
că a lucrat 37 de ani în calitate de
sudor și constructor.
Natalia MUNTEANU

Saltim-banc

Despre
lucruri triste
Țara noastră, dacă e țară, e una a
șanselor pierdute și a erorilor permanente,
cu politicieni cinstiți pe care îi poți număra
pe degete. Dacă te gândești și la degetele de
la picioare, atunci nici nu se adună atâția,
cinstea, demnitatea și onoarea fiind ceva

depășit, care nu mai intră în interesul elitelor politice. Avem impresia că cineva ne
are de proști și chiar dacă noi, muritorii de
rând, îi putem considera la fel, diferența
între prostia noastră și a lor e ca de la cer
la pământ, ei fiind proștii aleși, iar noi –
proștii care i-am ales.
Amăgindu-ne de atâta timp cu intrarea
în UE, cu pensii și salarii cum nici n-am
visat, luăm de fiecare dată câte o țeapă de
mai mare dragul în timpul campaniilor
electorale și după ele. Ni se spune că încă

e greu, că o să fie bine, dar trebuie să mai
răbdăm. Cât timp răbdăm, cei în care am
investit încredere fură tot și încă nici nu
le ajunge. Lumea fuge încotro o duc ochii,
apărătorii statalității riscând să rămână
fără populație.
Majoritatea celor plecați deja nu se mai
întoarce, iar babele și moșnegii, câți au
mai rămas, nu se apucă de făcut nepoți.
Și, dacă veni vorba despre revenirea acasă,
avem impresia că „cei de sus” nici nu prea
sunt interesați să-i atragă în vreun fel pe

conaționalii noștri stabiliți peste mări și
țări. Iar oamenii care au simțit altfel gustul libertății și democrației, chiar dacă au
trecut prin mari greutăți, nu vor renunța
atât de ușor la ce au obținut.
Să te întorci în nedreptate și minciună, în
haosul și deznădejdea care a pus stăpânire
peste tot? Nici bumerangul nu s-ar mai
întoarce, vorba unui clasic al epigramei
românești.
Gheorghe BÂLICI
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Cât cheltuiesc liderii
politici pentru reclame
pe Facebook?

Î

ntr-un an electoral, apar tot mai des pe
rețelele de socializare postări plătite ale
liderilor politici. Igor Dodon, la fel și serviciul
de presă al președinției, nu știu cât cheltuiesc
pentru administrarea postărilor sponsorizate.
Aflați cât plătesc pentru postările online
sponsorizate alți lideri politici de la noi. Legislația
nu reglementează publicitatea de pe internet.

Sergiu BEJENARI
„Nimeni nu verifică de pe ce conturi bancare sunt plătite anumite reclame de pe facebook”, susține experta
în monitorizare a finanțării partidelor
politice și a concurenților electorali
din cadrul Asociației Promo-LEX,
Cornelia Călin.
În ediția trecută a ziarului, am
publicat un material prin care am încercat să explicăm cât cheltuiește Igor
Dodon pentru administrarea postărilor
promovate pe Facebook.
Am decis să informăm cititorii despre cât de transparenți sunt și cât de
dispuși să investească pentru mesajele
și postările plătite de pe rețeaua de
socializare Facebook Maia Sandu,
Andrei Năstase, Andrian Candu, Pavel
Filip, Octavian Țîcu, Renato Usatîi.
Politicienii au fost contactați prin intermediul paginilor lor oficiale. Nu
toți au fost receptivi.
Artur Mija, trezorierul PAS, a comunicat pentru GAZETA de Chișinău că, până la data de 23 iulie 2020,
pentru Maia Sandu nu au fost făcute
postări plătite.
Plătită din surse
legale și raportată
conform legislației
„Singurele sponsorizări au fost cele
din 2019 în campania electorală. De
atunci până acum postări sponsorizate de pe pagina Maiei Sandu nu au
fost. Au existat postări sponsorizate
doar de pe pagina partidului. Postarea plătită, lansată la data de 23 iulie,
este la prețul de 30 euro. Pagina este
administrată intern și nu avem costuri
suplimentare legate de administrare.

Publicitatea o facem in house, dacă
o să doriți să aflați peste o săptămână
cât am cheltuit săptămâna precedentă
pentru postări sponsorizate, noi vă
vom putea oferi informația. Ea este
plătită din surse legale și raportată
conform legislației. Putem să o facem
publică”, a explicat trezorierul PAS.
Din informațiile oficiale prezentate
de facebook, în istoricul de administrare a paginii Maia Sandu sunt patru
administratori din R. Moldova.
Andrei Năstase ne-a comunicat
că pentru postările sponsorizate
pe pagina personală de facebook
cheltuiește în jur de 100 euro lunar, bani personali. Iar cât privește
cheltuielile pentru postările promovate de pe pagina Partidului
„Platformei Demnitate și Adevăr”,
acestea sunt din conturile partidului și sunt raportate conform
legislației.
În istoricul de administrare a
paginii sale oficiale arată patru
administratori din R. Moldova,
doi din România și unul din Marea
Britanie. În momentul verificării
rulau două publicități sponsorizate, dintre care una e despre
aplicația Andrei Năstase, a cărei
elaborare, din spusele acestuia,
este plătită și donată de Alexandru
Machedon.
Pro Moldova,
limitată în bani
Andrian Candu, Partidul Pro
Moldova, spune că în ultima jumătate de an a avut o singură postare
sponsorizată la prețul de 10$ din
cont propriu.
„Este pagina mea, respectiv
dacă e o sponsorizare o plătesc
de pe cardul personal”, a precizat
ex-președintele parlamentului.
Deși printre administratorii paginii, nouă în total, opt sunt din R.
Moldova, se regăsește și un cont
din Irlanda, Candu spune că asta a
fost anterior, atunci când era la PD
și se afla în calitatea de Președinte
al Parlamentului R. Moldova.

Cei mai mulți studenți
din afara României de
la Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad sunt
din R. Moldova

Acest lucru înseamnă că liderii
și partidele politice pot prezenta
la Comisia Electorală Centrală
(CEC) doar rapoartele cu sumele plătite de pe contul electoral,
dacă e vorba de campanie electorală, iar celelalte publicități
plătite de pe alte conturi bancare
nu pot fi verificate.
Categoria de cheltuieli destinată pentru publicitate pe internet
acoperă totul, cum ar fi bannere
online, pagini și postări sponsorizate pe facebook, bannere online
care direcționează spre canalul de
youtube. Însă toate aceste detalii
nu sunt prezentate.
Candidații pot utiliza bani
inclusiv de la stat

Imagine simbol, sursa: https://digiday.com/

„Acum de mai mult de un an
de zile nu mai există sponsorizări
și promovări, sunt doar eu și doi
colegi de-ai mei. Nu avem un buget
planificat pentru publicitate pe facebook, noi nu avem nici subvenții
de la stat, suntem limitați în resurse, nu ne-am gândit și nici nu
avem nevoie de sponsorizări. Vom
merge pe promovare organică”,
a explicat liderul Partidului Pro
Moldova.

toate rapoartele privind cheltuielile de pe facebook le poate face
publice. Cât privește publicitatea
pentru partid, aceste cheltuieli
sunt raportate conform legislației electorale. Pagina oficială a lui
Octavian Țîcu este administrată
de o singură persoană.
Renato Usatîi, liderul Partidului
Nostru, nu a răspuns la mesajele
noastre. Pe moment, de pe pagina
sa rulează patru reclame plătite.

Publicitate plătită
de pe cardul salarial
de parlamentar

„Legislația
nu reglementează
publicitatea din internet”

Pavel Filip, președintele PD, nu
a răspuns la telefon și la mesajele
noastre pentru a oferi un răspuns.
Pagina oficială a lui Filip arată că
în istoricul de administrare a avut
sau are doi administratori din R.
Moldova și unul din Irlanda. În
momentul verificării, nu rulează
nici o postare plătită.
Octavian Țîcu, liderul Partidului
Unității Naționale (PUN), scoate
din propriul buzunar pentru promovarea pe online între 200 și 300
de dolari.
„Asta presupune câteva cheltuieli, nu e vorba numai de pagina
personală, dar și de PUNTV, adică
televiziunea virtuală a PUN. Publicitatea de pe pagina mea oficială
este plătită de pe cardul meu salarial de parlamentar”, afirmă Țîcu.
„Totodată deputatul spune că

Experta în monitorizare a finanțării partidelor politice și a
concurenților electorali din cadrul
Asociației Promo-LEX, Cornelia
Călin, spune că liderii politici sunt
liberi să nu publice rapoartele detaliate referitor la cheltuielile pe
online și nimeni nu verifică de pe
ce conturi bancare sunt plătite
anumite reclame de pe facebook.
„Aici avem o lacună și legislația, în general, nu reglementează
publicitatea de pe internet. Acest
lucru a fost recunoscut inclusiv
de legiuitori atunci când au vorbit
despre reforma finanțării partidelor”, explică experta.
Sistemul de plăți pentru publicitatea de pe facebook presupune că pentru o reclamă se
poate plăti de pe un cont bancar,
iar pentru alta, de pe alt cont.

Cei mai mulți studenți din afara României, înscriși în
anul I la Universitatea „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad,
sunt originari din R. Moldova. Rectorul universităţii,
Ramona Lile, a declarat, pentru Agerpres, că în acest an
din R. Moldova au venit 60 de studenți, scrie www.ziarulnational.md.
Universitatea „Aurel Vlaicu” a înregistrat o creştere
cu 30% a dosarelor de înscriere la facultăţi faţă de anul
trecut, conducerea considerând că promovabilitatea mai
mare la bacalaureat şi posibilitatea depunerii online a

„Există doar categoria generală
de publicitate pe internet și acolo
se trec sumele. Totuși în partea în
care partidele trebuie să includă
facturile, pentru că ele sunt obligate să le includă în campania
electorală, sunt obligate să dea
toate datele financiare, cum ar fi
factura și numărul contractului,
în acele cazuri se poate identifica
pentru ce au fost efectuate cheltuielile. Doar că politicienii încearcă
să evite aceste detalieri și indică
numărul general al contractului
încheiat cu o companie care face
publicitate prin bannere online,
facebook, conferințe de presă etc.”,
explică experta.
Candidații pot utiliza bani
inclusiv de la stat pentru a-și finanța pe internet publicitatea din
campania electorală. La partide
este aceeași situație, banii pot fi
utilizați atât pentru activitatea
partidelor, cât și pentru campanii.
Nu există limite pentru această
linie de buget.
„Sursele de venit ale partidelor
ar putea fi donații financiare de
la persoane fizice și juridice, subvențiile de la stat, donațiile materiale, aici ar putea fi de la obiecte
precum echipamentul tehnic până
la servicii de promovare cum ar fi
postările sponsorizate. O a treia
persoană poate să cumpere aceste
postări pentru candidatul X. Reiese că legea este redactată în așa
fel încât conturile de pe care sunt
făcute aceste plăți pentru reclame
pe internet nu pot fi monitorizate”,
a precizat Călin pentru GAZETA
de Chișinău.

dosarelor au avut o influenţă asupra creşterii numărului
de candidaţi.
Înscrierile la facultăţile din cadrul UAV Arad s-au încheiat luni, când fuseseră înregistrate 1 326 de dosare
depuse pentru studiile de licenţă, faţă de 1 078 în 2019.
Printre facultăţile cu cei mai mulţi candidaţi înscrişi sunt
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi Falcultatea de
Ştiinţe Economice.
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Interviu cu Dan Negară, Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova

