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Minciuni
dodonate
Veaceslav NEGRUȚA
După ce guvernarea coordonată de președintele Dodon a
eșuat lamentabil în gestionarea
pandemiei și efectelor acesteia,
în săptămâna de după o altă
„vizită de lucru” la Moscova,
președintele Dodon a decis să
se așeze pe alte subiecte, care,
în opinia sa, ar putea să-i aducă
simpatie electorală mai mare în
perioada ce urmează.
Având în vedere și faptul
că a promis multe, dar nimic
deocamdată nu „a livrat” (vorba
unui ex-premier, partener
de alianță al președintelui în
exercițiu).
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Răscoala belarușilor

Vera Golikava este una dintre
participanții la protestele din 9 și 10
august de la Minsk.

Mărturiile unei
protestatare:
„În mulțime zburau
grenade de intimidare
și gloanțe de cauciuc”
- D-nă Golikava, cum a început totul?
Am plănuit să merg la protest cu câteva zile înainte.
Între 4 și 8 august, au avut loc alegeri anticipate.
Comisia Electorală Centrală a publicat date precum
că la voturile anticipate au participat circa 40% din
populație, iar observatorii independenți au publicat
date de zeci de ori mai mici decât cele oficiale. Oamenii
erau deja pregătiți că alegerile vor fi trucate.
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Exercițiul memoriei

Au luptat pentru
libertatea Lituaniei (1)
Rezistenţa armată antisovietică în Lituania
în anii 1944-1953
În acord cu Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009
privind conștiința europeană și totalitarismul, care condamnă în mod
ferm și neechivoc crimele împotriva umanității și încălcările grave ale
drepturilor omului comise de toate regimurile totalitare și autoritare,
Guvernul Republicii Moldova, un an în urmă, la 21 august 2019, a
declarat ziua de 23 august drept Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, precum nazismul,
stalinismul, regimurile fasciste și comuniste.

10

2
GAZETA de Chișinău

ACTUALITATE

Vineri / 14 august / 2020

Comentariul economistului

Minciuni dodonate
Veaceslav NEGRUȚA
După ce guvernarea coordonată de președintele Dodon a
eșuat lamentabil în gestionarea
pandemiei și efectelor acesteia, în
săptămâna de după o altă „vizită
de lucru” la Moscova, președintele Dodon a decis să se așeze pe
alte subiecte, care, în opinia sa,
ar putea să-i aducă simpatie electorală mai mare în perioada ce
urmează. Având în vedere și faptul
că a promis multe, dar nimic deocamdată nu „a livrat” (vorba unui
ex-premier, partener de alianță al
președintelui în exercițiu).
Astfel, o nouă doză de cifre,
manipulări și falsuri a fost lansată
de Dodon imediat după ședința

Consiliului Suprem de Securitate
care a avut ca subiect de discuții
situația din sectorul agricol. Dar
s-a vorbit mai puțin despre măsurile pentru producătorii agricoli,
discuțiile vizând un alt domeniu.
Astfel, președintele în exercițiu
a direcționat atenția publicului
spre o mai veche promisiune a sa
cu referire la „furtul miliardului”
și a pretins precum că „prejudiciul
direct este de 13,3 mlrd lei, fără
procentele pe care le achităm
BNM. Azi, recuperați plus sechestrați sunt 6,3 mlrd lei, dublu
față de ceea ce a fost la începutul
anului. Acestea sunt doar surse
interne, dintre care transferați
pe cont 2,5 mlrd lei și sechestre
în valoare de 3,8 mlrd lei”.
Această constatare relativ
scurtă conține mai multe falsuri
și manipulări.
Prejudiciul din „furtul miliardului” nu este suma de doar 13,3
miliarde de lei, ci o sumă mult
mai mare, pe care nici procurorii
nu sunt în stare deocamdată să o
evalueze.
Astfel, 13,3 miliarde sunt doar

acea sumă restantă nerambursată
din totalul de 15 miliarde de lei,
extrase din BNM prin așa-numitele „credite de urgență cu garanția
guvernului”, emise în 2014-2015
și convertite în 2016 în datorie de
stat de către Pavel Filip.
Datoria de stat din acea operațiune de 13,3 miliarde de lei
constituie azi cam tot atât – 12,9
miliarde, iar rambursarea sumei
de 0,4 miliarde s-a făcut din bugetul de stat, plus circa 2 miliarde
de lei ca procente, tot din bugetul de stat. Adică din impozite. Și
așa va continua până în 2041dacă
Dodon nu are curajul să oprească
„contorul” la care i-a sortit Filip
pe cetățeni.
Dodon pretinde că „recuperați
plus sechestrați sunt 6,3 miliarde de lei”. În primul rând și cert,
nimic deocamdată din „furtul
miliardului” nu a fost recuperat.
Această informație a fost confirmată pe rând de Armașu și de Chicu, ambii foști miniștri la finanțe, actuali funcționari de rang și
mai înalt. Cifrele le dau dreptate:
sumele încasate de lichidatorii

Racursi

celor trei foste instituții bancare țin exclusiv de procedurile de
insolvabilitate și provin nu din
recuperări din „miliardul furat”,
ci din comercializarea bunurilor
care au aparținut acestor entități.
Pe de altă parte, în suma invocată de Dodon ca „recuperări”
sunt incluse și acele 451 și 760 de
milioane lei de la „operațiile” cu
acțiunile a două bănci comerciale, care în 2018-2019 au trecut
prin „legea Candu-Creangă”, când
sumele respective au fost scoase
inițial din bugetul de stat, iar peste câteva luni au revenit la buget
deja sub formă de „recuperare a
miliardului”.
Această formulare, cândva „cântată” de Candu, acum e
preluată de Dodon, deși ambele
sume, în total 1,2 miliarde de lei,
sunt din categoria altor păcate
bancare (ale cetățeanului eliberat de Dodon, Platon), și nu din
„furtul miliardului”, iar faptul că
banii au fost scoși inițial integral
din bugetul de stat, ca ulterior să
revină ca „recuperare”, e o altă
fraudă. Apropo, domnilor Armașu
și Chicu, de unde ați găsit acești
bani în bugetul de stat, pe rând,
în 2018?
Cu „bunurile sechestrate” e și
mai ridicol, dacă se adeverește că
Dodon a așteptat ca procurorii să
impună, acum două săptămâni,
sechestru de 1,9 miliarde lei pe
activele unei alte bănci, doar ca
președintele Dodon să pronunțe
suma impunătoare de 6,3 miliarde lei.

Nu a impresionant deloc și nu
a convins pe nimeni. De la sechestru și până la recuperări pe bune
(sechestrele anterioare au picat,
de exemplu, în cazul activelor duty
free sau al companiilor afiliate lui
Plahotniuc), de la adevărații beneficiari ai „furtului miliardului”, e
o cale atât de lungă, iar acțiunile
lui Dodon ar mai putea aduce și
alte costuri, puse pe plătitorii de
impozite și taxe.
Și uite-așa președintelui în
exercițiu îi mai expiră încă o săptămână în care a raportat despre
alte „succese” în misiunea lui
grea în R. Moldova, între desele
„vizite de lucru” la Moscova. Iar
cetățenii se chinuie să plătească
impozite pentru a-i întreține existența, minciuna și manipularea cu
date eronate. Din păcate, „furtul
miliardului” e ca și Covid-19: deocamdată fără prea multe semne
de bucurie și motive de relaxare.
Chiar dacă Dodon se chinuie în
declarații să ne convingă de contrariu.
Apropo, ședința Consiliului era
despre starea de lucruri în sectorul agricol... Iar cei prezenți la
„șezătoare” nu au găsit nici un leu
suplimentar pentru a ajuta oamenii care lucrează pământul. Nici
din miliardele „recuperate” de
Dodon în declarații. Pentru că nu
sunt. De aceea Dodon a anunțat
deschiderea unui cont și a făcut
apel la donații pentru susținerea
agricultorilor...
Cam acesta e tot ajutorul oferit
de Dodon: noi promisiuni deșarte.

R. Moldova cere sprijinul României
la achiziționarea Remdesevir
și a viitoarelor vaccinuri anti-Covid

Alex Dimitrov. Fără denumire

lor Medicale (AMDM), Eremei
Priseajniuc, a explicat: „Rugămintea noastră este să examinați
posibilitatea includerii Republicii Moldova în această solicitare
pentru obținerea medicamentului
Remdesevir, precum și a vaccinurilor anti-Covid-19, pentru
inițierea imunizării populației
Republicii Moldova, în special
din grupurile de risc major din
țara noastră (lucrători medicali,
persoane vârstnice, persoane cu
comorbidități, copii etc.)”, relatează Radio Chișinău.
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Republica Moldova a cerut
sprijinul României pentru a
achiziționa în viitor vaccinuri
anti-Covid-19, dar și medicamentul Remdesevir, aprobat
deja în Europa pentru tratarea
formelor grave de Covid-19 și
solicitat de România prin mecanismul de cooperare a Comisiei
Europene.
Aflat la București, unde s-a
întâlnit cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
Raed Arafat, directorul Agenției
Medicamentului și Dispozitive-
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Alegeri pe muchie de... violențe
Filmul protestelor din Belarus

11 august, declanșarea
iadului

D

e câteva zile, în mai multe orașe din
Belarus, zeci de mii de oamenii au ieșit
să protesteze drept urmare a seriei
de arestări în rândul contracandidaților lui
Alexandr Lukașenko la alegerile prezidențiale
din 9 august.
Jurnalista Marina Kașpur are 27
de ani și activează, de mai mulți
ani, pentru una din instituțiile
media de la Minsk. Am reușit să
discutăm cu jurnalista din Belarus abia pe 12 august, când a fost
reconectat internetul la Minsk.
Tânăra ne-a povestit cum au început protestele și ce se întâmplă
în Belarus.
„În cursa prezidențială din
acest an au decis să se înscrie
mai multe personalități la care
nu ne-am așteptat. Printre aceștia se numără bancherul belarus
Victor Babariko, dar și bloggerul
Serghei Tihanovski, care în ultimele luni se ducea prin sate și
filma viața oamenilor simpli. El
a fost arestat primul, după ce a
organizat manifestații. Atunci,
soția lui, Svetlana Tihanovskaia,
a decis să candideze. A reușit să se
înscrie în cursa prezidențială. Probabil, autoritățile au vrut să arate
că sunt „democrate” și considerau
că nu este un contracandidat puternic”, a precizat Marina Kașpur.
Protestele au început la mijlocul lunii iulie, atunci când l-au
arestat și pe bancherul belarus,
Victor Babariko. „Oamenii ieșeau
să-și manifeste nemulțumirea.
Pur și simplu ieșeau și aplaudau