„Pentru mine scrisul
e întotdeauna
un experiment”
– Dan Negară, ai câștigat Premiul pentru debut
acordat de Uniunea Scriitorilor din R. Moldova,
pentru cartea de poezie
„triphopuri” apărută în
2019 la Editura Paralela 45
din București. Felicitări!
A treia poezie din volum
e despre Micul prinț care
se plimbă prin curțile de
pe strada București, din
Chișinău, el zice „că nu îi
e frică de globalizare/ totul
s-a întâmplat deja”. Ai fost
fascinat de Micul prinț în
copilărie?
Mulțumesc pentru felicitări.
Da, am fost fascinat de Micul Prinț
din copilărie, cred că am citit cartea pentru prima oară când eram
elev. Am descoperit-o în biblioteca
bunicilor. Mi-a plăcut fiindcă e într-un fel călătoria care fascinează
orice copil, doar că e o carte mult
mai diferită decât cele cu care te
obișnuiești. Un prieten spunea
despre Micul Prinț că e un mic
manual de existențialism pentru
copii.
– Ești primul poet din neamul tău? Cine din familia
ta are natură poetică?
Bunicul meu, Gheorghe Bosi-Dumeneanu, a fost poet și
profesor de literatură universală în liceu, iar bunica Alexandra
este bibliotecară. Cealaltă bunică,
Elena, a fost și este un izvor de
povestiri, de la parabole biblice
la viața din timpul războiului sau
din Siberia. Părinții sunt ambii
implicați în medicină, cu istoriile
lor despre viața din perioada colapsului sovietic și anii ’90.
– Ce cărți de poezie aveai
în casă pe când erai elev?
Când te-ai despărțit de clasici? Ce poeți moderni au
avut un impact deosebit
asupra ta?
Mă înconjurau multe cărți și
mai aveam acces la biblioteca
liceului unde lucra bunica, dar
nu prea citeam poezie când eram
elev, mă fascina proza mai mult.
Nu cred că am avut o despărțire
așa-zisă de clasici, mă mișcam instinctiv spre autori sau direcții
noi care îmi captau atenția. Din
programa școlară cred că Bacovia
și Arghezi mi-au rămas dragi și
până azi, și câțiva poeți americani
și englezi descoperiți întâmplător
prin antologii. M-au influențat
mult beatnicii și cărțile lui Alexandru și Mihail Vakulovski, dar
și muzica pe care o ascultam.
– În ce perioadă ai scris

cele mai multe poezii?
Când ai început să citești
poezii în public? Ce vrei să
obții citind în fața ascultătorilor?
Am scris mult în ultimii ani
de universitate, dar mai mult ca
antrenament. Învățam să scriu
de la autorii pe care îi citeam,
din muzica pe care o ascultam și
din chestiile care se întâmplau cu
mine. A existat o comunitate online de tineri, rupere.md. Uneori
ne întâlneam în offline, citeam și
poezii, cred că sunt primele lecturi
publice acolo. Pentru mine scrisul
e întotdeauna un experiment. Lecturile în public sunt importante
fiindcă așa îți poți testa textele.
– Ai mers la cenacluri, ateliere? Ce ai învățat acolo?
Am participat la Cenaclul Poeților Desculți de la Biblioteca
„Onisifor Ghibu”, și apoi la Cenaclul Republica, unde am învățat
multe în ce privește lucrul pe text,
am descoperit lecturi importante
și scriitorii basarabeni. Tot aici
mi s-a deschis și lumea poeților
tineri din România.
– M-a impresionat poemul
tău intitulat „dragostea
mea față de oameni”, citez din el: „trece o bicicletă
prin gropi/ ca ochelarii lui
huxley/ suntem uzine mici
care iau cu asalt/ ultimele
câmpii aproape isihaste”.
Aștepți apocalipsa? Crezi
că este inevitabilă? Sau încerci să scapi de sentimentul apocaliptic, scriind?
Nu e neapărat vorba despre
o apocalipsă în sens biblic, mai
degrabă despre pașii pe care îi facem și despre faptul că ajungem
să conștientizăm că pierdem teren
într-o lume în care am vrea să fim,
uneori colectiv, uneori personal.
– Ți-ai fi dorit să scrii mai
mult? Serviciul, munca îți
acaparează timpul, te îndepărtează de poezie ori
reușești să le îmbini cu
poezia?
Aș vrea să am timp pentru a citi
mai mult. Lucrez ca programator
și așa îmi asigur traiul, dar este și
profesia pe care mi-am ales-o și
îmi place, de aici și dilema cum să
împart timpul între citit, scris și
programare. Încerc diferite scheme, timpul va arăta ce și cum voi
reuși.
– Vorbești în poezia ta „pe
strada castanilor” despre
modul nostru de viață care
se reduce adeseori la trasee
grăbite între „computerul de

la serviciu/ spre computerul
de acasă”. În ce relație ești cu
computerul?
Lucrez zilnic la calculator.
Uneori mă obosește, dar este și
un avantaj, fiindcă îl percep ca pe
un instrument de lucru. În timpul
liber nu îl prea utilizez. Cred că e
greu să fii înghițit de calculator
atunci când există în viața ta reală
lucruri care te preocupă, lucruri
vii.
– Din cartea „triphopuri”
aflăm că ai cutreierat Moldova, ai mers prin locuri
spectaculoase, ai fost la
mănăstiri. Ce trasee turistice ne recomanzi?
În Moldova se poate călători cu
puțini bani. Am avut o perioadă
în care am vizitat mai multe locuri din republică cu microbuze,
autobuze și cu trenul sau cu autostopul. Îți iei cortul și hoinărești cu prietenii câteva zile prin
sate și păduri. Sunt destule locuri
frumoase de vizitat: rezervația
Fetești, satele de pe râul Ichel,
rezervația Rudi, Plaiul Fagului,
Țaul, Duruitoarea, Lunca Prutului
de Jos, traseele din Codrii Orheiului și multe altele.
– De ce ai optat pentru titlul „triphopuri”? Îți place
genul de muzică trip-hop?
Ascult muzică diferită, dar în
special rock, muzică grea, jazz
etc. Titlul „triphopuri” vine și de
la muzica trip-hop, pe care o ascultam în perioada când scriam
textele incluse în carte, dar și
de la jocul de cuvinte dintre trip
(călătorie) și hopurile pe care le
întâlnești pe drumurile noastre.
– Care sunt pentru tine cei
mai actuali scriitori din li-

teratura universală?
Nu știu cât de actuali sunt, dar
pentru mine au avut și au o importanță mare Cortazar, Hrabal,
Bukowski, Robert Frost, Mishima,
Hemingway, Céline, Joyce, Cehov,
David Foster Wallace, William Gibson și generația beat – Kerouac,
Ginsberg, Burroughs.
– Ce volume ale poeților
români citești sau ai citit
de curând?
Am citit „Monoideal” de V.
Leac și recitesc „Nordul e o stare
de spirit” de Gabi Eftimie.
– Te vezi încadrat în cultura underground?
Mă fascinează cultura și mișcările underground sau cele marginale, dar nu prea cred că ceea
ce scriu eu sau cum trăiesc e ceva
underground.
– Mai exemplific câteva
versuri ale tale: „stau la
geamul viermănos/ ascult
grazhdanskaya oborona/
tu răsfoiești un ziar rusesc”. Faci o poezie a cotidianului, vrei să radiografiezi realitatea?
Cotidianul e mai întotdeauna
declanșatorul de la care pornește
textul, dar nu neapărat mă interesează doar cotidianul. Cred că
poeziile din „triphopuri” sunt
niște construcții de gânduri și
împrejurări care se tot generează reciproc, până devin un text.
– Găsesc în poezia „bancul de pești” o descriere
cu totul neobișnuită a lui
Dumnezeu (tu scrii acest
cuvânt cu literă mică). Ce
aveai în suflet când scriai:
„dumnezeu își stinge chiș-

tocul sub pantof/ și pleacă
cu mâinile în buzunarele
costumului sportiv/ în
spate exploziile de film/
îi luminează silueta puțin
grăsuță”?
E un text despre inadaptabilitate individuală, de grup sau ca
specie, inadaptabilitate atât la
mediul natural, cât și la cel virtual.
– Una din cele mai reușite
e următoarea poezie: „bătrânul explică ginerelui în
autobuzul spre strășeni/
că în primăvara ploioasă pămîntul se ară de mai
multe ori/ dacă e secetă –
o singură dată/ altfel se
usucă țarina ca un pântece sterp/ pescarii pe ghidighici își beau ceaiul din
termos/ au sfredelit nări
pământului să ne miroasă înainte de a ne înghiți”.
Îți amintești atmosfera în
care ai scris-o?
E unul dintre textele scrise în
drum. Scheletul cărții e alcătuit
din imagini închegate în călătorii
și care conțin lucruri nespuse, pe
care doar le intuiești. E mai mult
un experiment decât o ars poetica.
– Unde, când ai lansat cartea? Pregătești următorul
volum?
Cartea a fost lansată la Târgul
de carte Gaudeamus, la București,
anul trecut, la standul editurii Paralela 45. Am mai avut o lansare la
Cenaclul Republica din Chișinău.
Poate vom mai organiza o lansare
la Orhei, în liceul unde am învățat, dar să vedem cum scăpăm de
pandemie. Am un manuscris care
e aproape gata, dar deocamdată
e fără titlu.
A dialogat Irina Nechit
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Moda din Moldova,
pe timp de pandemie
«Creațiile artizanale sunt un lux.
Să le aibă fiecare nu este necesar.
Cine vrea să le primească plătește
autorului pentru muncă sau le
face el însuși»”, a mai spus Oxana
Munteanu.
În această perioadă, creatoarea
de haine a copt mai multe idei pe
care urmează să le pună pe roate la atelier. „Nu cred că aș vrea
să ne reinventăm, mai mult cred
că aș vrea să continui cu aceeași
ardoare și să dezvolt și mai mult
consumul conștient al vestimentației”, a conchis femeia de afaceri.
O altă creatoare de haine de la
Chișinău este Mihaela Verega. Tânăra a lansat afacerea sa un an în
urmă. „Suntem încă o echipă mică
și tânără, însă ne place ceea ce
facem. Creațiile noastre sunt despre combinația minimalismului,
oversize-ului, a echilibrului între
feminitate și masculinitate, dar
și despre confort”, a spus tânăra.
Creatoarea de haine spune
că, pe timp de pandemie, unele
procese de lucru au fost modificate. „Afacerea este abia scoasă
din cuptor și este prea devreme
să spun că am simțit o diferență
până și în timpul pandemiei. Începuturile niciodată nu sunt ușoare,
pur și simplu am re-adaptat unele
procese de lucru”, a precizat Mihaela Verega.

P

andemia a schimbat modul de viață al multor
locuitori din Republica Moldova. Mulți artiști
și-au contramandat evenimentele, o parte din
restaurante și-au sistat definitiv activitatea,
iar agricultorii și-au mutat piața pe internet. Industria
fashion din R. Moldova are de suferit la fel ca și celelalte
industrii. Unii creatori de modă au înregistrat pierderi
financiare, alții au fost nevoiți să modifice procesele de
lucru pentru a supraviețui. Toate acestea pentru a putea
continua să creeze haine.