prin oraș, dar în Belarus este interzis în general să aplauzi, nici
nu îmi amintesc din ce an. Atunci,
poliția a început să-i aresteze pe
protestatari. Erau oameni ai legii îmbrăcați în civil, în tricou
negru și chipiu, care veneau în
microbuze cu geamurile foliate.
Nu prezentau actele și nici ce instituție reprezintă, pur și simplu
doborau oamenii la pământ și îi
duceau cu mașina, fără explicații”,
povestește tânăra cu un nod în gât.
La primul protest la care a participat, Marina a fost obligată de
forțele speciale să șteargă secvențele video din telefon. „Încercam
să filmez când erau reținuți oamenii pe ascuns. Forțele speciale
m-au observat, s-au apropiat de
mine și m-au obligat să șterg video. Mi-au dat de înțeles că m-ar
putea aresta. La următoarea manifestație, am mers cu prietenii
noștri. Erau foarte mulți oameni.
Toți erau pașnici. În acea zi l-au
reținut pe prietenul meu și pe alți
doi cunoscuți. Noi am încercat
mult timp să-i găsim, am mers
la toate secțiile de poliție ca să-i
scoatem din izolator. Pe băiat l-au
bătut foarte tare în izolator. Era
plin de sânge. I-au dat 40 de zile
de arest. Atunci ne gândeam că

asta este maxim ce poate să se
întâmple”, ne-a spus jurnalista
de la Minsk.
9 august, începutul
Cea mai complicată perioadă s-a început în ziua alegerilor
prezidențiale, spune tânăra. „În
acest an, în ziua alegerilor, autoritățile anunțau un număr mai
mare de votanți, cu aproape 40%
mai mare. Cifrele autoritățile nu
corespundeau cu cifrele observatorilor naționali și internaționali”,
punctează Marina.
Jurnalista spune că în ziua
alegerilor, internetul a fost deconectat. „În acea zi, în mai mult
de 30 de orașe din Belarus au fost
organizate proteste. După ce votau, oamenii se adunau în centrul
Minskului. Am mers și noi spre
seară. Atunci, forțele speciale au

început prima dată să utilizeze
grenade și tunuri cu apă, să tragă
cu gloanțe de cauciuc în direcția
oamenilor. Oamenii erau bătuți
crunt de forțele speciale.
În acea zi, o prietenă a fost
reținută, iar în timpul reținerii
i-au rupt o coastă și i-au perforat
ficatul. A fost dusă în stare critică
la spital. I-au făcut operație, dar
a ajuns în comă. Unui cunoscut
i-a explodat la picioare o grenadă.
Nu știu care este starea lui acum.
Noi nu ne-am așteptat la așa ceva.
Ceea ce s-a întâmplat pe 9 august
ne-a șocat”, a precizat jurnalista.
Potrivit jurnalistei din Belarus,
mulți dintre tineri sunt reținuți
pentru 15-30 de zile, iar unii riscă
până la 15 ani de închisoare pentru
participarea la proteste, împotrivirea la reținerea de către poliție etc.
Potrivit datelor oficiale, pe 9 august
au fost reținute 3000 de persoane.

Marina locuiește în apropiere
de epicentrul protestelor și spune
că mulți dintre prietenii ei au rămas să doarmă în apartamentul ei.
Mulți dintre ei se tem să se deplaseze spre locuințele lor. „Oamenii
au continuat să iasă. Pe 11 august,
iarăși mulți răniți, multe împușcături. Ceea ce se întâmplă acum
este îngrozitor. Polițiștii intră în
curțile blocurilor, bat oamenii,
arestează femei și copii. Oamenii
merg pe stradă și sunt pur și simplu arestați. Șoferii care treceau
pe lângă proteste și filmau erau
opriți, scoși din mașină și bătuți
crunt. Sunt aruncate grenade în
geamurile blocurilor de locuit,
fără motiv. Ne temem să ieșim
din casă”, ne-a relatat jurnalista
de la Minsk.
Tânăra spune că pe 12 august
abia a apărut internetul. „Oamenii
le aduc mâncare și apă manifestanților. La televizor nu se arată nimic.
Iar în satele din Belarus nu este
internet, oamenii pur și simplu nu
au idee ce se întâmplă la Minsk.
Jurnaliștii sunt reținuți, bătuți,
se trage în direcția lor. Li se iau
secvențele video, fotografiile realizate în timpul manifestațiilor”, a
declarat jurnalista Marina Kașpur.
Alexandr Lukașenko a declarat
la televiziunea națională că aceste manifestații „sunt conduse de
păpuși internaționale, adolescenți
și provocatori. Forțele speciale își
fac meseria, iar la Minsk nu va
avea loc un Maidan”. Alexandr
Lukașenko se află în fruntea statului belarus de 26 de ani.
Ana SÂRBU

Mărturiile unei protestatare: „În mulțime zburau grenade
de intimidare și gloanțe de cauciuc”
Vera Golikava este una
dintre participanții la
protestele din 9 și 10 august
de la Minsk.
- D-nă Golikava, cum a început totul?
Am plănuit să merg la protest cu câteva zile înainte. Între
4 și 8 august, au avut loc alegeri
anticipate. Comisia Electorală
Centrală a publicat date precum
că la voturile anticipate au participat circa 40% din populație,
iar observatorii independenți au
publicat date de zeci de ori mai
mici decât cele oficiale. Oamenii
erau deja pregătiți că alegerile
vor fi trucate.
Simbolurile opoziției din Belarus sunt brățările albe. La secția
de votare la care am mers, observatorii independenți au numărat
1560 de oameni, dintre care circa
500 purtau brățări albe. Totuși,
mulți dintre alegătorii opoziției au
evitat să poarte aceste simboluri
din motive de securitate. Votarea s-a terminat la ora 20.00 și
comisia a plecat să numere voturile. Nu au permis niciunui observator independent acreditat
să participe la procesul de numărare. Am așteptat rezultatele

până după ora 22.00. La secția
mea au rezultat 70% din voturi
pentru Lukașenko și 6-7% pentru
Tihanovskaya.
- Care a fost reacția oamenilor, după ce au aflat asta?
Oamenii s-au indignat și au început să strige „RUȘINE!”. Aceeași situație era la toate secțiile
din oraș. Comisia a încercat să
fugă pe ușa din spate a secției.
- Ce s-a întâmplat cu internetul? Cum știau oamenii
unde să se adune?
Nu puteam fi la curent cu tot ce
se întâmplă deoarece internetul
a fost deconectat în Belarus cu
câteva zile înainte de alegeri, și
continuă să fie deconectat. Locul
întâlnirii cetățenilor nemulțumiți
a fost Stela din centrul Minskului,
ora 22.00.
- Erați pregătită pentru
amploarea pe care au luat-o protestele?
Încă de cu zi tot orașul a fost
blocat. În centru, în mai multe
locuri, s-a adunat un număr mare
de polițiști, militari din Forțele
Speciale. Am știut la ce ne pornim,
așa că am avut pregătit în rucsac
tot ce am socotit că va fi necesar:
pastile, apă, nuci, șervețele, dez-

infectant, tifon, plasturi, măști,
geacă de ploaie, șosete groase,
haine de schimb, pix, carnețel de
notițe, bani etc. Eram pregătiți că
puteam fi luați de pe stradă sau
din mulțime. Am ajuns în centru
cu metroul. Bulevardele principale ale orașului au fost blocate
de către „cosmonauți” (forțele
speciale, n.r.). Aceștia stăteau în
trei rânduri, primul rând având
scuturi. Nu permiteau nimănui
să treacă.

- Cum au evoluat lucrurile?
Ajunși în centru, am văzut
licăriri ale grenadelor de intimidare a protestatarilor și am auzit
explozii. Însă toți oamenii au venit
să protesteze pașnic. Nimeni nu
s-a așteptat la așa cruzime din
partea forțelor de ordine. Oamenii scandau: „Trăiască Belarus!”,
„Pleacă!”, „Poliția-i cu poporul!”,
„Lasă scuturile!” și alte lozinci.
Lângă Stelă a fost manifestată
o cruzime deosebită. Eu nu am
fost acolo, dar țineam legătura cu
cei care se aflau în acea regiune.
Anume acolo o dubă a intrat în
trombă în mulțime și a lovit câțiva
protestatari.
În tot acest timp, prin oraș
circulau multe ambulanțe. Doar
de la numărul și sirenele lor ți se
tăia respirația. Oamenii aveau
răni de cioburi, răni de gloanțe
de cauciuc. Erau câteva mii de
oameni. Șoferii încercau să blocheze drumurile pe care veneau
mașinile militare. Noi eram pe
un deal. În mulțime zburau grenade de intimidare și gloanțe de
cauciuc, erau aplicate tunuri cu
apă. Oamenii se retrăgeau, dar
se întorceau imediat. În câteva
orașe, poliția și forțele de ordine
au lăsat scuturile și au refuzat să
aplice forța fizică.

- Ați reușit să ajungeți acasă în acea seară?
Inițial, oamenii încercau să
discute cu reprezentanții forțelor de ordine, însă, în jurul
orei 02.00, acestea au început
să intre în mulțime. Bătăi și rețineri. Mulți au fugit în curțile
blocurilor. În centru au deconectat lumina și era foarte greu
să vezi pe unde fugi. În sfârșit,
ajunseserăm cu grupul meu într-un loc liniștit. Cealaltă parte
a grupului, două fete și un băiat,
au mers acasă spre centru. Au
fost opriți de un microbuz albastru din care au ieșit oameni
în civil și i-au reținut. Fetele au
fost eliberate, iar băiatul urcat
în microbuz și dus.
Era înfiorător. Belorușii sunt
un popor pașnic. Nimeni nu a vrut
război, dar conducerea bate și
schilodește propriii oameni, și nimeni nu vrea să se împace cu acest
gând: 80% pentru Lukashenko? E
ireal! Ceea ce se întâmplă pe străzi
vorbește despre faptul că demult
nu mai există nicio dragoste față
de acest om. Protestele au devenit
foarte agresive, dar nu din partea
protestatarilor.
Interviu realizat
de Eugenia WETZ
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„Poporul și-ar mai schimba
mentalitatea și ar înțelege
«de unde ies gazele»”
Va dispărea principiul „o mână spală pe alta” și se vor mai goli „kulioacele”

G

Premierul Ion Chicu speră că
gazoductul va fi dat în exploatare
„oficial, frumos, cu participarea
șefilor de Guvern din România și
de la Chișinău”. Despre importanța acestui eveniment și despre
impactul pe care îl va avea asupra
securității energetice a Republicii
Moldova am solicitat opinia câtorva personalități din viața publică.
Oazu Nantoi, parlamentar,
analist politic: „Suntem
șantajabili în raport
cu Rusia”
„Situația în sistemul energetic
al Republicii Moldova demonstrează că suveranitatea noastră
e mai mult pe hârtie. Grație corupției, agenturilor rusești de la
Chișinău și a structurilor de stat
ale Republicii Moldova, care, din
27 august 1991, când ne-am proclamat independența, nu au dus o
politică consecventă și coerentă de
asigurare a securității energetice.
Drept urmare, suntem șantajabili în raport cu Rusia în situația în care cei care s-au perindat
la putere au tot furat din contul
energetic, adică al cetățeanului și
suveranității Republicii Moldova.
În calitate de deputat, cu câteva
luni în urmă, l-am întrebat pe
premierul Ion Chicu cine este stăpânul de jure al centralei electrice
de la Cuciurgan. Nu mi-a dat nici
un răspuns. Suntem deci băgați
în șantaj.

Aparent, gazoductul este o
precondiție tehnică pentru ca
Republica Moldova să aibă o
politică mai tranșantă în raport
cu Federația Rusă în domeniul
energetic, dar această precondiție
nu funcționează în lipsa voinței
politice și în condiții de corupție, când Igor Chaika, prietenul
lui Igor Dodon, creează ferme
de producere a criptovalutei în
partea stângă a Nistrului, pentru
că energia electrică este ieftină, iar
pentru gaz nu se plătește, Rusia
dorind ca să plătim tot noi, ca
«stat integru», datoria de șapte
miliarde de dolari”.
Octavian Țâcu,
parlamentar, istoric,
președinte PUN:
„Este precoce să spunem
că avem o alternativă reală
la gazul rusesc”
„Partidul Unității Naționale
salută finalizarea gazoductului.
Desigur, ne-am fi dorit ca lucrările
să fie finalizate mai de demult și să
aibă o capacitate reală de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova. Este precoce să spunem că
avem o alternativă reală la gazul
rusesc. Ne amintim și de tergiversările care au avut loc cu acest
gazoduct, mai degrabă din cauza
părții moldovenești care a căutat
nod în papură.
Este un prim pas în asigurarea
independenței energetice față de

20 de ani de
la dezastrul
submarinului
nuclear Kursk
La 12 august 2000, un dezastru a avut loc
la bordul submarinului nuclear Kursk, în
Marea Barents, unde se efectuau manevre
navale ruseşti. Submarinul avea 118 marinari la bord şi era echipat cu 18 torpile şi
24 de rachete de croazieră.
În timpul lansării unei torpile de
manevră asupra crucişătorului Kirov, s-a
produs o explozie cu forţa de 100 kg TNT,
provocând un miniseism. La momentul
exploziei, toate trapele care separau com-

Foto: europalibera.org

azoductul Iași-Ungheni-Chișinău este
gata și gazul românesc poate ajunge
la Chișinău. România ajută astfel
Republica Moldova să iasă din obișnuita
dependență față de Federația Rusă în ceea ce
privește aprovizionarea cu gaze. Este prima
infrastructură comună între România și
Republica Moldova și este posibil, la început,
ca puterea conductei să fie mai mult simbolică.
Importanța acestui gazoduct constă însă în a fi
o soluție salvatoare în cazul în care Rusia ne-ar
închide robinetul.

Federația Rusă, dar și în drumul
spre reîntregirea cu România.
Acest gazoduct ar trebui să aibă
mai multe ramificații, ar trebui să
avem și interconexiuni la sistemul
de energie electrică, pentru că al
nostru este în proporție covârșitoare în mâinile Federației Ruse și ale
forțelor separatiste de la Tiraspol.
Cheia soluției este în Republica Moldova, însă, cu actuala
guvernare socialist-democrată,
aceste lucruri sunt greu de realizat. Avem nevoie de o majoritate
parlamentară proromânească și
proeuropeană care să ducă la bun
sfârșit edificarea unei alternative
energetice reale”.
Alexandru Arseni,
profesor universitar,
constituționalist:
„Cum poți spune că
România ar putea să ne
vândă gaze la un preț mai
mare decât cele rusești?”
„Premierul Chicu ne spune că
dacă prețurile la gazele românești
vor fi în detrimentul consumatorilor noștri, am putea reveni la
furnizorul tradițional. Aceasta îmi
amintește de bancul cu ursul, vulpea și iepurele la un joc de cărți,
când ursul avertiza că, dacă cineva
o să trișeze, mutra cea roșcată ar

partimentele submarinului erau deschise,
ceea ce a determinat scufundarea rapidă a
acestuia în Marea Barents. În pofida unor
tentative de salvare efectuate de echipe
britanice şi norvegiene, întârziate din cauza
refuzului ruşilor de a le permite acestora
accesul, toţi cei 118 marinari şi ofiţeri de la
bordul submarinului Kursk au murit. Un
an mai târziu, în 2001, o echipă olandeză
a recuperat epava şi toate cadavrele, care
au fost înmormântate în Rusia.
Submarinul cu propulsie nucleară Kursk
aparţinând Flotei ruse din Marea Nordului a fost nevoit să recurgă la operaţiunea
de submersiune din cauza unor probleme
tehnice apărute în timpul unor manevre
militare desfăşurate în Marea Barents.
La 21 august 2000, scafandrii norvegieni
au stabilit că submarinul Kursk, eşuat pe

putea să se aleagă cu o labă peste
bot… Este clar că dorința sa e de a
rămâne la gazele rusești, aceasta
fiind o abordare a unui om vândut
unor forțe străine.
Orice țară condusă de un guvern normal are grijă, în primul
rând, de propriii săi cetățeni și
procură marfă mai ieftină și de calitate. Evident că guvernul actual
nu se încadrează în așa norme de
percepere a relațiilor economice.
Cum te poți gândi totuși că România care ne-a ajutat și ne ajută
atât de mult ar putea să ne vândă
gaze la un preț mai mare decât
cele rusești?!...
Aceasta este în fond atitudinea
președintelui Dodon, a majorității parlamentare socialiste și a
guvernării care le reflectă poziția.
În încheiere, vreau să vă spun că
foarte bine procedează GAZETA
de Chișinău făcând sondaje în teren și cerând părerea experților,
pentru că numai așa vom putea
alege grâul de neghină”.
Ion Negrei, istoric:
„Nu trebuie să se facă
Adunare Națională pentru
a inaugura gazoductul”
„Ceva e tulbure cu inaugurarea
oficială a gazoductului. Nu trebuie
să se facă Adunare Națională pen-

fundul Mării Barents la 12 august, era complet inundat şi nu existau supravieţuitori,
conform AP.
Istoria acestui submarin a început în
1992, când au fost demarate lucrările de
construcţie, finalizate în 1994. Kursk a făcut
parte din programul 949A. Dotat cu rachete
balistice nucleare, era cel mai mare submarin din clasa Oskar II, având o lungime de
155 de metri. Fiind cel mai mare submersibil construit, proiectanţii considerau că nu
poate fi scufundat. Construit din materiale
speciale, putea fi cu greu detectat prin sistemul MAD (Magnetic Anomaly Detection).
După ce a fost recepţionat de Marina rusă,
submarinul Kursk a fost repartizat Flotei
Nordice, iar în 1999 a efectuat o misiune
de recunoaştere în Marea Mediterană, în
timpul campaniei de bombardamente a

tru a-l deschide. Chișinăul parcă
n-ar vrea să-l primească, gata construit pe bani românești. Amânarea inaugurării nu are nimic cu
pandemia, iar consumatorul chiar
nu are cu asta nicio treabă. Dacă
se bagă în conductă gaze românești, mulți din chilipirgiii de la
Chișinău vor plânge, deoarece se
va impune control european. Va
dispărea principiul „o mână spală
pe alta” și se vor mai goli „kulioacele”. Pe de altă parte, fiind în
campanie electorală, darea în exploatare a gazoductului românesc,
cu gaz mai ieftin, ar mai știrbi
din imaginea lui Dodon. Poporul
și-ar mai schimba mentalitatea și
ar înțelege „de unde ies gazele”.
Vlad Pâslaru,
doctor habilitat, profesor
universitar: „Mulțumim,
Maică Românie!”
„Conducta de gaz Iași – Chișinău a devenit o realitate. România
s-a re-legat de copiii săi din Basarabia cu un curcubeu tricolor,
precum mama cu ombilicul de făt.
Oricine s-a născut român știe că
mama-și rupe bucățica de la gură
ca să-i dea copilului să mănânce.
Mulțumim, Maică Românie!”
Sondaj realizat
de Gheorghe BÂLICI

NATO asupra Iugoslaviei.
Procurorul general al Rusiei, Vladimir
Ustinov, a prezentat, la 26 iulie 2002, rezultatele definitive ale anchetei în cazul
catastrofei de pe Kursk, confirmând că
submarinul rusesc s-a scufundat în urma
exploziei unei torpile. Majoritatea membrilor echipajului au fost ucişi de explozie,
dar 23 au supravieţuit aproximativ opt ore
de la producerea ei, murind apoi asfixiaţi
din cauza incendiului izbucnit la bordul
submarinului.
Procesul de recuperare şi identificare a
cadavrelor marinarilor de pe submarinul
nuclear Kursk s-a încheiat la 17 mai 2002,
ultimul cadavru identificat fiind cel al căpitanului şi comandantului submarinului,
Ghenadi Liachin.
După Agerpres

5

ANCHETĂ

GAZETA de Chișinău

Vineri / 14 august / 2020

Când a fost aranjată scoaterea lui Platon din închisoare, acesta ar fi negociat și eliberarea
unor persoane din anturajul său

Lista lui Platon
E

liberarea din detenție a controversatului
om de afaceri Veaceslav Platon a coincis
cu punerea în libertate a mai multor
persoane care ar fi fost implicate în
schemele sale. Într-o perioadă relativ scurtă,
justiția moldovenească a renunțat ca prin miracol
la deciziile sale, unele devenite irevocabile.
În diferite medii, inclusiv în procuratură și în
breasla judecătorilor, se vehiculează că atunci
când a fost pornită mașinăria pentru a fi scos
Platon din închisoare, acesta ar fi negociat la greu
și eliberarea unor persoane din anturajul său.