Ana SÂRBU
Oxana Munteanu este o creatoare de haine de la Chișinău,
care activează în industria modei de peste cinci ani. După ce a
activat în calitate de medic mai
mulți ani, a decis să creeze obiecte
vestimentare și accesorii. „Pasiunea față de confecțiile artizanale
m-a adus în această afacere. De
fapt, eu am îndrăznit să-mi urmez
visul de a crea rochii și accesorii
de autor, abandonând profesia de
medic. Acum creăm rochii pentru
femei și fetițe, poșete și accesorii,
toate confecționate manual și cu
multă pasiune”, a spus creatoarea
de haine.
În echipa Oxanei Munteanu
activează șase persoane. Creatoarea de haine spune că folosește
doar stofe naturale. Colecțiile pe

„Abordăm noi strategii de
lucru pe timp de pandemie”

care le lansează în fiecare an sunt
inspirate de ideea de dezvoltare
durabilă.
„Promovăm consumul conștient și durabil al hainelor, inclusiv al creațiilor de autor, transformând viața lor într-un ciclu
nesfârșit. Confecționăm rochii și
accesorii în ediții limitate, folosim
doar stofe naturale. Îmi doresc
enorm ca și cei care vin după noi
să poată savura frumusețea pe
care ne-o oferă planeta, să-și poată satisface nevoile într-un mediu
care nu le va afecta calitatea vieții”, a precizat Oxana Munteanu.
„Am fost zguduiți
financiar, dar am avut
noroc de clienții
care ne-au susținut”
Pe timp de pandemie, creatoarea de modă spune că a fost
nevoită să-și închidă atelierul ca
și mulți oameni de creație. „Mă
bucură mult faptul că întâlnesc
tot mai mulți oameni care știu să
aprecieze creațiile de autor. Noi
nu producem în masă, sunt creații
unice. Bineînțeles că pandemia
ne-a afectat, financiar am fost zguduiți. Am avut o perioadă când

atelierul nu a activat, timp în care
am studiat și pus pe roate noile
noastre idei. Avem mare noroc
însă de clienții care au venit să
ne susțină, imediat ce am reluat activitatea”, a adăugat Oxana
Munteanu.
Chiar dacă numărul clienților
nu este la fel de mare ca până la
pandemie, creatoarea de modă

spune că munca echipei sale a devenit și mai apreciată. „Pe timp
de pandemie, oamenii au procurat
mai mult seturi pentru bebeluși,
dar și rochii. Aș vrea să menționez
că lumea a început să aprecieze
mai mult ceea ce facem, înțelegând prețul unei astfel de creații
și cât de multă muncă manuală
solicită. Cum a zis și Coco Chanel:

În echipa creatoarei de haine lucrează trei persoane, iar
pe parcurs colaborează și cu alți
specialiști din domeniu. Pentru a
nu înregistra pierderi financiare
semnificative, Mihaela Verega a
abordat strategii noi de lucru.
„Nu pot spune că am simțit
pierderi financiare. Ne-am mobilizat cu echipa și am decis să
lucrăm în perioada izolării la o
direcție nouă strategică. Totodată,
am muncit la diverse modele de
haine pe care le vom lansa când
vom putea reveni la lucru”, a subliniat tânăra creatoare de haine.
Vânzările oricum continuă,
chiar și pe timp de pandemie.
„Este vară. Chiar dacă merg sau
nu la serviciu, oamenii cumpără
haine de sezon precum sunt tricourile, fustele, pantalonii scurți și
alte piese vestimentare pe care le
avem în stoc”, a precizat Mihaela.
Tânăra creatoare de haine nu
își face planuri, dar se focusează
pe vânzările online și pe crearea
unui mediu sigur în magazinul său
de haine. „Deocamdată nu facem
planuri prea mari fiindcă întreaga
situație din țară este prea instabilă. Cât privește reinventarea, pe
timp de pandemie, am încercat
să apărem cât mai mult în mediul
online și am creat condiții sigure
pentru cei care ajung în magazinul
nostru prin înscriere prealabilă și,
obligatoriu – cu mască. În rest,
ne mișcăm spre noi încercări ca
și restul lumii”, a conchis tânăra
designeră.

14

REPORTAJ

Vineri / 31 iulie / 2020

Foto: Natalia MUNTEANU

GAZETA de Chișinău

„Pământurile noastre nu sunt ale noastre. Chiar și orașul Tighina nu-l mai întorc”

„Pe ce au pus mâna
rușii nu mai dau înapoi”
D

uminicile echipei noastre redacționale,
în afara faptului că promovăm și difuzăm
ziarul, sunt interesante prin contactul direct
cu lumea din centrele raionale, cu oamenii din sate
care vin la piață să-și vândă produsele agricole sau
să le procure, să mai schimbe o vorbă, două pentru
a afla ce e cu politica asta atât de neînțeleasă, de ce
se ceartă deputații, cum vom ieși din criză și din
pandemie etc.

Gheorghe BÂLICI
Iar cum degrabă vin și alegerile, sinceritatea și curiozitatea unor
interlocutori sunt la cote maxime,
iar interesul pentru ceea ce se mai
întâmplă în societatea noastră devine deosebit.
„25 de ani de pușcărie
de la tovarășul Stalin”
Duminica trecută, am ajuns la
Criuleni și la Vadul lui Vodă, două
orășele de pe malul drept al Nistrului. La una din cele două mici
piețe din Criuleni, prima la care
ne-am oprit, suntem apostrofați
de un reprezentant în vârstă al
celor care „ne-au eliberat”, probabil un fost „aparatcik”, un bărbat
înalt, uscățiv, de vreo 80 de ani.
De fapt, chiar el se prezintă ca
„vechi kaghebist”. Ne vede împărțind ziarul nostru și îl indignează
la culme titlul din pagina 1, din 26
iunie. „Ce înseamnă asta?! – «80
de ani de ocupație»?! „Pentru asta
ați fi fost închiși pentru 25 de ani
de către tovarășul Stalin!”, strigă
tipul în rusă. Este foarte nemulțumit și își caută susținători între
puținii oameni care s-a întâmplat
să fie martori ai incidentului, dar
fără succes. Un gust amar ne răvășește, iar încercarea noastră de
a-i explica ceva acestui cetățean
este zadarnică.

După această întâlnire inopinată cu „fratele mai mare”, remarcăm căldura deosebită cu care ne
tratează în discuții oamenii simpli, țăranii noștri care și-au adus
produsele la piață din grădina de
pe lângă casă, toate crescute cu
munca lor, la prețuri rezonabile,
pentru că precupeții lipsesc și nu
are cine să le dubleze costul, ca
la Chișinău.
Puținii cumpărători veniți la
piață sunt amabili și ei și nu ne
rămâne decât să vă transmitem
ce am mai discutat și cu unii, și
cu alții, pentru a vă reda o altă
atmosferă, cea a muncii oneste,
a răbdării și omeniei acestui popor obișnuit să rabde și să aștepte
timpuri mai bune.
„Dodon e un mincinos”
Vasile, 47 de ani, din Mașcăuți,
lucrează casier la benzinărie și
nu este prea mulțumit de salariul
pe care îl primește. Soția lui este
bucătăreasă și au patru copii. Este
aproape sigur că nu se va duce la
alegeri, „pentru că-s mulți bandiți”. „Avem nevoie să alegem
în fruntea statului un om mai în
vârstă, cu experiență de viață și
cu gândul la popor, unul care să
nu fure și să se gândească doar la
propriile interese. Pentru a avea
un asemenea om la putere, oamenii ar trebui să aleagă ca lumea,
nu așa ca până acum”, afirmă el.
Mihai, 69 de ani, din Răculești,
fost șofer, are o pensie de 1400
de lei. A parcat la poarta pieței
mașina „Samara”, procurată în
2003, și este gata să discute cu
„oameni de la Chișinău”. „Maia
Sandu vorbește ce trebuie și cum
trebuie. Dodon e un mincinos și
nu vreau nici să-l văd, nici să-l

ascult. Dacă dau de el la un post
TV, schimb postul sau, în genere,
închid televizorul. Lumea devine
tot mai săracă și mai săracă. Sistemele de irigare din zonă s-au
distrus, dar era mai bine dacă ar
fi fost păstrate. Tineretul fuge
peste hotare. Hramul satului nu
mai este ceea ce a fost. Case noi nu
se mai construiesc. Înainte nu ne
ajungeau terenuri de construcție,
iar acum… În cele vreo 600 de case
din sat abia de locuiesc vreo mie
de oameni. Dacă s-ar întâmpla o
minune – să se facă Unirea, am
scăpa de nevoi. Mai multă lume
crede acum în Unire și consideră că aceasta e calea noastră cea
dreaptă”, afirmă pensionarul.
„Nu se schimbă
degrabă nimic”
Paulina, 68 de ani, din Criuleni, are o pensie de 1200 de lei și
mai câștigă, timp de vreo lună, din
vânzările de la piață, circa 1000 de
lei. Are doi copii și patru nepoți și
ne spune că Republica Moldova nu
poate exista ca stat independent.
Eugenia, 62 de ani, din Slobozia-Dușca, fostă contabilă, are
trei copii, două fete și un băiat. Se
plânge că dă produsele agricole
aproape pe degeaba, pentru că
lipsesc cumpărătorii. „O să trăim
bine când o să dispară banditismul și corupția. Nu noi l-am ales
pe Dodon. Au venit cei de peste
Nistru și l-au votat. Sora mea, care

locuiește dincolo de Nistru, mi-a
povestit cum au venit și i-au propus 20 de dolari, ca la mulți alții.
Și acum au să vină și au să voteze,
o să vedeți”, relevă ea.
Elena, 47 de ani, din Zolonceni,
fostă bucătăreasă, cu o pensie de
invaliditate de 1145 de lei, ni se
destăinuie că pensia nu-i ajunge
nici de medicamente. Vinde la
piață câte ceva, pentru că și soțul, și fiica sa sunt invalizi. „Nu
se schimbă degrabă nimic. Șor ar
trebui să câștige alegerile. Chiar
dacă a furat, mai face câte ceva
și pentru popor, mai dă la lume.
Așa făcea și Kotovski: lua de la
cei bogați și dădea la cei săraci…”,
conchide Elena.
La piața din Vadul lui Vodă,
și aceasta micuță, dar cu mai
mulți cumpărători, am discutat
cu vânzătoarele de produse agricole, majoritatea femeilor fiind
din Transnistria.
„Vor da toate satele
de peste Nistru la ruși dacă
nu-l vom vota pe Dodon”
Valentina, 56 de ani, din Pârâta, bucătăreasă, ne spune că
autoritățile de la Tiraspol nu le
permit să lucreze pământul „de
la cote”. Îl arendează pentru 500
de lei și se mulțumesc și cu atâta.
„Pe ce au pus mâna rușii nu mai
dau înapoi. Pământurile noastre
nu sunt ale noastre. Chiar și orașul
Tighina nu-l mai întorc”, preci-

zează Valentina.
Elena, 75 de ani, din Pârâta, cu
o pensie de 2000 de lei, a crescut
șapte copii, iar soțul i-a murit cu
34 de ani în urmă. Își vinde și ea
„marfa proprie” și ne declară că
la alegeri nu se va duce, pentru
că „și-a pierdut încrederea în
conducere”.
Ana, 55 de ani, din Doroțcaia, fostă muncitoare, invalidă cu
o pensie de 1800 de lei, a văzut
războiul din 1992 și se bucură că
a rămas în viață. Are un fiu care
s-a stabilit în Germania, iar „soțul
suferă cu inima”. „Chișinăul face
cu noi ce vrea, nu ne apără de nedreptățile celor de la Tiraspol. Pe
la noi se vorbește că vor da toate
satele de peste Nistru, care-s în
jurisdicția Republicii Moldova, la
ruși, dacă nu-l vom vota pe Dodon”, se plânge Ana.
Liuba, 70 de ani, din Corjova,
fostă colhoznică, cu o pensie de
1600 de lei, a crescut o fată și un
băiat. Fiul, care a rămas cu ei, stă
cu toată familia sa în casa părintească, iar ea cu moșul – într-un
sărăieș, că le ajunge deja.
Svetlana, 54 de ani, din Pârâta, operatoare, a născut unicul
ei copil în anul 1992, pe 1 iulie.
Războiul era în toi și a ajuns cu
mare greu la maternitatea din
Chișinău. „După ce am născut,
nu-mi dădeau drumul acasă, dar
am revenit, că nu aveam unde mă
duce, chiar dacă războiul continua”, precizează Svetlana.