Julieta SAVIȚCHI
Vitalie Burlacu, alias Vitas,
a fost eliberat din închisoare la
11 iunie, cu patru zile înainte de
eliberarea lui Platon. Curtea de
Apel Chișinău a dispus încetarea
procesului penal în privința lui
Burlacu și a presupusei sale complice, Irina Baglai, pe motiv că au
fost încălcate mai multe norme de
procedură în perioada investigării
cazului.
Vitas și Baglai
Printre semnatarii apelului în
favoarea lui Burlacu și Baglai se
numără și fostul procuror anticorupție, Vitalie Galeru, cel care
a gestionat dosarul și a contestat
sentința primei instanțe pentru a
cere pedepse mai aspre.
Fostul model Irina Baglai și
ex-poliţistul Vitalie Burlacu au
fost reţinuţi la 7 martie 2014, fiind
suspectaţi că au încercat să corupă
deputaţii din fosta coaliţie proeuropeană. Aceştia ar fi propus câte
250 de mii USD unor deputați ca
să părăsească partidele în ajunul
semnării şi ratificării în Parlament
a Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană.
În dosar figurează numele foștilor
parlamentari proeuropeni, Anatolie Arhire, Alexandru Cimbriciuc,
și al regretatului Ion Butmalai.
Burlacu și Baglai au stat în arest
până în ianuarie 2015, fiind eliberaţi sub control judiciar. După
eliberare, dosarul a bătut pasul
pe loc, majoritatea şedinţelor de
judecată fiind întrerupte sau amânate. Procurorul Galeru îi acuza
atunci pe avocații inculpaților
de tergiversarea intenționată a
procesului.
În aprilie 2016, cu trei luni
înainte de pronunţarea sentinţei, Vitalie Burlacu a dispărut, dar
a fost reţinut la 16 noiembrie, în
localitatea Vadul lui Vodă.
Judecătoria Chișinău i-a
condamnat, la 13 iulie 2016, pe

Burlacu la 11 ani de închisoare și
o amendă de 160 de mii de lei,
iar pe Irina Baglai, la trei ani cu
suspendare. Instanța a dispus
și confiscarea banilor care ar fi
fost destinați pentru coruperea
deputaților – 553 de mii de euro,
403 mii de dolari și 490 de mii
de ruble.
În aprilie 2017, Curtea de Apel
Chișinău a menținut pedeapsa în
privința lui Burlacu, iar pe Baglai
a condamnat-o la opt ani de închisoare. Femeia a dispărut din
sala de judecată înainte de a fi
pronunțată sentința. Decizia a
fost menținută și de Curtea Supremă de Justiție. Vitalie Burlacu
și-a recunoscut vina și a declarat
că a încercat să corupă deputații
la indicația lui Veaceslav Platon.
Ulterior, Burlacu a declarat că l-a
denunțat pe Platon pentru că a
fost torturat.
În august 2019, Plenul CSJ a
admis recursul în anulare depus
de avocații lui Burlacu și Baglai și
a transmis dosarul la rejudecare.
Platon a recunoscut că Vitalie Burlacu și Irina Baglai sunt
persoane din anturajul său. Cu
puțin timp înainte de a fi arestat,
în august 2016, Platon a făcut o
declarație pe care a autentificat-o la un notar ucrainean. În
documentul făcut public de către

nă declaraţii în defavoarea sa în
procesul intentat de către Victor
şi Viorel Ţopa.
Platon susţinea că s-a întâlnit
cu Plahotniuc în decembrie 2014,
într-un hotel din Viena, Austria,
iar ultimul i-ar fi promis că, dacă
îşi retrage declaraţia, Burlacu şi
Baglai vor fi eliberaţi din arest, iar
în caz contrar, vor fi condamnaţi
la ani grei de închisoare.

Dosarul
privind coruperea
deputaţilor ar fi fost
fabricat la comanda lui
Vladimir Plahotniuc,
iar Burlacu şi Baglai ar
fi fost condamnaţi pe
nedrept.

Cazul Olga Pungă
Fosta șefă de direcție de la
Moldindconbank, Olga Pungă,
condamnată în 2017 la opt ani
și jumătate de închisoare pentru
escrocherie, a fost eliberată din închisoarea de la Rusca la mai puțin
de două săptămâni după ce a fost
eliberat Platon. Decizia a fost luată
de către Judecătoria Hâncești, la
solicitarea procurorului general,
Alexandr Stoianoglo, care a dispus
ca Pungă să fie eliberată pentru
perioada în care dosarul se va afla

ianuarie 2017. Procurorii au acuzat-o de falsificarea mai multor
chitanțe de achitare a taxelor de
stat de către bancă, prezentate în
instanțele de judecată care examinau acțiunile băncii împotriva debitorilor. Prejudiciul adus statului
a fost estimat la 4.138 mil. lei.
Procurorii au constatat că schema ar fi fost elaborată de Veaceslav Platon. Atât Curtea de Apel
Chișinău, cât și Curtea Supremă
de Justiție, au menținut sentința
pronunțată de prima instanță.
Cazul Olgăi Pungă face parte
din lista celor 38 de dosare pretins
politice ale organizației obștești
Dreptul la dreptate, fondată la
finele anului trecut de către activistul Pavel Grigorciuc.
Dosarul „Glodeni Zahăr”

avocații afaceristului în martie
2017, se arată că dosarul privind
coruperea deputaţilor ar fi fost
fabricat la comanda lui Vladimir
Plahotniuc, iar Burlacu şi Baglai
ar fi fost condamnaţi pe nedrept.
Platon afirma că cei doi ar fi
fost folosiţi de către Plahotniuc
pentru a-l determina să nu depu-

în proces de revizuire.
Judecătoria Hâncești a mai
examinat, în martie 2020, un
demers pentru eliberarea Olgăi
Pungă, însă instanța l-a respins pe
motiv că urmează să fie adoptată
mai întâi decizia privind revizuirea dosarului.
Olga Pungă a fost reținută în

Cu câteva luni înainte de eliberarea lui Platon, Procuratura
Anticorupție a solicitat revocarea
măsurii de arestare preventivă
pentru mai multe persoane date
în urmărire generală pentru că
l-ar fi ajutat pe Veaceslav Platon,
în 2010, să pună mâna pe 61 la
sută din acțiunile de la Fabrica
de Zahăr din Glodeni. Este vorba
despre Vitalie Mihailov, Alexandru Balica, Aliona Stașevscaia,
Oleg Sliusarenco și alții.
La 16 iulie 2020, șeful adjunct
al Procuraturii Anticorupție, Vasile Levițchi, a revocat arestul preventiv în privința lui Alexandru
Balica. La 10 august 2020, un alt
șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vladislav Cojocaru, a dis-

pus revocarea arestului preventiv
în privința Alionei Stașevscaia.
Dosarul a fost pornit de Procuratura Anticorupție în septembrie
2013, pentru delapidarea averii
străine în proporții deosebit de
mari, iar principalul figurant este
Veaceslav Platon.
Preluarea afacerii a luat foc la
data de 30 iunie 2009, când între Moldindconbank, controlată
pe atunci de Veaceslav Platon, şi
compania Gold Crown a fost semnat un contract prin care banca
oferea antreprenorului o linie de
credit în valoare de 32 de milioane de lei, pe un termen de 3 ani,
pentru răscumpărarea Fabricii de
zahăr din oraşul Glodeni. În 2010,
compania achitase 18,5 milioane
de lei din costul de 47 milioane de
lei al fabricii.
La 15 ianuarie 2010, Moldindconbank a depus la Curtea
de Apel Economică, condusă de
Aurel Colenco, o cerere de intentare a procedurii de insolvabilitate a Gold Crown, deși la sfârșitul
anului 2009 erau achitate toate
salariile, iar rezultatul de bilanţ
era pozitiv.
La 18 ianuarie, Curtea de Apel
Economică condusă de Aurel Colenco, l-a desemnat administrator
de insolvabilitate pe Alexandru
Balica. Acesta, în complicitate cu
banca, a încheiat contracte de vânzare-cumpărare, obiectul cărora
l-a constituit patrimoniul Fabricii
de zahăr din Glodeni. Ulterior, au
fost numiţi alţi administratori de
insolvabilitate, care ar fi scos din
depozitele fabricii cel puțin două
mii de tone de zahăr, în valoare de
cca 26 de milioane de lei.
Numele celor care l-au ajutat pe
Platon să pună mâna pe Fabrica
de zahăr din Glodeni se regăsesc,
alături de Burlacu și Baglai, în declarația lăsată de Platon notarului
din Ucraina.
P.S. În iulie 2010, deputații
Alexandr Stoianoglo, Veaceslav
Platon și Valentin Cheptene au
fost singurii din fosta alianță proeuropeană care au votat împotriva
lichidării instanțelor economice.
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„Igor Dodon a dezvăluit lumii întregi – în modul său frust,
ostentativ și exhibiționist – câți bani face. Astfel, a reușit să
arate că premeditează încălcarea Constituției, că pregătește confiscarea Viktoriabank de la Banca Transilvania – care a
dobândit-o cu bună-credință, că pregătește izolarea Republicii Moldova și sancționarea statului pe care-l conduce de către

R. Moldova are
2515 milionari
Fiscul a identificat 2.515 de
moldoveni care, pe parcursul
anului 2019, au obținut venituri de peste un milion de lei.
Numărul lor a crescut cu circa
42% (755 de persoane) față de
anul 2018, dar ei reprezintă
mai puțin de 0,2% din numărul
moldovenilor ce au avut în 2019
venituri impozabile, scrie Moldstreet.com. Venitul total obținut
de aceste persoane este de 9,03
miliarde lei. Sub aspect teritorial,
2049 milionari sunt înregistrați
în municipiul Chișinău, 68 – în
municipiul Bălți, 42 – în raionul
Ialoveni și câte 32 – în raioanele
Orhei și Strășeni.

Romania
rămâne
principalul
partener
comercial
al R. Moldova
Romania rămâne principalul
partener comercial al R. Moldova,
în pofida crizei cauzate de coronavirus. Conform datelor oficiale ale Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri
din România, la data de 31 mai
2020, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu
Republica Moldova a fost de 728
milioane de dolari, transmite radiochisinau.md. Față de aceeași
perioadă a anului trecut, volumul
schimburilor comerciale totale a
scăzut cu 19,25%, în principal, ca
o consecință a contracției economiilor celor două state, cauzate de
pandemia de COVID-19.

Marea Britanie
se confruntă
cu cea mai
profundă
recesiune
din istorie
Marea Britanie a intrat în cea
mai puternică recesiune de la
începutul măsurătorilor, cifrele
oficiale indicând că economia
acesteia s-a contractat mai mult
decât oricare altă economie majoră în trimestrul II, relatează
„The Guardian”. PIB-ul britanic
a scăzut cu 20,4% faţă de primul
trimestru, cel mai dramatic declin
trimestrial de la lansarea măsurătorilor în 1955. Dar previziunile
pe termen scurt sunt mai puţin
sumbre. Deşi rata şomajului ar
urma să crească la 7,5% până la
finalul anului, este un nivel mai
redus decât previziunea BoE din
mai, de 10%.

UE și România pentru a redirecționa fluxurile comerciale spre
Rusia și a lega din nou Chișinăul de fosta metropolă, în proiectul de reconstrucție a Uniunii Sovietice în altă formă pe
care îl dezvoltă Putin.”
Iulian Chifu, https://deschide.md/ro/stiri/editorial

Conducta Iași-Chișinău
și independența energetică

F

inalizarea gazoductului Iași-Chișinău
la începutul lunii august ar fi trecut
neobservată dacă premierul român
Ludovic Orban nu ar fi anunțat în ședința
de vineri, 7 august, a legislativului de la București
că investiția de 93 de milioane de euro a fost
valorificată, iar conducta de 120 de kilometri este
pregătită să transporte gaze alternative peste Prut.