GAZETA de Chișinău

COMUNITATE

15
Vineri / 31 iulie / 2020

Cum (nu) sunt protejate femeile de violența
domestică în Republica Moldova?

U

La Centrul de Asistență și Protecție (CAP) se aflau zece femei,
copiii acestora, cu vârsta cuprinsă
între zero și trei ani, și doi angajați ai CAP. Aflăm de la Coaliția
Națională „Viață fără Violență în
Familie” care relatează faptele comise de făptaș în noaptea atacului.
Bărbatul a intrat într-o odaie unde
se afla o mamă cu trei copii. A
răsturnat patul, a amenințat asistentele sociale și a lovit-o pe una
dintre ele cu pumnul în față. Una
dintre angajate a reușit să telefoneze la numărul de urgență 112.
Bărbatul a fost escortat la Inspectoratul de Poliție Botanica.
Însă omul a revenit a doua zi
dimineața, la fel de agresiv. CAP
a telefonat din nou la 112, iar
operatorul a întrebat dacă „personalul centrului vede unde este
agresorul, și dacă nu, aceștia ar
putea fi trași la răspundere pentru
fals în declarații”. Operatorul ar
fi dat calificări comportamentului
angajatei, zicând: „Doamnă, dvs.

sunteți neadecvată etc.”
Violența față de femei este
abordată superficial și neprofesionist de autorități. „Este regretabil
că femeile victime sunt tratate discriminatoriu în raport cu agresorii
sau neglijate de cei care, conform
prevederilor legale, sunt primii
care trebuie să asigure protecția
victimei, izolarea și sancționarea
ulterioară a agresorului. Astfel de
atitudini și acțiuni descurajează
femeile victime să se adreseze la
poliție și reduc încrederea în sistem”, spun reprezentanții Coaliției
Naționale „Viață fără Violență în
Familie”.
GAZETA de Chișinău a aflat
că bărbatul a fost arestat pentru
un termen de 25 de zile. Potrivit
Direcției de Poliție Chișinău, pe
numele său „a fost pornită o cauza
penală privind amenințarea cu
omor și vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății”.
Bărbatul riscă amendă, muncă
neremunerată în folosul comuni-

Foto: Natalia MUNTEANU

n bărbat, care avea în mâini un cuțit și
un ciocan, a pătruns forțat în Centrul
de Asistență și Protecție a victimelor și
potențialelor victime ale traficului de ființe umane,
amenințând și deteriorând mobilierul și ușile
instituției. Își căuta soția.

Martie 2020. Marșul Solidarității la Chișinău

tății de la 180 la 240 de ore sau
închisoare de la unu la trei ani.
În același timp, Poliția Chișinău
ne-a comunicat că suspectul a
fost sancționat contravențional
și e în evidența Inspectoratului
de Poliție Strășeni, în calitate de
agresor familial.
La rândul său, serviciul de
urgență 112 a recunoscut că operatoarea a vorbit neprofesionist
cu asistenta socială. Angajata
de la 112 a presupus că apelul a
fost unul abuziv. „A fost inițiată o anchetă de serviciu privind
modalitatea de comunicare a ope-

ratorilor 112 cu apelanta care a
solicitat ajutorul. Operatorul și-a
cerut scuze. Și-a recunoscut vina.
Apelul a fost tratat de operator
ca unul abuziv și din această cauză a comunicat așa cu apelanta,
demonstrând neprofesionalism”,
ne-a explicat Serviciul Naţional
Unic Pentru Apelurile de Urgenţă
112 din Republica Moldova.
Violența domestică
în statistici
În primul semestru al anului
2020, Centrul Internațional „La

Strada Moldova” a înregistrat
304 cazuri de violență în familie,
dintre acestea 274 sunt femei, 38
sunt copii, iar 14 – bărbați. Agresorii sunt soții (48%), concubinii
(18%), copiii (10%) și ex-partenerii
(8%). Cei care raportează cazurile
de violență sunt victimele, rudele,
vecinii, cunoscuții sau prietenii.
În Republica Moldova, fiecare
a șasea femeie cu vârsta cuprinsă
între 15 și 64 de ani (63,4%), pe
parcursul vieții, este supusă unei
forme de violență în familie, iar
5,9% dintre acestea în afara familiei, conform Biroului Național
de Statistică.
Polițiștii pot întocmi pe loc un
ordin de restricție de urgență,
care le oferă victimelor zece zile
de siguranță, în care pot obține
o ordonanță de protecție pentru
trei luni, conform Legii privind
ordonanța de urgență.
Potrivit datelor statistice prezentate de Inspectoratul General al Poliției, în anul 2019 s-au
emis 285 de ordonanțe de urgență,
dintre care doar 145 au fost respectate, în restul 140 de cazuri
agresorul a încălcat restricțiile. În
anul 2019, la nivel național, Poliția R. Moldova a înregistrat 1.246
de cazuri de violență în familie.
Natalia MUNTEANU
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Ce se întâmplă
cu deșeurile rezultate
zilnic din secțiile Covid?
Cine le colectează, le neutralizează și le evacuează

P

e timp de pandemie, instituțiile medicale
au acumulat zilnic de două ori mai multe
deșeuri medicale decât în perioade în
care sistemul medical funcționa în regim
normal. Deșeurile medicale care vin din secțiile
Covid se consideră cu risc biologic ridicat și
sunt sortate și transportate după o procedură
foarte minuțioasă, fiind considerate deșeuri
periculoase.
În această perioadă, managerii
instituțiilor medicale au trebuit
să încheie contracte mai mari cu
firmele care transportă și distrug
aceste deșeuri.
Spre exemplu, până la pandemie, la Spitalul Clinic Municipal
de Boli Contagioase pentru Copii
se adunau câte 100-300 de kg de
deșeuri infecțioase pe lună. De
la începutul pandemiei se acumulează între 555 și 800 de kg
pe lună. Acum, de pe teritoriul
spitalului se evacuează deșeurile
de 3-4 ori pe săptămână, dublu
față de perioadele anterioare.
Cantitatea de deșeuri
a crescut mult
„De la începutul pandemiei
am schimbat contractul cu firma
care ne deservește. Cantitatea de
deșeuri a crescut foarte mult. Este
o procedură specială care prevede
cum se strâng, cum se transportă
la punctul unde se colectează, cum
sunt depozitate și marcate, cum
sunt transportate aceste deșeuri”,
spune managerul instituției, Ludmila Bârca.
Instituția a contractat firma
SRL UISPAC. Aceasta din urmă,
cu sediul în Chișinău, deservește
50 de spitale și centre medicale
publice și 300 de instituții private,
printre care stomatologii, centre
medicale private și cabinete cosmetologice.
„Până la pandemie se acumulau
lunar aproximativ 8 tone de deșeuri de la toate instituțiile medicale
cu care avem încheiate contracte.
Acum, cantitatea depășește 20-22
de tone pe lună”, a declarat administratorul firmei, Iurie Nicora.
Procedura de distrugere implică o mărunțire a cantităților
acumulate, astfel că în cele din
urmă rezultă tot deșeuri, doar că
în cantități mai mici și care nu
sunt periculoase. În urma procedurii, acestea devin de aproximativ 8-10 ori mai mici. Resturile
rezultate sunt preluate apoi de
Regia Autosalubritate și transportate la groapa de gunoi de la
Țânțăreni.  
Prelucrarea unui kilogram
de deșeu costă 16–20 de lei
„Procesul decurge la temperaturi joase (136 C), cu mărunţirea
concomitentă, sterilizarea şi dis-

trugerea deșeurilor periculoase,
inclusiv obiectele înţepătoare şi
tăioase care, după prelucrare, se
transformă în deşeuri menajere”,
a explicat Nicora.
Capacitatea de prelucrare a
aparatului este de 250 de litri sau
echivalentul a aproximativ 28 kg
de deşeuri infecţioase lichide şi
solide. Durata unui ciclu este de
75 de minute. Prelucrarea unui
kilogram de deșeu costă între 16 și
20 de lei, prețurile fiind în funcție
de tenderele câștigate.
Și managerul Spitalului Clinic
Republican Bălți, Serghei Rotari,
afirmă că a crescut considerabil
cantitatea de deșeuri generată
în perioada pandemiei, iar asta
a făcut ca și contractele cu firmele
prestatoare de astfel de servicii să
fie reînnoite.
„Noi plătim aproximativ
25 de lei pentru un kg”
„În lunile aprilie, mai și iunie,
noi am strâns 11,5 tone sau aproximativ 125 de kg pe zi. Este un

Există
un traseu
prestabilit prin
instituție, pentru
a nu intersecta
fluxul curat. Acolo
se sterilizează, se
mărunțește, se
neutralizează și
acest deșeu devine
menajer, care este
preluat ulterior
de Regia
Autosalubritate.

volum mare, iar acest material se
distruge foarte greu. Firma cu care
avem încheiat contract închiriază spațiu în clădirea instituției și
spune că aceste costume pe care le
îmbrăcăm conțin o substanță chimică, ceea ce le dă bătăi de cap la
distrugere. Noi plătim aproximativ 25 de lei pentru un kilogram”.
Pe lângă echipamentele spe-

ciale pe care le-a cumpărat instituția, s-au cumpărat și saci, și
tomberoane speciale. La intrarea
în secția de triere, managerul a
insistat să pună și o cameră, astfel, medicul se asigură că toți angajații respectă instrucțiunile de
dezbrăcare.
Spitalul Clinic Republican Bălți
are încheiat un contrat de prestare
a serviciilor de reciclare a deșeurilor medicale cu firma SRL Ecostat.
Aceeași firmă prestează servicii
și pentru Centrul medicilor de
Familie Glodeni. Deși generează
o cantitate mai mică de deșeuri
periculoase și instituțiile medicale
din medicina primară au trebuit
să își revadă prioritățile în această
perioadă.
„Ne echipăm la fiecare
pacient separat”
„Am reînnoit și noi contractele. Le depozităm în saci speciali,
pungi negre și ne echipăm la fiecare pacient separat. Dacă mergem
la patru prelevări, avem patru pachete cu deșeuri. În mașină avem
containere speciale pentru Covid.
Se acumulează aproximativ 30
de kilograme pe săptămână. Noi
avem contract cu firma Ecostat”,
potrivit Gabrielei Sandu, șefa
Centrului medicilor de Familie
Glodeni.
Spitalul Clinic Republican este
una dintre instituțiile medicale
care dispun de o autoclavă și distruge deșeurile periculoase prin
sterilizare.
„Cantitatea de deșeuri infecțioase s-a mărit considerabil,
pentru că se folosesc cu mult mai
multe echipamente de protecție,
combinezoane, măști, mănuși, viziere. Traseul deșeului este același
ca pentru orice deșeu infecțios,

care se produce în timpul activității medicale. Tot ce nu este
înțepător se colectează în saci galbeni, ca mai apoi să se sterilizeze
la temperaturi înalte.
Pentru a nu contamina
fluxul curat
Există un traseu prestabilit prin
instituție, pentru a nu intersecta
fluxul curat. Acolo se sterilizează,
se mărunțește, se neutralizează și
acest deșeu devine menajer, care
este preluat ulterior de Regia Autosalubritate. Cât privește deșeurile
înțepătoare, acele de la pacienți,
acestea se colectează în recipiente
cu pereți duri, care mai apoi urmează același traseu. Avem personal care lucrează 24 din 24 de ore și
asigură neutralizarea”, susține șefa
serviciului sanitar epidemiologic
al SCR, Marina Chilianu.
În luna iunie, instituția a colectat peste 3 tone de deșeuri generate din activitatea legată de
Covid, dar și deșeuri provenite
de la urgențele programate și de
la chirurgia de zi.
Potrivit Ordinului 412 din 17
aprilie 2020 cu privire la testarea
de laborator a pacienților cu COVID-19 încadrați în tratament la
domiciliu, deșeurile rezultate din
activitatea de prelevare a probelor
biologice, inclusiv echipamentele individuale de protecție, vor fi
plasate în saci pentru colectarea
deșeurilor infecțioase de culoare
galbenă cu semnul „risc biologic”,
și vor fi gestionate corespunzător
deșeurilor periculoase.
Potrivit Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activitatea medica-

lă, fiecare producător de deșeuri
rezultate din activitatea medicală
este responsabil de gestionarea
deșeurilor în mod sigur pentru
mediu și sănătate, de colectarea
separată și împachetarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, de stocarea temporară și
transportarea în condiții sigure a
deșeurilor, tratarea și eliminarea
finală. Tot producătorul de deșeuri medicale este obligat să ducă
o evidență a datelor și informațiilor privind deșeurile produse și
gestionarea acestora, educarea și
formarea personalului.
„Gestionarea deșeurilor
în mod sigur pentru mediu
și sănătate”
Nerespectarea prevederilor
Regulamentului sanitar atrage
după sine răspunderea conform
prevederilor articolului 154 din
Codul contravențional, ceea ce
presupune o amendă de la 20 la 40
de unităţi convenţionale (1.0002.000 de lei) aplicată persoanei
fizice sau muncă neremunerată
în folosul comunităţii de până la
60 de ore, cu amendă de la 200
la 300 de unităţi convenţionale
(10.000-15.000 de lei) aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul
de a desfăşura o anumită activitate
pe un termen de la 3 luni la un an.
Potrivit Notei informative care
însoțește Regulamentul sanitar
este necesar ca fiecare raion să
dispună de o autoclavă cu capacitatea de 200 de litri, costurile investițiilor fiind estimate la 3.906
mii de dolari.
sănătateinfo.md
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Pavel Brădescu la a 70-a aniversare

Vocația artei
jurnalistice

P

avel Brădescu face parte din elita acelor
cronicari care știu a scrie din inspirație,
presărând cu mărgăritarele unor cuvinte
pline de forță ideile pe care și-a propus să
le aducă la cunoștința cititorului.

Iulian BOGATU
A pus întotdeauna gândul în
capul unghiului, iar simțul cuvântului și sentimentul armoniei
au întregit ideea prezentată spre
judecată publicului. Are un tact
deosebit pentru nuanțele de exprimare legate de redarea fidelă
a unei stări sufletești, a dispoziției celui intervievat sau a eroului
reportajului... Pentru a înțelege
măcar în mică măsură proveniența
acestor calități rare, în parte moștenite și determinate de un talent
aflat în continuă cultivare, în parte
dobândite prin muncă asiduă și
plină de dăruire, vom face o succintă trecere în revistă a biografiei
protagonistului acestui material
pe care i-l dedicăm cu pietate și
profund respect.

străini de acest neam pe care în
repetate rânduri au încercat să-l
zătrească de pe suprafața pământului.
Era o zi din vara lui 1944. Satul
Țânțăreni era plin de soldați ruși.
Lumea o ducea greu atunci, lipsurile fiind tot mai mari, pe zi ce
trece. În familia Brădescu tocmai
se pregăteau de cină, iar mămăliga
aburindă se afla pe o măsuță în
bucătărie. Pe neprins de veste, ca
să nu zic pe nepusă masă, în casă
intră o creatură care nici nu putea
fi numită ființă umană, în uniformă
sovietică cu epoleți de maior, beat

pe care și-a clădit personalitatea
Pavel Brădescu, lucru care i-a permis să treacă cu destoinicie prin
intemperiile unui regim comunist
fățarnic și antiuman ce căuta să ne
despartă de tulpina principală a
neamului și de Dumnezeu...
A absolvit Școala pedagogică
din Orhei și Facultatea de Istorie
a Institutului de Stat din Chișinău
(azi USM), lărgindu-și în permanență orizontul de interese, fapt
oglindit în profunzimea materialelor jurnalistice realizate ulterior...
La Radioul național, în calitate de
autor de știri și redactor timp de
21 de ani, a fost alături de ascultători, asumându-și relatarea fidelă, necenzurată a evenimentelor
în momentele de restriște. Și în
2004 a fost în primele rânduri ale
protestatarilor aflați în altercație
cu forțele poliției din subordinea

care se dovedi salvator pentru o
bătrânică ce a căzut sub cizmele
gloatei dezlănțuite a „forțelor de
ordine” și pe care Pavel Brădescu
a reușit să o scoată din mulțime.
De asemenea, a înfruntat cu
maxim curaj consecințele reportajelor sale tăioase ce vizau faptele
reprobabile ale unor indivizi suspuși, certați cu buna-cuviință sau
devorați de avariție și de patima
căpătuirii, pe seama acestui popor
ce se bălăcește, tocmai din cauza
lor, de atâtea decenii în mizerie.

Seva strămoșească
S-a născut pe 29 iulie 1950 în
pitoreasca localitate Țânțăreni de
prin părțile Teleneștilor, într-o
familie numeroasă de vrednici
gospodari. A fost botezat cu prenumele Pavel, în cinstea biblicului
Apostol. Tatăl său, Carp Brădescu,
era un om dintr-o bucată, cu un
caracter de neclintit și de o forță
impresionantă – și la direct, și la
figurat –, moștenită și de fiul Pavel,
care prin exemplul viu pe care îl
avea permanent în fața ochilor a
fost educat într-o armonie desăvârșită cu tradițiile strămoșești ale
neamului și normele bunei-cuviințe ce erau suverane în această
familie...
Tatăl și pedeapsa divină
Aveai impresia că forța fizică
nemăsurată a lui Carp Brădescu izvora dintr-o comoară sufletească ce
făcea legătura cu lumea din jur prin
unde nevăzute, însă cu efecte mai
mult decât vizibile. Să vă povestesc
un caz care este mai grăitor decât
orice descriere abstractă a naturii
lăuntrice proprii tatălui lui Pavel.
Cel de-al Doilea Război Mondial
trecea cu tăvălugul său nemilos
pentru a doua oară prin ținuturile
Moldovei, acest al doilea val fiind
mult mai crud decât precedentul,
căci era provocat de „liberatorii”
comuniști, liberi de Dumnezeu și

Un premiu din partea președintelui Federației de Lupta Națională Trânta, S. Busuioc

criță și cu apucături de stăpânitor
al pământului.
În căutare de băutură se apropie
pe dată de masă, fără a spune măcar
„bună ziua”, și în clipa următoare
își așeză fundul pe mămăliga acoperită cu un prosopel. N-a reușit
să scoată o vorbă că o palmă grea
cât o piatră de moară îi căzu peste
scăfârlia-i bleagă – în ipostaza de
„eliberator victorios” numai la un
asemenea gest nu se aștepta. Când
peste câteva minute bune se trezi
din inconștiență și se ridică năucit de pe podea, a început a trage
din automat și a striga cu glas neomenesc după autorul acelui act
pedepsitor ce veni ca un trăsnet
exprimând voința cerurilor. Nu-l
mai găsi nici atunci, nici timp de câteva zile după asta, Carp Brădescu
aciuându-se în pădurea salvatoare
până când puhoiul bolșevic se rostogoli mai departe spre vest.
Școala vieții
Cei șapte ani de acasă au constituit acea temelie de nezdruncinat

regimului însăilat de comuniști,
care căuta să-și aserveasсă televiziunea și radioul național. Atunci
s-a aflat cot la cot cu frații Buiuc,
renumiții antrenori de judo și
sambo, completând acel lanț viu

A făcut parte, alături de Sergiu
Cucuietu, Ion Butnaru, Petru Bogatu (mentorul și bunul său prieten) ș.a. din colectivele de redacție
ale ziarelor Țara, Timpul, Flux,
fanioanele mișcării de emancipare

Se încinge lupta pentru
supremație
S-a configurat, după șase etape disputate, tripleta
liderilor din cadrul Diviziei Naționale la fotbal. Supremația o deține formația Sheriff Tiraspol, care nu
numai că nu a pierdut niciun punct, dar nu a încasat
niciun gol de la debutul Campionatului, marcând
în medie de trei ori pe meci – niște rezultate de-a
dreptul incredibile.
Însă pe urmele campioanei în exercițiu, la doar
două puncte diferență, calcă echipa Petrocub, proaspăta deținătoare a Cupei Moldovei. Discipolii lui
Lilian Popescu demonstrează un joc și o pregătire
tehnico-tactică impresionante, și o statistică pe
măsură: cinci victorii consecutive; în plus, gruparea
din Hâncești are cele mai multe goluri înscrise în
această ediție de campionat și doar două primite.
Pe locul III în clasament, cu un punct mai puțin
în spatele hânceștenilor, se află cei de la Sfântul

națională de sub cizma imperiului
rusesc și ale promovării idealului
Unirii cu Țara. Iar în calitate de redactor-șef al săptămânalului Sport
Plus a creat materiale jurnalistice
ce sunt de referință în domeniu,
în repetate rânduri fiind declarat
Ziaristul sportiv al anului.
Tăria interioară
Calmul și tăria interioară ce-i
sunt caracteristice îi permit timp
de decenii să câștige, printr-o concentrare exemplară, întrecerile din
cadrul Olimpiadei jurnaliștilor
sportivi, în fața unor colegi mult
mai tineri, la probele de baschet
(aruncarea la coș, cu recordul de 9
reușite din 10 încercări), înot, tenis
de masă. De mic a făcut o mare pasiune și pentru disciplinele jocului
minții: șah și jocul de dame. Este
unicul câștigător al turneului de
șah printre jurnaliști pe parcursul
ultimilor 14 ani. Are o capacitate
de mobilizare maximă pe care doar
la sportivi de performanță ai mai
des ocazia s-o întâlnești.
Însă cea mai valoroasă calitate pentru un jurnalist, pe care o
posedă la gradul excelent, este
mânuirea cuvântului într-un mod
aducător de beneficii societății,
persoanelor simple care o alcătuiesc, atât prin atitudinea critică
plină de greutate, cât și prin promovarea cu delicatețe a valorilor ce
ne animă cu adevărat viața. Pavel
Brădescu scrie precum respiră – de
nenumărate ori am fost martorul
acestui proces impregnat de magic
–: dezinvolt, sincer, fără efort și
cu o naturalețe ce-ți dă fiori. Îți
dorim ca acest dar mereu să te însuflețească și să bucure oamenii
de bine; să ne trăiești, MAESTRE!