Ion CHIȘLEA
„Am o veste bună să vă dau.
Chiar dacă nu s-a făcut o inaugurare a unei investiții extrem de importante pentru România, aceasta
este gata. Este vorba de gazoductul
Ungheni-Chișinău. Odată finalizată, investiția realizată de Transgaz
oferă posibilitatea furnizării gazului
natural în Republica Moldova din
România, oferind astfel o alternativă la gazul rusesc”, a declarat
Orban.
Premierul a adăugat că această
investiție „arată determinarea României în a fi alături de cetățenii
Republicii Moldova” și este extrem
de importantă pentru relațiile dintre cele două țări.
Independența
energetică de ziua independenței naționale
Peste aproape o săptămână,
premierul moldovean Ion Chicu,
în ședința executivului de la Chișinău din 12 august a venit cu un fel
de răspuns la declarația lui Orban.
Acesta a mulțumit României pentru
investițiile făcute în realizarea gazoductului și l-a invitat pe premierul
român la un eveniment de lansare a
gazoductului, pe data de 27 august.
„Pentru că pe 27 august este
mare sărbătoare la noi, un asemenea obiectiv merită un eveniment
frumos de dare în exploatare, de
lansare în funcțiune, și cu această
vreau să vă anunț că am remis pe
adresa prim-ministrului României, Ludovic Orban, o invitație de a
participa la acest eveniment pentru
a reda acea importanță națională
pentru acest obiectiv”, a anunțat
Chicu în debutul ședinței.
Premierul moldovean a mai
menționat că gazoductul va consolida independența și are ca scop
principal sporirea securității energetice a Republicii Moldova. Astfel, printr-un mesaj ambiguu, șeful
executivului moldovean a evitat să

spună că această securitate energetică era afectată până acum de
dependența totală de gazele venite
din Federația Rusă, care folosea
această stare de fapt ca pârghie
de presiune asupra autorităților
moldovene.
„Gazoductul Iași - Ungheni
- Chișinău înseamnă mai multă
securitate energetică pentru R.
Moldova, o alternativă reală pentru
aprovizionarea cu gaze naturale a
țării noastre în diferite circumstanțe. Au fost situații când securitatea
energetică a fost sub mare risc, însă
acest gazoduct pe viitor poate fi o
soluție în situații dificile când traseele tradiționale de aprovizionare
cu gaze naturale întâmpină unele
probleme”, a mai spus Chicu.
Acces la gazele
din Marea Caspică și din
Marea Nordului,
Grecia sau Norvegia
Deși Chicu a intenționat prin
această invitație să-și manifeste mai
degrabă aroganța sa de premier „independent” și „suveran”, este totuși
simbolică această legătură făcută
între ziua independenței față de
URSS și independența energetică
față de urmașa acesteia, Federația
Rusă.
La modul practic, conducta ar
trebui să asigure conectarea la piața
energetică nu doar românească,
ci și la cea europeană. Potrivit lui
Ion Sterian, Directorul General al
SNTGN Transgaz SA, după punerea în funcțiune a gazoductului, infrastructura de gaze din Republica
Moldova se va conecta la infrastructura de gaze din România, care este
interconectată cu cea din Europa.
El spune că,astfel, în Republica
Moldova pot ajunge gaze din Marea Caspică, din Marea Nordului,
din nordul Greciei și din Norvegia.
„Realizarea gazoductului Ungheni-Chișinău contribuie la modernizarea și dezvoltarea infrastructurii energetice existente, sporind
eficiența sectorului energetic și
dezvoltarea durabilă a economiei
naționale a Republicii Moldova,
crearea unei piețe de energie transparente și competitive, conectarea
cu piața energetică europeană. Proiectul reprezintă un câștig în plan
geopolitic, urmărind diminuarea
dependenței energetice a Republicii
Moldova, prin ruta alternativă pe
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care o propune, precum și o contribuție la consolidarea în general a
parcursului proeuropean al acestei
țări”, a declarat Sterian.
Conducta nu este,
deocamdată, funcțională
Dincolo de simbolismul momentului, conducta nu va putea fi însă
funcțională în viitorul apropiat.
Pentru ca pe țeavă să circule
într-adevăr gaz în cantități suficiente pentru consumul Republicii
Moldova, este nevoie ca furnizorii din România să aibă suficiente
cantități de gaze pentru a exporta
către Republica Moldova și să fie
interesați să intre pe această piață.
Extracția gazelor din Marea Neagră
ar asigura volumul necesar pentru
export, însă deocamdată proiectele
de exploatare a rezervelor de gaze
de pe platoul continental românesc
sunt stopate.
Prin conductă ar putea fi transportate și gaze din sistemul gazier
european. Însă, deocamdată, nici
această soluție nu este viabilă, or
nu există infrastructura necesară
pe teritoriul României pentru a
permite exportul de gaze în volumul permis de capacitatea țevii, de
1,5-2,2 miliarde metri cubi anual.
Pentru ca gazele să ajungă în Republica Moldova, sunt necesare 165
km de țeavă pe teritoriul României și două stații de comprimare a
gazelor, or presiunea în sistemul
moldovenesc este mai mare.
La sfârșitul lui 2018, Transgaz
semnase contractul de finanțare
cu UE pentru construcția tronsoanelor Onești-Gherăești și
Gherăești-Lețcani, cu o lungime
totală de 165 km și a două stații
de comprimare la Onești și Gherăești. Suma totală a proiectului
este de 174 de milioane de euro,
dintre care finanțarea europeană
este de circa o treime din costuri.
Potrivit Transgaz, infrastructura
respectivă va fi gata abia în septembrie 2021.
Cantitatea de 2,2 miliarde de
metri cubi acoperă consumul de
circa un miliard de metri cubi pe an
al Republicii Moldova fără Transnistria. Spre exemplu, anul trecut,
aceasta a consumat 1,1 miliarde metri cubi. Consumul Transnistriei

ajunge însă la 1,8 miliarde metri
cubi, circa 80% din acest volum
revenind Centralei electrice de la
Kuciurgan.
Contractul actual al Moldovagaz
cu Gazprom expiră la finele anului
curent și tot la sfârșitul anului Republica Moldova urmează să implementeze Pachetul trei energetic,
adică să liberalizeze piața gazelor.
În lanțul aprovizionării cu gaze
naturale vor exista trei verigi: furnizorul, transportatorul și distribuitorul. Dacă furnizor ar putea
fi oricine, inclusiv Gazprom (Rusia), Transgaz (România) sau unii
traderi, care să aducă gazele până
la hotarul cu Republica Moldova,
deocamdată se prefigurează doi
transportatori: Moldovatransgaz
(MoldovaGaz) și Vestmoldtransgaz
(Transgaz) prin conducta construită
recent. Rețelele de distribuție către consumatorii finali ce aparțin
MoldovaGaz vor fi gestionate de o
întreprindere separată de compania mamă.
MoldovaGaz
nu va ceda ușor piața
Liberalizarea presupune că atât
transportatorii, cât și distribuitorii trebuie să-și pună la dispoziție
conductele pentru furnizori, fie ei
din Rusia sau România, fie din alte
state conectate la sistem, care vor fi
aleși de consumatorul final.
Potrivit lui Vadim Ceban, director general MoldovaGaz, compania
este gata să aplice prevederile Pachetului trei energetic și să pună
rețelele de distribuție la dispoziția
tuturor furnizorilor.
„Acum piața regională a gazelor se dezvoltă destul de dinamic,
acesta fiind un lucru benefic pentru
toți. Noi suntem gata să concurăm
pe această piață și să oferim cel mai
bun preț. Așa simplu nu vom ceda
piața”, a declarat Ceban pentru
GAZETA de Chișinău.
Mai mult, el spune că țeava
Iași-Chișinău ar putea fi folosită și în regim invers. Altfel spus,
prin conducta construită pentru
a reduce dependența Republicii
Moldova de gazele rusești, acestea
din urmă ar putea ajunge pe piața
românească, dacă vor avea un preț
mai competitiv.
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Victoriabank, până
la Banca Transilvania
Ce spune Raportul Kroll despre implicarea Victoriabank în furtul miliardului

D

upă ce a trecut Victoriabank printrun proces de transparentizare a
acționariatului, supravegheat de Banca
Națională a Moldovei, Procuratura
Anticorupție a obținut dreptul să aplice
sechestru asupra unor bunuri în valoare de
1,9 miliarde de lei. Administrația acestei bănci susține că,
după transformarea demarată în 2018, nu ar avea legătură
cu cauza cercetată de autorități. Conform raportului Kroll,
în 2014, când banca era controlată de Vladimir Plahotniuc,
valoarea expunerilor mari a Victoriabank la Banca de
Economii a fost de 1,8 miliarde de lei.

Ilie GULCA
Procuratura Anticorupție a obținut
marți dreptul să aplice sechestru asupra
bunurilor în valoare 1,9 miliarde de lei
ale Victoriabank figurante în dosarul
privind frauda bancară. Procurorii susțin că urmăresc scopul reparării prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor de spălare de bani în interesul
unui grup criminal organizat și abuz de
serviciu cu eventuala confiscare specială a acestora în folosul statului.
„Este vorba de 54 de autoturisme,
24 de imobile și patru autospeciale în
valoare de 58 milioane de lei, precum
și 114 valori mobiliare de stat în valoare de 1,85 miliarde de lei. Sechestrele
aplicate pe cele 114 valori mobiliare de
stat și valorile nominale ale acestora
sub forma creanțelor ajunse la scadență nu vor influența dobânda care
urmează a fi calculată în folosul băncii”,
se menționează într-un comunicat al
Procuraturii Generale.

a jucat un rol activ în transformarea
Victoriabank lansată în 2016 și rămâne acționar în cadrul instituției
controlată de Banca Transilvania și
BERD.
În același timp, administrația băncii
susține că, după transformarea demarată în 2018, nu ar avea legătură cu cauza
cercetată de autorități. Instituția bancară a anunțat că este deschisă pentru
colaborare cu autoritățile și așteaptă
etapele următoare ale procesului.
Consolidarea poziției
lui Plahotniuc
În anii 2010–2011, în cadrul Victoriabank au fost o serie de conflicte între
Victor și Viorel Țopa, pe de o parte, și
Vladimir Plahotniuc. Cei dintâi l-au
acuzat pe acesta din urmă de atacuri
raider. Potrivit denunțului lui Veaceslav
Platon, Plahotniuc a încercat să vândă

Peter Paul. Același personaj apare în
companiile implicate în transferarea
banilor obținuți de BASS Systems, în
urma licitațiilor câștigate la Moldtelecom, în societățile din Hong Kong
și Emiratele Arabe Unite conectate la
Vladimir Plahotniuc.
După ce și-a majorat Insidown capitalul la Victoriabank, în 2015, la audierea raportului financiar al Victoriabank,
BERD, care deține 15,06% din capitalul
băncii, și-a exprimat îngrijorarea față
de suspendarea Consiliului de Administrație al băncii.
Piedici aplicate BERD pentru
majorarea capitalului
De asemenea, BERD și-a manifestat
îngrijorarea față de faptul că în raportul
financiar al băncii prezentat în fața acționarilor nu se menționa nimic despre
investigația Kroll. Raportul cu pricina a
dezvăluit că valoarea expunerilor mari
a Victoriabank la Banca de Economii a
fost de 1,8 miliarde de lei în noiembrie
2014, în timpul fraudei bancare.
Totodată, conform raportului Kroll,
în 2014, Victoriabank a acordat împrumuturi grupului de companii Șor,
credite care au fost restituite băncii
cu bani luați de la Banca de Economii.
În noiembrie 2017, acționarul Insidown LTD și-a expus spre vânzare
la o licitație cu strigare, la Bursa de
Valori a Moldovei, pachetul de acțiuni
deținut în mărime de 39,20%, tranzacție finalizată la începutul anului 2018.
Cea care a cumpărat acțiunile a fost
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Svetlana Аleksievici lui
Lukașenko: „Cară-te,
cât nu e târziu!”
Laureata premiului Nobel pentru literatură, Svetlana Aleksievici, i-a
cerut șefului statului, Lukașenko, să
își dea demisia.
„Aș fi vrut să repet
ce a spus jurnalista
Svetlana Kalinkina:
«Pleacă frumos!” /
„Уйди красиво!..»
Dar nu mai iese
deja, s-a vărsat
sânge. Cară-te, cât
nu e târziu! Cât nu
ai aruncat oamenii într-o beznă groaznică, în bezna
unui război civil! Cară-te! Nimeni nu are nevoie de
Maidan, nimeni nu are nevoie de sânge. Vrei pur și
simplu putere și această voința a ta se termină cu
sânge”, a spus ea într-un interviu pentru «Радио
Свобода», serviciul din Belarus.