Gheorghe, surucenenii având la rândul lor un avans
de cinci puncte față de următoarea clasată, Dacia-Buiucani.
S-a conturat și grupul celor patru codașe, Codru
Lozova rămânând unica echipă fără niciun punct
acumulat. Următorul candidat la retrogradare este
clubul Speranța Nisporeni, cu două puncte la activ. De asemenea, în zona de risc, cu doar patru
puncte în palmares, se află formațiile FC Florești
și Zimbru Chișinău.
Mai jos vă prezentăm clasamentul Diviziei Naționale după șase etape disputate:
1. Sheriff – 18 puncte; 2. Petrocub – 16 p.; 3.
Sf. Gheorghe – 15 p.; 4. Dacia-Buiucani – 10 p.; 5.
Dinamo-Auto – 9 p.; 6. Milsami – 8 p.; 7. Zimbru
– 4 p.; 8. FC Florești – 4 p.; 9. Speranța – 2 p.;
10. Codru – 0 p.
Golgeteri: V. Ambros (Petrocub) – 6 goluri (2
din penalty), S. Plătică (Petrocub) – 5, F. Castañeda
(Sheriff) – 5 (1).
I. B.
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Compania Moderna începe faza a treia
a testării vaccinului împotriva COVID-19
Statele Unite şi-au dublat investiţia destinată
companiei farmaceutice Moderna pentru susţinerea
unui potenţial vaccin împotriva COVID-19, care a
intrat luni în a treia şi ultima fază a testării clinice,
relatează AFP.
Guvernul american s-a angajat astfel să suplimenteze cu 472 de milioane de dolari suma deja
anunţată, de 483 de milioane, a declarat compania
Moderna. Conform acesteia, sporirea finanţării este
justificată de faptul că a decis să efectueze un test
clinic în faza a treia mult mai amplu decât a prevăzut iniţial.
Vaccinul său experimental, care în prima fază a
testării clinice a creat anticorpi pentru toţi cei 45
de voluntari, a început etapa testării pe 30.000 de
voluntari. Jumătate dintre aceştia vor primi o doză
de 100 de micrograme, iar ceilalţi un placebo.
Statele Unite este ţara cea mai îndoliată de pandemia COVID-19, cu peste 146.000 de decese până
în prezent şi cu o creştere continuă a noilor cazuri

de infectare. Prin urmare, guvernul american investeşte masiv pentru a găsi o soluţie de imunizare
a populaţiei şi a alocat deja 1,95 miliarde de dolari
pentru a obţine 100 de milioane de doze dintr-un
alt potenţial vaccin împotriva noului coronavirus,
dezvoltat de alianţa germano-americană Biontech-Pfizer.
Agerpres
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu
vârsta de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176
cm, care poate avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în
construcții. (02)
„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)

Carul cu bancuri
Inscripție pe ușa unui medic:
- Flori și ciocolată nu beau!
- Doamnă, vă sun de la spital. Soțul dvs. este inconștient.
- Mie-mi spui, îl cunosc de 25 de ani!
Polițistul către o blondă:
- Domnișoară, este inadmisibil!!! Ați întrecut orice măsură săptămâna aceasta, ați lovit deja al cincilea pieton!
- Mă scuzați, dar câți am voie?
Sunt bărbați care calcă pe bec, dar sunt și femei care ard toată
instalația.
Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de
vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre

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

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

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

3 luni

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

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

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

Integrama

19

LA NOI ACASĂ

GAZETA de Chișinău

Vineri / 31 iulie / 2020

Cum se răzbună o femeie înşelată (2)

S-a consultat cu un jurist care
a sfătuit-o ce să facă. Și-a adunat
copiii și le-a spus adevărul despre
tatăl lor. De-a mirării a fost că ei
i-au ținut parte mamei și au îndemnat-o să facă ce crede că e mai
bine. Între timp, Marina a angajat
un detectiv particular care să-l urmărească pe soț și pe iubită, adică
a pornit pe cont propriu un proces
de divorţ, fără să fi vorbit cu soțul
o dată măcar.
Angajează un detectiv
particular
Nici nu i-a adiat că ar cunoaşte
viaţa lui ascunsă. Într-o zi, i-a cerut
să-i facă o procură, chipurile el e
permanent ocupat și ea trebuie
să-l reprezinte în diferite instituţii
pentru a semna acte. Simţindu-se
vinovat faţă de ea, el a acceptat cu
uşurinţă.
În momentul când nevasta a
avut dovada că el într-adevăr o
înşală şi că ceea ce a auzit ea nu
sunt doar zvonuri, Marina a scos
de vânzare casa lor. Dumitru ca întotdeauna plecase într-o deplasare
de lungă durată în afara republicii.
Mai târziu, absolut întâmplător, a
aflat Marina că bărbatul şi iubita

Vinde toate proprietăţile
Când s-a întors acasă Dumitru,
a găsit vila vândută, nevasta dispărută. Uite abia atunci s-a speriat
cumplit. Şi-a dat seama că Marina
ştia totul şi că, din impulsivitate,
a hotărât să se răzbune pe el. Dar
nu ştia până unde poate ajunge
răzbunarea ei. Bărbatul nici să-şi
închipuie că la ora aceea nu mai
avea nicio proprietate, că rămăsese
doar cu salariul din minister şi cu
acţiunile din bănci, în rest, nu mai
avea nimic.
Le-a telefonat copiilor şi a întrebat ce se întâmplă. Fiică-sa l-a
repezit la telefon: „Mata ştii mai
bine ce-ai făcut!”. „Pe unde-i mamă-ta?” – întrebă el. „A vândut tot
ce-aţi avut şi a plecat, noi nu ştim
unde.” „Și eu unde să trăiesc?” –

înşelat-o, că aştepta copil de la o
altă femeie şi judecătoarea a pronunţat sentinţa: să fie divorţaţi fără
partajarea averii, pentru că tot ce
avuseseră împreună a fost vândut
înainte de divorţ. Adică, de fapt,
nu aveau ce împărţi.

FOTO-SIMBOL

Lidia BOBÂNĂ

lui erau la odihnă.
Şi nevasta a înstrăinat vila în
care locuiau. Şi-a pus banii pe
cont şi s-a mutat la fiica ei. În același mod a vândut vila din afara
oraşului. Acţiunile nu şi le putea
însuşi pentru că era o procedură
mai complicată. Vânzările fiind în
desfășurare, ea a înaintat acţiune
de divorţ.
Credeţi că după odihnă a tras
Dumitru acasă? Ba bine că nu, s-a
mutat la iubită, continuând să-i
telefoneze Marinei, spunându-i
că se reţine, că are treburi importante peste hotare etc. Dar Marina
ştia că e în oraş, avea și fotografii
ca dovadă, telefonase la serviciu,
și colegii lui i-au confirmat că el
este la serviciu, aşa că nevasta nu
avea nicio mustrare de conştiinţă
că ceea ce face nu e corect.

întrebă Dumitru. Fata îi răspunse
cu răutate: „Acolo pe unde umbli
de doi ani de zile!”.
Între timp, Marina a plecat la
o rudă îndepărtată într-un sat din
nordul Moldovei. Cu gând să se
ascundă acolo până se mai liniştesc apele. La o verişoară de-a treia
de-a mamei sale, cu care nu prea
întreţineau relaţii nici părinţii ei.
S-a ascuns atât de bine, încât nici
copiilor nu le-a spus unde se află.
Le telefona ea uneori să afle cum se
desfăşoară lucrurile. Ei uite, Marina n-a rezistat mai mult de-o lună
să stea cu mâinile în sân. Îşi ajuta
ruda să se descurce cu treburile
casnice, o ajuta şi la magazin.
Divorţul se pronunţă
în folosul Marinei
Ţinea verişoara o dugheană în
mijlocul satului, unde vindea de
toate, de la gaz până la produse
alimentare. Încetul cu încetul,
începu să-i placă lucrul acesta, şi
o înlocuia pe Elena în magazin.
Pentru că era femeie tânără şi frumoasă, glumeaţă de felul ei, sătenii

au îndrăgit-o foarte repede. Aveau
sau nu aveau nevoie de ceva, ori de
câte ori treceau pe lângă dugheană,
intrau să o salute.
Să nu vă închipuiţi că Marina
suporta uşor despărţirea de Dumitru, oricum aveau împreună doi
copii şi au convieţuit mai bine de
20 de ani. Dar era o femeie atât de
mândră, încât n-ar fi recunoscut în
ruptul capului cât de mult suferea.
Nopţile mai că nu dormea de necaz. De multe ori perna îi era scăldată în lacrimi, dar ura şi veninul
o îndemnau să ducă răzbunarea
până la capăt.
Pentru că-l ştia pe Dumitru
zgârcit şi ambiţios, ştia că pierderea imobilelor o să-l distrugă
psihic. O să râme pământul, dar
o să încerce s-o găsească. Lunile
treceau, Marina ştia că Dumitru
primise de acum invitaţie la judecată pentru divorţ, dar ea a hotărât să nu se prezinte la primul
proces.
N-a venit nici la al doilea. A treia oară, avocatul ei s-a prezentat,
cu toate dovezile pe care le avea
Marina la îndemână – că soţul a

Dumitru şi Marina o iau,
separat, de la capăt
Deşi a încercat Dumitru, prin
avocatul lui, să i se facă parte din
ce-a avut, nu i-a reuşit. Pentru
că Marina, prin probele pe care
le avea şi mărturiile în scris că el
lua din casă lucruri de preţ, pe când
trăiau împreună, pe care nu se ştie
unde le ducea. Că şi-a vândut maşina şi nu i-a dat un ban ei, că şi-a
cumpărat alta mult mai bună şi
mai scumpă şi e în posesia lui, şi
că ea nu pretinde la ea.
La judecată veneau doar copiii
lor şi o mătuşă de-a Marinei, care
se tot dădea pe lângă Dumitru să-l
îndemne să se împace cu nepoată-sa, căci au copii şi nepoţi împreună. Alături de Dumitru era
mereu Eleonora, prinsese curaj
femeia, dacă a văzut că treburile
evoluează în favoarea ei. S-a ţinut
scai s-o ia Dumitru de nevastă până
a se naşte copilul.
Peste alte câteva luni, s-a întors la Chişinău şi Marina. Şi-a
cumpărat un apartament în care
să locuiască şi un altul mai mic pe
care să-l dea în chirie. Din banii
rămaşi se gândeşte să înceapă o
afacere. La 42 de ani, ia viaţa în
piept şi speră să reuşească. Până
să se încheie povestea cu divorţul,
Marina a devenit bunică a doua
oară.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Vineri, Luna intră în
semnul nașterii tale, ceea
ce te va ajuta să îți recapeți
energia și buna dispoziție.
Miercuri, Mercur se instalează în casa copiilor și a
iubirii, urmând ca, vineri,
Venus să intre în sectorul
familiei. Se anunță o perioadă bună în plan personal, în
care se armonizează o serie
de diferențe mari de mentalitate.