Refugiul lui
Tihanovskaia în
Lituania, lovitură fatală
sau slăbiciune?
Lovitură fatală aplicată mișcării de contestare a
rezultatelor alegerilor sau semn de slăbiciune a unei
puteri aflate într-o situație dezastruoasă? În timp ce
forțele de ordine aplică tot mai mult forța, inclusiv
arme de foc, asupra protestatarilor, candidata opoziției a fost constrânsă să părăsească Belarusul. Sub
presiunea autorităților, Svetlana Tihanovskaia, 37 de
ani, s-a refugiat în Lituania după ce a părăsit Minskul în noaptea de luni spre marți, la două zile după
realegerea contestată a rivalului său, președintele
Aleksandr Lukașenko, 65 de ani.

Procuratura Generală
a Ucrainei a cerut
Belarusului să îi
extrădeze pe cei 28 de
mercenari „Wagner”
Oficiul procurorului general al Ucrainei a făcut un
demers autorităților din Minsk cu privire la extrădarea
celor 28 de mercenari din compania militară privată
„Wagner”. Aceștia au fost arestați în Belarus. Potrivit
Procuraturii Ucrainene, cei 28 de mercenari sunt
participanți la conflictul militar din Donbass. Dintre
aceștia, nouă sunt cetățeni ai Ucrainei. Serviciile
speciale belaruse au anunțat că toți cei arestați sunt
ruși. Procuratura Ucrainei susține că acești oameni
au participat activ la ostilitățile militare pe teritoriul
regiunilor Donețk și Lugansk de partea autoproclamatelor republici cu aceleași nume.

Îngrijorările noilor acționari
De partea cealaltă, BERD și-a exprimat miercuri îngrijorarea față de
acuzațiile Procuraturii Anticorupție
împotriva Victoriabank și sechestrul
aplicat asupra bunurilor în dosarul
privind frauda bancară.
„BERD, în calitate de acționar la Victoriabank, salută colaborarea băncii
cu autoritățile moldovenești în investigarea activităților care au avut loc
înainte ca Banca Transilvania să devină
acționar în ianuarie 2018 și înainte ca
transparența acționariatului Victoriabank să fie restabilită”, se arată într-un
comunicat publicat miercuri.
În același timp, BERD și-a exprimat
încrederea că ancheta va respecta clienții Victoriabank, precum și acționarii
actuali ai acesteia și se va desfășura în
conformitate cu procesul cuvenit, luând
în considerare potențialele consecințe
asupra sistemului bancar din Moldova.
„Eșecul în acest sens riscă să destabilizeze întregul sector financiar, cu
consecințe grave asupra economiei
Moldovei”, se mai menționează în
sursa citată.
Conform mandatului său, BERD
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acțiunile Țopilor unui om de afaceri
din Bulgaria.
Toate aceste ostilități au condus la
situația în care, în noiembrie 2014,
acționar majoritar al Victoriabank a
devenit compania Insidown Ltd din
Cipru. Acest offshore a cumpărat un
pachet de 38,3% de acțiuni de la o serie
de firme și persoane fizice. Beneficiarul
final al offshore-ului era cetățeanul rus
Sergey Lobanov.
În iunie 2015, Insidown Ltd și-a
majorat cu 0,99% cota din capitalul
Victoriabank și a ajuns să dețină 39,3%
din acțiunile acestei bănci. Deși a primit
aprobarea Băncii Naționale să își majoreze participația până la 50%, BERD nu
a reușit să o facă. Astfel, Insidown Ltd
a ajuns să dețină un pachet de 39,2%
din capitalul Victoriabank.
Numai că, între timp, beneficiar al
acestei firme a devenit un stomatolog german, Dr. Fischer Geb. Tabsch

Banca Transilvania (România), prin
intermediul vehiculului investițional
compania VB Investment Holding B.V.
(Olanda).
Compania VB Investment Holding
B.V., care este din 24 mai 2016 acționar cu cota de 27,56% din capitalul
social al Băncii, deține după tranzacția
din 16 ianuarie 2018, în parteneriat
cu Banca Transilvania și BERD, cota
de 66,77% din capitalul social al B.C.
Victoriabank SA.
Toată această tranzacție a fost supravegheată de Banca Națională a Moldovei în efortul său de a transparentiza
acționariatul la Victoriabank.
Acum, după aplicarea sechestrului,
Banca Națională a menționat că salută
deschiderea conducerii Victoriabank
pentru conlucrare, subliniind că, în
calitate de autoritate de supraveghere bancară, monitorizează încontinuu
situația din sectorul bancar.

Guvernul francez
mobilizează poliția
pentru a impune
purtarea măștii
Guvernul francez a semnalat miercuri că va mobiliza agenții de poliție și jandarmii pentru a impune
purtarea măștii și în spațiile publice deschise, unde
această măsură a devenit obligatorie, potrivit agenției
EFE, citată de agerpres.ro. „Vom mobiliza forțele
de poliție și jandarmeria pentru un mai bun control. Vrem să fie clar: trebuie să te temi mai puțin
de jandarmul care te va amenda decât de virus”, a
declarat la postul BFM TV purtătorul de cuvânt al
guvernului, Gabriel Attal. El a avertizat că Franţa
se află într-un moment decisiv din cauza creșterii
numărului noilor cazuri zilnice de COVID-19 şi apariția de noi focare.
(I. G.)
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Harta lumii

Răscoala
belarușilor
dată spatele când îi întrebai ceva
despre puterea de la Minsk, dar
mai ales când făceai o glumă despre Lukașenko.
În 2010, un amic de al meu,
fotojurnalist din Spania, a fost la
Minsk, unde a realizat un reportaj
despre un teatru independent de
acolo: de fapt, o trupă semiclanAdrian CIUBOTARU
destină, underground, fără un sediu dedicat, unde lumea vorbea
liber despre toate celea. De la el
Ca orice cetățean sovietic, am
am aflat că majoritatea belarușilor
văzut mulți belaruși, mai ales în
nu manifestă cine știe ce puseuri
copilărie, când plecam cu bunica
de libertate, că e docilă și împăcaîn Ucraina de Vest, la renumitele
tă cu regimul. Și că e mulțumită
„sanatorii unionale“. Pe atunci
de ordinea, curățenia și relativa
însă nu se deosebeau prea tare de
îndestulare pe care regimul le
restul, poate numai prin accenasigurase.
tul nostim cu care vorbeau rusa.
Trebuie să recunosc: aceasta a
Soarta a făcut ca următoarea mea
fost imaginea pe care am avut-o
întâlnire cu belarușii să aibă loc
despre belaruși până deunăzi, în
tot în regiunea Lvov, doar că la
ciuda tuturor protestelor despre
aproape două decenii după descare auzeam că se mai întâmtrămarea URSS. De data aceasta,
plă, sporadic, la Minsk. Despre
i-am recunoscut imediat. Erau
acestea, credeam că reflectă doar
aceiași oameni
opinia unui
din anii ’80:
număr
nevorbeau, judesemnificativ
cau și se purtau
de cetățeni. Și
Gustarul
la fel. Mai mult,
mai credeam
erau recognoscă Belarusia
belarus dă, în
cibili chiar și
e un fel de
continuare, în pârg
după coafuri
Transnistrie
și ar putea avea, în
sau haine: acecu acte în retimp, consecințe
leași treninguri
gulă, un mumai însemnate decât
cu benzi laterazeu (doar pe
le albe pe panjumătate viu)
subtila primenire de
taloni albaștri,
al Uniunii. De
clan de la Chișinău.
aceeași stemă
asemenea, nu
sovietică
în
mi-a trecut
piept.
vreodată prin
Cuplul (un
cap că acele
domn și o doamnă de vreo 55-60
nenumărate cupluri în treninguri
de ani) cu care am făcut cunoșsovietice ar putea educa o generatință în 2007, la Morșin, era, cu
ție de nemulțumiți și de nesupuși.
adevărat, un vestigiu al Uniunii
Revoltele din orașele Belarusiei
Sovietice. Dacă muzeul Tussaud ar
seamănă mult cu ce s-a întâmplat
fi dorit să le prezinte vizitatorilor
la noi pe 7 aprilie 2009. Spre deimaginea tip a „middle-class“-ului
osebire de prierul moldovenesc,
sovietic, trebuia să-i imortalizeze
reprimat și congelat în câteva ore,
în ceară pe acei doi inși. Statuile
gustarul belarus dă, în continuare,
ar fi fost grăitoare, dar tot nu ar
în pârg și ar putea avea, în timp,
fi putut transmite nici modul lor
consecințe mai însemnate decât
de a gândi și nici, mai ales, teama
subtila primenire de clan de la
că cineva i-ar putea suspecta de
Chișinău. E aproape cert că, pe
existența acestuia.
termen scurt, structurile de forță
Ambii păreau timorați de
vor înăbuși răzmerița: răsculații
mulțimea gălăgioasă și pestriță a
nu se pot coagula în jurul opozistrăinilor din jur. Majoritatea erau
ției, slabă și decimată de ani de
foștii lor concetățeni, dar aproape
zile de satrapul care, în demența
douăzeci de ani de viață „suverană“
și îndărătnicia lui, e gata să verse
i-au transformat radical pe ruși,
și o mare de sânge ca să-și păstreucraineni, chiar și pe moldoveni,
ze puterea. Pe termen lung însă,
nu și pe cei doi belaruși. Înțelerepresiunea violentă va adânci
geau ce le spuneai – rusa nu s-a
și mai tare fisura între regim și
schimbat între timp –, dar nu mai
cetățeni, forțând o deplasare tecrezonau la conținuturi. Frapantă
tonică ireparabilă ce va conduce
era mai ales frica de a răspunde la
la prăbușirea regimului.
întrebări provocatoare.
Când mă gândesc la cei doi beEra evident că, în acel sanatolaruși care nu se puteau bucura
riu din partea poate cea mai liberă
de viață și nici de odihnă într-un
a Ucrainei de atunci, nu s-ar fi
loc atât de frumos, trăind mereu
găsit barem o persoană care să
cu frica în sân și fiind mereu cu
tragă cu urechea la ce spun și să-i
ochii-n patru, îmi doresc ca aceasdenunțe la securitatea belarusă.
tă prăbușire să se producă cât mai
Cu atât mai mult, nu se puteau
devreme. Ultimele săptămâni au
aștepta la agenți ai securității lui
dovedit că belarușii își merită li„bat’ka“ trimiși special pentru ei
bertatea, într-o măsură poate mai
la Morșin. Teroarea era însă mai
mare decât multe alte popoare din
puternică decât rațiunea și cei
fostul imperiu, care au renunțat
doi oameni, de altfel, amabili și
la ea cu aceeași ușurință cu care
corecți, își întorceau de fiecare
au primit-o.
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A-politice

Politica mare
şi politica mică
sau Un ziar
incorect politic

E
Mircea V. CIOBANU
Când părinţii îţi spun să fii
în rând cu lumea, nu au în vedere să trăieşti neapărat după
obiceiurile „lumii mari”, să fii
ca nemţii sau ca americanii. Ei
au în vedere să fii, mai întâi, în
rând cu lumea (bună) din sat, să
nu faci de ruşine familia. Şi chiar
dacă nu etalează de fiecare dată
acest lucru, familia se mândreşte
când un copil mai răsărit ajunge
să fie stimat ca un om mare. Ne
mândrim cu ai noştri când sunt
stimaţi în lumea mică sau în lumea mare. Şi ne este ruşine de
rudele care ne fac de râs.
Sigur că ne-ar plăcea ca lumea
să ne cunoască numai după modelele bune. Eşti din Moldova? A,
ştim, am auzit: Eugeniu Coşeriu,
Maria Bieşu, Lewis Milestone,
Eugen Doga, Emil Loteanu, Radu
Poclitaru – cam asta vrem să auzim la o întâlnire cu străinii. Dar
ştiţi voi, moldovenii, că la Chişinău s-au născut Lia Manoliu
şi Alexei Şciusev, iar la Orhei
Stela Popescu? Dar de bălţenii
Mihai Volontir şi Colea Răutu aţi
auzit? Ne-ar flata un străin care
ne-ar aminti că Anton Rubinstein s-a născut pe malul Nistrului,
că galeristul Marat Ghelman e
din Chişinău (taică-său, dramaturgul Aleksandr Ghelman,
e de la Donduşeni, precum Kira
Muratova, de la Soroca), că Ilia
Mecinikov ar fi un descendent
al lui Milescu-Spătaru, iar Serghei Rahmaninov are ascendenţă
moldovenească certă. Poate că şi
faima moldovenilor de buni constructori sau buni pentru lucru
de menaj merită contabilizată?
Dar dacă asocierile străinilor
la auzul cuvântului Moldova sunt
altele? A, Moldova, va întreba
vecinul din stânga, voi, cei mai
săraci din Europa? Cum se trăieşte într-o ţară atât de săracă?
A, Moldova, ştiu, va zice celălalt
vecin, din dreapta: miliardul furat, laundromat-ul... Pentru cei
care monitorizează catastrofele,
Moldova se va asocia cu scufundarea navei Costa Concordia (prietenii ştiu de ce) sau cu (tocmai
am ascultat ştirile de la France
24) Moldova și cele cca trei mii
de tone ucigaşe de nitrat de amoniu, aduse la Beirut sub pavilion
moldovenesc.

xistă o politică mică, a casei, a familiei, cu
legile şi priorităţile sale, precum există şi
politica mare, despre care ni se vorbeşte
zilnic la televizor. Politica mică are
[aceleaşi] structuri, autoritare sau democratice,
stabilind relaţiile în interiorul familiei, dar
şi liantul social cu lumea din afară: cu satul/
oraşul, cu ţara şi naţiunea, cu alte ţări, naţiuni,
comunităţi.
Ce ar mai fi Moldova pentru
străini? Un preşedinte care nu
doar pentru oponenţii săi, ci şi
pentru protectorii săi străini
sau jurnaliştii ruşi (deci pentru
telespectatorii din Rusia), e un
personaj al bancurilor sarcastice.
Şi noi, alături de el, deoarece ne
reprezintă! El ne este boseakul
familiei, scăpat în lume, să-l
vadă satul şi satele, statul şi
statele...
Citesc pe reţele mesajul unui
ins supărat pe GAZETA de Chişinău. Motivul? Un articol („Alegătorul lui Dodon”) în care Victoria
Popa scrie despre un trântor incurabil, de la care a fugit soţia cu
copiii, care face de ruşine satul
şi... îşi pune nădejdea în Igor
Dodon. Dar şi un editorial deal meu, în care eu l-aş fi numit
pe preşedintele ţării „maimuţă”.
Adică ambii am fi incorecţi politic.
Mi-am recitit textul, să văd
unde am aplicat eu teoria lui
Darwin pe dos. Ei, bine, nu e
nicio maimuţă acolo, e vorba de
maimuţărie! O activitate pur-umană (maimuţele nu se maimuţăresc!), numită şi mimetism.
Iar în parabola lui Jean-Claude
Carrière pe care o citez în final
mai curând ar fi trebuit să se
recunoască personajul Victoriei
Caricatura la gazetă

Popa. Şi noi, toţi.
Am de spus ceva în legătură
cu acest personaj. Obişnuiţi să-i
jelim pe cei bătuţi de soartă, din
inerţie, ni se face milă inclusiv de
cei care speculează sentimentul.
„Socialismul dezvoltat” a educat o clasă întreagă de paraziţi.
Răsfăţaţi şi toleraţi, azi aceştia
devin o povară pentru comunitate. Să le acorzi lor sprijin în
defavoarea bolnavilor, a persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor şi
bătrânilor neajutoraţi înseamnă
să perpetuezi egalitarismul, care
în ultimă consecinţă îi va motiva
pe toţi să cerşească în loc să muncească. Mila fără discernământ
ne va trage pe toţi în mlaştină.
Bravo, Victoria, pentru curajul
de a aborda acest subiect deloc
simplu.
Mijloacele de informare şi-au
făcut o religie din a cocheta cu
politicienii şi cu poporul, de a-i
măguli pe aleşi şi a-i milui pe
alegători, de a vorbi în termeni
patetici despre poporul simplu
şi despre vacile sacre ale politicii. Pentru limpezirea apelor
propun ziarului un slogan (dacă
cei care îl gestionează sunt de
acord): Gazeta de Chişinău, ziarul onest, incorect politic, care
nu cochetează nici cu politicienii,
nici cu poporul.

GAZETA de Chișinău

MREAJA REȚELELOR

Grație lui Dodon suntem
în „clubul statelor selecte”

Iurie RENIȚĂ

Bufonul politic Dodon, el și vedeta incontestabilă a „politici externe echilibrate moldovenești”, s-a
manifestat din nou pe arena internațională, de această dată nu de la
înalta tribună a Adunării Generale
a ONU, trimis acolo de către cel

mai „european expert în războaie
civile”. Petrecărețul de la Condrița, el și „agronomul” mersului cu
mașinile prin arătură, ne-a „băgat”
în... „clubul celor mai selecte 10
state din lume”, care l-au felicitat
pe Lukașenko. E un extraordinar
prilej de „mândrie și performanță
incontestabilă pe plan extern” (rog
să vedeți în anexă „țările selecte”
din care facem și noi parte: China, Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan,
Kârgâzstan, Moldova, Uzbekistan,
Tadjikistan, Turcia, Venezuela).
„În numele poporului moldovenesc și al meu personal...” conducerea actuală a PDM-ului (Filip,
Diacov, Jizdan și alți conducători

Valentin CHILAT CORNACI
Se profilează în spațiul public
un soi de moldovenism primitiv
cu miros duhlit de la „Lubeanka”
Adepții acestui moldovenism alterat operează mai puțin cu date
istorice. Ei au o tactică agresivă,
alternând semiadevăruri cu minciuni din arsenalul kgbist. Atacă
vehement orice „frăție”. Pentru
ei sunt puși pe același cântar și
„frații ruși” și „frații români”.
Ultimii fiind puși la bătaia de-
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Iubirea față de politicieni,
la basarabeni
„euro-unioniști”) ar trebui să-i
ducă chiriașului de la Condrița, în
semn de profundă recunoștință,
o Pizza de Miami. Poate cumva îl
vor convinge pe Dodon să devină și euro-atlantist, de vreme ce
PDM-iștii își justifică mereu aflarea
la guvernare cu PSRM prin ridicolele și penibilele argumente că
astfel ei îl vor putea „înmuia” (a
se citi îmblânzi) pe acesta pe plan
extern. Nu mai există niciun dubiu
că integrarea noastră europeană se
va face, de acum încolo, împreună
cu Bielorusia și Rusia, mai nou și
cu Venezuela! Parcă am mai avut
așa ceva pe vremea lui Voronin.
Nu-i așa?

Fără România acest teritoriu n-are nicio
posibilitate la o viață normală
cisivă. Îl vor critica pe Stalin,
pe Antonescu de-a valma, șterg
podelele cu dodoniștii, acumiștii,
iar unioniștii le stau ca un os în
gât. Sunt împotriva „p.o.h.u.i.smului” sovietic, corupției și a
uneltirilor grupărilor mafiotice
europene. Vor sărbători „deni
pobedî” și îl vor onora simultan pe Ștefan cel Mare. Un fel
de moldovenism anarhic: „bei
belîh, bei crasnîh” (bate-i pe
albi, bate-i pe roșii)!
Și până la urmă ce urmăresc
acești tipi? De ce sunt atât de agresivi și impertinenți? De ce și de
cine au fost scoși de la naftalină?
Numai cei care cred că în politica
din RM e foarte complicat nu pot
răspunde la astfel de întrebări.
Totul e simplu. Numărul unioniștilor crește, fenomen firesc. Viața,
realitatea au demonstrat carac-
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terul falimentar al acestui stat și
că fără România acest teritoriu
dintre Prut și Nistru n-are nicio
posibilitate la o viață normală. Cu
Rusia, nicio șansă. Cu Europa, nici
atât. Iar RM e plină de agramați,
lumpeni, putori, care nu vor „nici
cu rușii, nici cu nemții”, vor să
curgă jinul din poloboace și să
trăiască doar în prezent. Anume
pentru ei se pregătește un suport
ideologic.
Laboratorul de la Moscova n-a
stat mult pe gânduri și a apelat la
reciclarea cadrelor vechi kgbiste
alde Plugaru, Pușcaș, Midrigan,
Gurău și alții. Acest laborator
pune ouă la clocit peste tot unde
e posibil. Numai că aceste ouă în
cazul dat sunt duhlite, nu-i nici
o șansă să iasă ceva din ele. Doar
poate numai duhoare.