Ți se recomandă să apelezi mai des la exerciții de
gestionare a stresului, pentru a te asigura că nu spui
lucruri pe care le-ai putea
regreta. Luna plină de lunea aceasta se manifestă
plenar în casa carierei.
De influența pozitivă a lui
Venus te bucuri în familie.
E o perioadă ideală să clarifici situații conflictuale
mai vechi.

Trebuie să fii pregătit(ă) pentru schimbare
și să dovedești ceva mai
multă flexibilitate. Vineri,
Venus intră în casa banilor, semn că se vor arăta
și oportunități de suplimentare a veniturilor și/
sau valorificare a economiilor pe măsură. Nu se
anunță evenimente ieșite
din comun în relația de
cuplu sau la nivel social.

S-ar putea ca prima
parte a săptămânii să fie
solicitantă pentru tine, cel
puțin din punct de vedere
emoțional. Venus are rolul
de a reinstaura armonia în
universul tău interior și în
raport cu ceilalți. Luna plină poate conduce însă și la
fluctuații de ordin financiar. Te vei bucura de un plus
de șarm și carismă.

Vei beneficia de o sursă puternică de energie.
Va trebui să dai dovadă
de mai multă implicare
în relațiile profesionale,
închegând legături mai
puternice cu colegii, ceea
ce îți va aduce oportunități
de a realiza profituri în comun. Luna plină animă și
sectorul sentimental, catalizând schimbări în relația
cu partenerul.

Nu vei duce lipsă de
energie. Caută totuși să te
folosești eficient de ea. Ai
putea avea parte de o primă
jumătate de săptămână lucrătoare destul de aglomerată, semn că trebuie să îți
ierarhizezi prioritățile. S-ar
putea să te apropii mai mult
de unii prieteni sau poate
că legi noi relații cu persoane care îți împărtășesc
viziunile.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Ar fi bine să îți găsești
mai mult timp pentru odihnă. Se întrevăd oportunități
să demonstrezi care este
de fapt valoarea ta în plan
profesional. Te bucuri de
mai multă spontaneitate în
raport cu partenerul de viață, iar de miercuri, Mercur
îți aduce în cale persoane
care îți vor deveni destul
de repede foarte apropiate.

Ești mai conștient(ă) de
ceea ce simți și îți asculți
mai des intuiția când interacționezi cu apropiații. Asta
te ajută să iei decizii mai
bune. Comunici mai ușor
cu șefii, iar de vineri apar
ocazii de călătorie. E important să-ți faci timp și pentru
cei dragi, căci altfel nu vei
putea profita la maximum
de toate oportunitățile.

Din punct de vedere
emoțional, se prefigurează o
atmosferă schimbătoare. De
miercuri, ar putea apărea
prilejuri de a întreprinde
delegații sau de a iniția colaborări cu persoane de peste hotare. De vineri, cresc
șansele unor parteneriate
lucrative. E posibil să apară
tensiuni între tine și unele
persoane apropiate.

Din punct de vedere financiar, așteaptă-te și la
câștiguri, dar și la unele
lipsuri. Pot apărea oportunități de a lega colaborări
care îți pot aduce profituri
destul de importante. Există
posibilitatea să întâlnești
pe cineva cu care ai putea
face casă bună în viitor.
În orice caz, se arată vești
foarte bune.

Începi săptămâna cu
forțe proaspete, gata să
realizezi tot ceea ce ți-ai
propus. Caută-ți niște scopuri clare. În prima parte a
săptămânii, s-ar putea manifesta tensiuni între tine și
colegii de serviciu. Acestea
s-ar putea simți și în raport
cu partenerul de viață. Mercur ajută la detensionarea
atmosferei.

Trebuie să ai mai multă
grijă de tine, poate nu ar
strica să treci pe la medic.
De miercuri, vei comunica
mai bine cu colegii de muncă, cerându-le și ajutorul
chiar în anumite momente.
Venus își face apariția vineri
în casa iubirii și a copiilor
din horoscopul tău general.
Se anunță oportunități de
flirt și de o relație serioasă.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 3 august
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
10.00 Serial: - Fram
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevaruri despre trecut
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.50 Serial: Secretul lui Nok-Du

02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.55 Filler călătorie vară
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
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
06.25 Cântec, dor şi omenie
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 C. Moscovici. Antologia
adevărului
12.00 F/d
12.30 Vacanţa romană a lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Top Eurovision
13.30 Pur şi simplu
13.45 In memoriam. Maria Bieşu
14.40 F/d
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Zona ARS
16.20 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film: 88 de minute
Minimax

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
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Fantomele fiordului
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Serial: Comisarul Rex
01.00 Serial: Fantomele fiordului,
ep. 3
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.25 Izolaţi în România
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.00 #Creativ
04.25 Replay
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Marele război al
naţiunilor
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa 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: Marele război al
naţiunilor
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Serial: Primăverii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Solomon şi Gaenor 103’

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Familia Jetson: filmul
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 LEGO Friends - Haideţi pe
scenă!
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
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 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie În Secretul Zânei
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 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.45 Film Dumplin’
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Ora de vârf
23.30 Ştirile
00.00 Serial Vlad
02.00 Las Fierbinţi
03.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV

PROGRAME 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
23.00 La Bloc
23.30 Teleshopping
00.00 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 Побеждая время
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Замерзшая из Майами
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Имоджен
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Имоджен
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф 2: 22
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Песня имен
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. 715

10.00 Film: HAOS ÎN DRAGOSTE
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.
324
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
327
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 716
21.00 Film: TRECĂTOAREA DIAVOLULUI
23.00 Iubire interzisă
00.45 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Запретная Любовь
21.00 Т/с 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 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
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 Т/с Погнали
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 Психологини
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 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 4 august
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
10.00 Serial: - Fram
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 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
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 Revizie tehnica
06.00 Moştenirea clandestină
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
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09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
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
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. 4
02.00 Revizie tehnică
06.05 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Marele război al
naţiunilor
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa 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: Marele război al
naţiunilor
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.00 Serial: Primăverii
01.00 Memorialul Durerii
01.55 Filler călătorie vară
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa

07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 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 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.30 Musafirul
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor

mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Pompierul Sam - Gata de
acţiune!
09.15 Talking Tom şi prietenii lui
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 My Little Pony: Equestria
Girls - Jocurile prieteniei
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
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 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Puterile Prinţeselor
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 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.15 Film O reţetă letală: misterul
tartei cu piersici
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Ninja
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
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
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 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
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
09.50 Х/ф Песня имен
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф 2: 22
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Шанхайский
перевозчик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Шанхайский
перевозчик
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В доме отца
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Предчувствие
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Check in
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 716
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.
325
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
328
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 717
21.00 Film: DRUMUL FĂRĂ ÎNTOARCERE
23.45 Film: TRECĂTOAREA DIAVOLULUI
01.45 Poamă acră
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 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
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 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени.
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Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
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 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 5 august
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
10.00 Serial: - Fram
11.00 Natură şi aventură
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Timişoara, capitală culturală
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 Diasporadar

16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Moştenirea clandestină
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
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!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 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. 5
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.25 M. A. I. aproape de tine
02.50 Sport
03.05 Meteo
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.00 Levintza
04.25 Tezaur folcloric
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Marele război al
naţiunilor
09.00 Teleşcoala Clasa 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: Marele război al
naţiunilor
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Shalako
22.05 Câştigă România!
23.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Telecinemateca: Shalako
02.05 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.05 Sport
03.15 Telejurnal
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 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Vacanţa romană a 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
15.50 Magia naiului
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Taxi 3
21.00 Ştirile
21.20 Top Eurovision
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
21.20 Отпуск Катерины

13.00 Ştirile
13.45 Film Doamna Winterbourne
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Pompeii
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 Предчувствие

Minimax
06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Curiosul George 2: un Crăciun
maimuţesc
09.05 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie În Secretul Zânei
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
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 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Familia Jetson: filmul
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 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea

11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф В доме отца
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф На другом конце
провода
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф На другом конце
провода
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Глава 27
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Письма к Джульетте
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
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23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 717
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.
326
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
329
20.00 Film: URMĂRIT DE
MOARTE
22.15 Film: Lovitură PERFECTĂ
00.15 Film: MAJORDOMUL
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
06.00 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
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 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
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 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 6 august
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
10.00 Serial: - Fram
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei

21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie
00.35 România… în bucate
01.05 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
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
09.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
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!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.35 Serial: Comisarul Rex
19.35 MomentArt
19.40 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. 6
02.00 Trish - bucătar la Paris
02.30 Pro Patria
02.55 Sport
03.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.00 Şah-mat
04.25 Profesioniştii…
05.15 Exclusiv în România
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Marele război al
naţiunilor, 7 eps
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa 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 Teleşcoala Clasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Răzbunarea sicilianului
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Răzbunarea sicilianului
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Câştigă România!
05.00 Filler călătorie vară
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Top Eurovision
08.20 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.30 Moldova de Patrimoniu
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13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Prin muzică în Europa
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
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 Vacanţa romană a lui Catherine
21.45 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.25 Prin muzică în Europa

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

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

TV8

Minimax

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Письма к Джульетте
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Глава 27
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Помпеи
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Помпеи

06.00 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
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 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
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 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
09.20 Talking Tom şi prietenii lui
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie: Dreamhouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie în Puterile Prinţeselor
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
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 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Pompierul Sam - Gata de
acţiune!
21.35 Bebe Şef: Înapoi la treabă
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 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.15 Film Misterul din florărie:
nunta mortală
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Terminatorul 2: Ziua
Judecăţii
00.15 Ştirile
00.45 Serial Vlad
02.30 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
23.45 Teleshopping
00.15 Ştirile Pro TV
00.45 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

16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Полночное Солнце
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Однажды в Голливуде
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
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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

07.00 Generaţia Fit
07.35 Documentar: Marele război al
naţiunilor, 7 eps
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa 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: Marele război al
naţiunilor, 7 eps
14.45 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa XIII
15.55 Engleză la minut
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Vara amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.50 Discover România
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
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

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
10.00 Serial: - Fram
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Meteo
14.50 100 de povesti despre Marea
Unire
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Politică şi delicateţuri
15.50 DiaspoRadar
16.00 Piersic Show
16.50 Cap compas
17.15 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Moştenirea clandestină
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
22.30 Documentarul TVRi
23.20 Gala umorului
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Gala umorului

06.05 Artelier
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 Pur şi simplu
13.35 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 3
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
13.20 Top Eurovision
Minimax

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
09.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ineditul american
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!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Discover România
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Ultimul împărat
23.55 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo

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

TVR 2

TVR Moldova

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
327
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
330
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 718
21.00 Film: CU SÂNGE RECE
23.00 Film: URMĂRIT DE
MOARTE
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

00.40 Serial: Comisarul Rex
01.40 Film: Ultimul împărat
04.20 Trish - bucătar la Paris
04.50 Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
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06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Transformers: Academia
Salvatorilor
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Pettson şi Findus
09.30 Curiosul George
10.00 Aventurile sirenelor H2O
10.30 Barbie Dreamtopia
10.50 Barbie DreamHouse Adventures
11.20 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.50 Lassie
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Familia Jetson: filmul
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 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.25 Spirit Cu sufletul liber
17.55 Aventurile sirenelor H2O
18.25 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Curiosul George 2: un Crăciun
maimuţesc
21.35 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Curiosul George

04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
13.45 Film Viaţa aşa cum este ea
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Cursa spre Witch
Mountain
23.30 Film Adevărul absolut
01.30 Las Fierbinţi
02.15 Film Pompeii
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 Однажды в Голливуде
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Полночное Солнце
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Мебиус
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Мебиус
16.30 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Грейси
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Бэндслэм
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
03.00 Talk-show politic
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Global 3000
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Iubire ca în filme
09.00 Teleshopping

09.15 Serial Camera 309
10.15 Serial Iubire ascunsă
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Dragoste de Gardă
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Inima nu cere voie
19.00 Serial Dragoste de Gardă
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial Dragoste de Gardă
02.00 Serial Iubire ca în filme
03.00 Serial Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Iubire ascunsă
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 718
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 328
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: VALEA RĂZBUNĂRII
22.45 Film: Lovitură PERFECTĂ
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 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 Т/с Беглые родственники
07.00 Т/с Погнали
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 Т/с Погнали
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 М/с Три кота
15.30 Т/с Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Большая игра
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Т/с Погнали
01.00 Muzica la CTC
Sâmbătă, 8 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 Portret-In memoriam Dem
Radulescu
12.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Liceenii
16.35 Timişoara, capitală culturală
17.00 Lumea azi

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
17.30 Cooltura
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Primul război
modern
23.50 Discover România
00.00 Film: Liceenii
01.35 Lumea azi
02.00 Cooltura
02.25 Drag de România mea!
04.05 Documentar: Primul război
modern
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Expeditiile memoriei
TVR 1
07.00 #Creativ
07.30 Politică şi delicateţuri
08.25 România construită, ep. 9:
Vitrina
09.25 Şah-mat
09.50 Vreau să fiu sănătos!
10.50 Vedeta populară
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Asaltul turiştilor
13.50 Vorbeşte corect!
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: Georges
Seurat, un scăldat la Asnières
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Grăbeşte-te încet
22.50 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 12
23.50 Profesioniştii…
00.50 Lumea azi
01.20 Banii tăi
01.50 Film: Grăbeşte-te încet
03.25 Izolaţi în România
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
09.30 Mic dejun cu un campion
10.30 Repere sacre
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Fetele din calendar
22.10 Serial: Dragoste şi sânge
23.50 MotorVlog
00.20 Zile cu stil
00.50 Film: Jocul destinului
03.50 Sport
04.00 Telejurnal
04.30 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 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 Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
15.10 F/d
15.35 Chişinău: ieri şi azi
15.45 F/d
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
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 Film Principele liber
22.50 Ştirile (rus.)

23

23.05 Zapovednik
23.20 Ştiri Externe
23.45 Concert în Europa
21.15 Bună dimineaţa
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 Fairytopia în Magia
Curcubeului
09.25 Barbie Mariposa
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Vorbind cu Unicornii
11.50 Speranţa Centopiei
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Pompierul Sam - Gata de
acţiune!
14.35 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 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
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 Garfield
11.30 Ce spun românii
12.30 Film Life As We Know It
15.00 Film Oameni mari şi fără
minte

17.00 Film Detectiv fără voie
19.00 Ştirile
20.00 Film Pumni de oţel
22.30 Falsez pentru tine
00.00 Serial Videochat
00.30 Film Terminator 2
03.00 Falsez pentru tine
04.45 Film Garfield
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 Грейси
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Погружение
16.00 Муз/ф Авиатор
19.00 Întreabă gheţu
20.15 Х/ф 24 часа на жизнь
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Лофт

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.
329
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 347
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.45 Film: ANA
16.45 Film: VALEA RĂZBUNĂRII
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
332
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: CU SÂNGE RECE
01.45 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
04.00 Baronii
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 Детский КВН
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, 9 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
14.20 La un pas de România
14.45 Film: Războiul domniţelor
16.10 Documentar: Dor de Ion
Vatamanu
16.50 Pasăre-eu
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 război
modern
23.50 Discover România
00.00 Film: Războiul domniţelor
01.25 Documentar: Dor de Ion
Vatamanu
02.05 Pasăre-eu
03.10 Locuri, oameni şi comori
03.35 La un pas de România
04.00 Documentar: Primul război
modern
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 România construită
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12.00 Vacanţa romană a lui Catherine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă cu Ilona Spătaru
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Festivalul Internaţional de
Folclor Nufărul Alb
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 Film Principele liber
23.55 Zapovednik
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 Mariposa
09.20 Barbie Fairytopia în Magia
Curcubeului
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Restaurarea
11.50 Trompetusa se pierde
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Curiosul George 2: un Crăciun
maimuţesc
14.35 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

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 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 O dată-n viaţă Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 12
02.55 Asaltul turiştilor
03.30 Cooltura
03.55 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Natură şi aventură
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Liceenii
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Pădurea nebună
22.10 Film: Cu susul în jos 153’
01.00 Pescar hoinar
01.35 Film: Liceenii
03.10 Telejurnal
03.40 Film: Pădurea nebună
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 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe

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 Pettson şi Findus
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 Primul sărut
12.00 Ce spun românii
13.00 Film Grown Ups
15.00 Film Blue Streak
17.00 Film Pop Star Lizzie McGuire
19.00 Ştirile
20.00 Film Godzilla
22.15 Film Renegaţii
00.15 Film Race to Witch Mountain
02.15 Film My Girl
04.00 Apropo TV
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
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 Няньки
07.40 Teleshopping
08.00 Муз/ф Почувствуй ритм
09.30 Check in
10.00 Х/ф Лорд-вор
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Х/ф Мистер Пип
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Х/ф Замыкая круг
19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Святая Джуди
22.15 Zâmbărele
22.30 Х/ф Охотник на лис
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.
330
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: ANA
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.
333
20.00 Film: DRAGOSTE ETERNĂ
22.15 Opriţi timpul
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
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
21.30 Детский КВН
22.30 Шоу Уральских пельменей
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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GAZETA de Chișinău

CĂRĂBUȘI & WOW!

Decarantinarea
manifestului cultural

Din cauza pandemiei întreaga societate a fost nevoită să-și
reorganizeze activitățile și timpul. Carantina și autoizolarea au
stopat activitatea instituțiilor și a
centrelor culturale. Creatorii de
artă, artiștii nu și-au exercitat
profesiunea așa cum și-ar fi dorit,
fiind restricționate evenimentele
publice, concertele, festivalurile,
spectacolele teatrale etc.
GAZETA de Chișinău a reușit
să ia legătura cu interpreta Nicoleta Nucă. Artista ne-a comunicat
despre activitățile pe care le are
momentan, despre noua producție
muzicală și, de asemenea, despre
așteptările pe care le are de la a

doua jumătate a anului 2020.
,,Din cauza contextului pandemic în care ne aflăm cu toții, activitatea mea artistică și cea a colegilor mei de breaslă este destul de
limitată, în sensul că evenimentele
sunt restricționate, însă asta nu
ne oprește să mergem la studio
pentru a lucra la piese noi. Asta
fac și eu, merg în studio, lucrez
la piese noi, stabilim împreună
cu echipa strategia concentrată
preponderent pe mediul online.
Am filmat clipul la o nouă piesă
în colaborare cu un artist din Republica Moldova, însă nu-i divulg
numele până nu se lansează piesa!”, ne-a mărturisit interpreta.
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Redactorului-șef
Cum ziarul mai sucombă,
Mă-ntrebă când mă văzu:
- Mi-ai adus o știre-bombă?
- Bomba – da, iar știrea – nu!...

Întrebată despre așteptările
pe care le are de la următoarele
luni ale anului, Nicoleta Nucă ne-a
spus că speră să ne adaptăm cât
mai curând la acest nou ritm de
viață.
,,Așteptarea mea utopică în
privința celei de a doua jumătăți
a anului 2020, precum și a anilor
care vor urma, este legată de oameni și de comportamentul lor.
Mi-aș dori și aș vrea să sper că
oamenii în urma acestei pandemii vor învăța lecția bunătății,
a bunului-simț, empatiei și, nu
în ultimul rând, a bunei educații.
Mi-aș dori ca oamenii să renunțe la invidie și frustrări, la a trai
prin comparație cu ceilalți, la a
fi agresivi verbal și, deseori, fizic față de semenii lor și față de
animale”, a menționat interpreta
Nicoleta Nucă.
Conform Hotărârii din 24 iulie
a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, se permite
reluarea, de la 1 august 2020, a
acțiunilor culturale desfășurate
în aer liber de către instituțiile
teatral-concertistice și de cinema,
acreditate de către MECC, cu număr limitat de spectatori.

Gheorghe BÂLICI

Rio de Janeiro
anulează petrecerea
de sfârșit de an de pe
plaja Copacabana

Octavian GRAUR

Trilogia „Amintiri din Viitor”
Descriere
Cum e să trăiești cu amintiri
din viitor? Într-o viață în care
viitorul și trecutul îşi schimbă
locurile, rămâne doar prezentul.
Dar cum să iei o decizie în prezent
atunci când îți cunoști viitorul?
Comenzi prin telefon
la +373 (22) 993-992, online prin Facebook Messenger sau direct la Librăria
Bestseller.
Volum premiat la Salonul
Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția
a XX-a, Chișinău, 17 aprilie
2016
„Utopia Andreei Russo este
bine structurată, bine închegată

şi bine scrisă. După ce am citit-o,
mi-am dat seama că Andreea
Russo este o scriitoare foarte
promiţătoare, cu un mare viitor
în faţă. Din viitor este şi această
carte a ei. Sunt sigur că Andreea
se va impune ca scriitoare şi va
deveni o voce importantă.”
— Dumitru Crudu, prozator,
poet și dramaturg
Despre autoare
Andreea Russo este autoarea
generației sale. Îşi scrie cărțile la calculator și telefonul mobil. Comunică
pe Facebook cu cititorii săi pentru a
afla părerea și așteptările lor.
Își face studiile la Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”
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din București, Facultatea de Film.
P

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

5 LUNI
176
161
200

Primarul orașului Rio de Janeiro a anunțat, sâmbătă, că a decis
anularea petrecerii tradiționale
care are loc la fiecare sfârșit de
an pe plaja Copacabana, deoarece
prevede că până atunci nu va exista un vaccin pentru coronavirus,
informează EFE.
Tradiționala sărbătoare de pe
plaja Copacabana reunește de obicei aproape 3 milioane de oameni.
La rândul său, primarul din
Sao Paulo a anunțat vineri amânarea pe termen nedeterminat
a carnavalului din cea mai mare
metropolă a Braziliei din cauza
pandemiei de coronavirus, în timp

ce autoritățile din Rio de Janeiro
încă iau în considerare această
opțiune.
În prezent, Brazilia este unul
dintre focarele pandemiei de coronavirus, fiind a doua țară cea
mai afectată după Statele Unite.
Ministerul Sănătății a recenzat
până acum peste 2,34 milioane de
cazuri confirmate și peste 85.000
de decese, în timp ce aproape 1,6
milioane de persoane s-au vindecat. Se crede că cifrele reale sunt
mult mai mari din cauza testării
insuficiente în țara sud-americană, care are 210 milioane de
locuitori.