Eugenia GUZUN

...la început a fost Mircea Snegur
și lumea nu asculta ce zice, și mai
ales ce face fiindcă era în întrecere
de a-l lega cu prosoape în cruce, așa
ca pe un naș la nuntă. Și așa, legat
cu prosoape și cu iubirea maselor
basarabene, acesta a urcat frumos
în avion și a plecat la Alma Ata de
a semnat intrarea R. Moldova în
CSI... și lumea a zis: „Poate așa
trebuie, dar hai să vedem, poate
găsim un alt Dumnezeu pentru

basarabeni”...
Și l-au găsit pe Iurie Roșca și toți cei care au dezaprobat gestul
lui Snegur l-au urmat pe Roșca (să te ferească Dumnezeu să fi zis
ceva de rău la adresa acestuia – îți aprindeai paie în cap, nu mai erai
considerat patriot).
Iubirea pentru Roșca a durat mai mult decât un mandat de președinte... Apoi, o parte din basarabenii mai căpoși și l-au făcut idol pe
Lucinschi. Adevărat – foarte bun, extrem de abil politician, dar nu
pentru noi. Și iarăși basarabenii au rămas cu buza umflată.
...Și a venit Voronin, cu toată armata sa și s-a făcut întuneric și
lumea încerca să se salveze care cum poate, luând-o spre granița
de la Prut și de acolo – unde o fi în lumea mare. După vreo opt ani
de întuneric (care la o analiză mai atentă avea și pete substanțiale
de lumină), de la Asfințit a venit călare pe cal alb un voievod cu
studii la Iași și rădăcini într-un sat din centrul Basarabiei. A venit
să elibereze poporul. Și tare s-a mai bucurat de la mic la mare, mai
ales că acesta le-a și promis basarabenilor că vor putea pleca liber
în Europa, iar la un Paște al calului chiar ar putea deveni europeni
cu acte în regulă. Și fără a fi nevoiți să se unească cu România. Și
lumea tare s-a mai bucurat. Și l-a iubit din toată inima și îl sorbeau
toți din ochi pe acest Vlad (nu chiar Țepeș)... și se bucurau când îl
vedeau voinic că poartă ceasul pe mână exact ca Putin, deși nu face
scufundări ca liderul de la Kremlin și nici nu zboară ca pasărea acesta, dar sfidează totuși vânturile de la Marea Dubăsarului pe puntea
unui iaht, proaspăt cumpărat.
Și nimeni nu era mai sus ca el în topul iubirii basarabene, dar a
căzut și Vlad s-a împiedicat în niște cătușe. Au urmat apoi câțiva,
cărora basarabenii le-au împărțit iubirea mai mult sau mai puțin
egal. Și domnia acestora nu a rămas în memoria și în istoria acestui pământ decât scrisă în două rânduri. Dar cum locul în iubirea
necondiționată basarabeană nu poate rămâne liber mult timp, iată
că la orizont au apărut un Dodon cu stea roșie în frunte și o Ioana
d’Arc. Unul o ține că vrea să ducă poporul spre est, celălalt zice
ceva, dar nu am prea înțeles ce. Dar basarabenii nu au nevoie să
înțeleagă ce cred și ce zic cei pe care îi iubesc. Îi iubesc necondiționat și GATA...

Despre Poliția din Belarus

Anatol UNTURĂ
Dacă e să scoți suflul ideologiei, pe de o parte, și al isteriei

generale, pe de alta, în istoria cu
Belarus se cristalizează o chestie
foarte gravă, după mine.
Zecile de mii de polițiști și
militari, gata să bată cu bestialitate oameni care doar au ieșit în
stradă, nu sunt violenți și nu reprezintă pericol. Acești polițiști,
militari nu vor dispărea după
ce pleacă Batka, ei vor sluji mai
departe pe noii stăpâni și mereu
vor fi gata să facă „ordine”. Ei
sunt parte din poporul belarus

și îl reprezintă.
Oameni dornici să provoace
durere altor oameni, chiar și fără
ordin de sus.
Adică nu cred că ordinul direct al lui Lukașenko a fost: „Să
dați în toți pe care îi găsiți!”. Cel
mai mult pare că forțele de ordine nu mai sunt controlate de
nimeni, sau controlul e parțial
pierdut. Și, în loc să reziste dârz
mâniei și să o canalizeze, ei o
amplifică, făcând o defavoare

enormă regimului de la Minsk.
În orice structură de forță există psihopați și oameni agresivi
– de aia e și structură de forță.
Hipsterii cu freshuri de goji în
mână nu pot opri tancuri și armate inamice. Însă structura militară pentru asta e și inventată,
ca energia aceasta distructivă
să fie ținută în mâini de fier și
folosită doar unde e cazul. A fost
acum cazul?
Aceste imagini cu femei și

adolescenți bătuți, mașini avariate, focuri trase asupra clădirilor locative – vor rămâne în
timp principalul simbol al erei
lui Batka dincolo de multitudinea de lucruri bune făcute de-a
lungul anilor pentru Belarus. Și
nu contează când va pleca Lukașenko, asta îi va fi moștenirea
și principala înfrângere suferită.
Și e păcat, pentru că doar sfârșitul încununează opera.

Anunț
Primăria com. Iurceni, r-nul Nisporeni, anunță pentru
data de 26 august 2020, ora 9:00, în incinta primăriei,
desfășurarea licitației cu strigare de vânzare – cumpărare și arendă a bunurilor imobile, loturi de terenuri
cu destinație agricolă, și pentru construcții proprietate
publică de domeniu privat, situate în intravilanul, extravilanul com. Iurceni.
1. Teren pentru construcții (vânzare) nr. 6035109155,
suprafața 0,04 ha, bonitate 0,65, situat în intravilanul com.
Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial – 31000,0 lei.
2. Teren pentru construcții (vânzare) nr. 6035114161,
suprafața 0,1188 ha, bonitate 0,65, situat în extravilanul com. Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial
60000,0 lei.
3. Teren pentru construcții (vânzare) nr. 6035114162,
suprafața 0,1190 ha, bonitate 0,65, situat în extravilanul com. Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial
60000,0 lei.

4. Teren pentru construcții (vânzare) nr. 6035109244,
suprafața 0,03 ha, bonitate 0,65, situat în intravilanul
com. Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial 23000,0 lei.
5. Teren pentru construcții (vânzare) nr. 6035109563,
suprafața 0,0399 ha, bonitate 0,65, situat în intravilanul com. Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial
32000,0 lei.
6. Teren grădină (vânzare) nr. 6035105402, suprafața
0,1136 ha, bonitate 0,65, situat în extravilanul com.
Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial 4600,00 lei.
7. Teren agricol (vânzare) nr. 6035107290, suprafața
1,4301 ha, bonitate 0,65, situat în extravilanul com.
Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial 40000,00 lei.
8. Teren agricol (vânzare) nr. 6035111305, suprafața
0,4743 ha, bonitate 0,65, situat în extravilanul com.
Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial 14000,00 lei.
9. Teren agricol (vânzare) nr. 6035109564, suprafața
0,2818 ha, bonitate 0,65, situat în intravilanul com.
Iurceni, raionul Nisporeni, prețul inițial 8000,00 lei.

Doritorii de a participa la licitație vor depune: persoanele fizice – cerere, actul ce confirmă identitatea
cumpărătorului; persoanele juridice – cerere, copia
certificatului de înregistrare, procura cu drept de a
efectua operații de vânzare-cumpărare, documentul
bancar ce confirmă achitarea taxei de participare – 600
lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele
juridice, acontul – 10% din preț, inițial pentru fiecare
teren, cod fiscal 1007601003611. Înregistrarea participanților – până pe data 25 august 2020, ora 17:00.
Taxa
pentru
licitaţie
–IBAN:MD19TRGDBI134221160350000
Acontul 10%
IBAN: MD41TRPDBI371210B03396AB
Informații la tel: 0264-49-238, 0264-49-2-36,
026449-5-10.
Primarul comunei Iurceni, Bocan Ion
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Au luptat pentru
libertatea
Lituaniei (1)
Rezistenţa armată antisovietică
în Lituania în anii 1944-1953

Î

n acord cu Rezoluția Parlamentului European
din 2 aprilie 2009 privind conștiința
europeană și totalitarismul, care condamnă
în mod ferm și neechivoc crimele împotriva
umanității și încălcările grave ale drepturilor
omului comise de toate regimurile totalitare și
autoritare, Guvernul Republicii Moldova, un an
în urmă, la 21 august 2019, a declarat ziua de
23 august drept Ziua europeană a comemorării
victimelor tuturor regimurilor totalitare și
autoritare, precum nazismul, stalinismul,
regimurile fasciste și comuniste.
În acest context, propunem cititorului o pagină remarcabilă din
istoria rezistenței anticomuniste
în estul Europei. Documentele din
arhivele secrete devenite publice
după reafirmarea independenței
Lituaniei (11 martie 1990), memoriile publicate ale participanților
și relatările martorilor oculari readuc în atenție perioada anilor
1944-1945 de luptă a poporului
lituanian contra comunismului
și ocupației sovietice, care inspiră un profund sentiment de respect și admirație, în mod special,
pentru spiritul de organizare al
unităților de rezistență armată,
pentru demnitatea și cutezanța
protagoniștilor mișcării pentru
libertatea Lituaniei.
Majoritatea celor
înrolați în rezistența
armată erau născuți
și educați în Lituania liberă
Debutul acestei istorii ne îndreaptă spre cel de-al Doilea Război Mondial, care în Lituania a
început cu ocupația sovietică. Ca
și în cazul Basarabiei, anexiunea
Lituaniei în vara anului 1940 a
fost o consecință a pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului
adițional secret, semnat de Germania nazistă și Rusia sovietică,
iar războiul, deși avu să se sfârșească în Europa în 1945, cu eșecul total al hitlerismului, celălalt
regim totalitar – stalinismul – s-a
consolidat și s-a extins dincolo de
hotarele antebelice ale Uniunii
Sovietice.
În acest fel, în vara anului 1944,
Lituania era supusă celui de-al
doilea val de ocupație sovietică
și de reinstaurare forțată a regimului totalitar-comunist, care a
declanșat imediat operațiunile de
căutare și arestare a dușmanilor și
celor fugiți de mobilizarea sovietică, acțiuni de percheziționare a
localităților și pădurilor, în urma
cărora unele localități au dispărut
fiind arse cu tot cu locuitori. Cei
suspectați de atitudini antisovietice sau de origine socială dușmănoasă în scurt timp urmau să fie
supuși exterminărilor NKVD-iste.
În situația când atrocitățile
sovietizării forțate doar se în-

mulțeau, partea activă a societății lituaniene a decis să lupte
cu armele în mâini pentru a-și
apăra libertatea. De remarcat că
majoritatea celor înrolați în detașamentele de rezistență armată, în
perioada anilor 1944-1953, erau
născuți și educați în Lituania liberă, având drept exemplu lupta
pentru independență din perioada
anilor 1918-1920 și fiind determinați să-și apere patria, la fel cum
au făcut-o străbunii lor.
Luptătorii lituanieni
atacau instituțiile
și unitățile armate
sovietice
Această opțiune era dictată și
de resentimentul că în iunie 1940,
atunci când Rusia Sovietică a ocupat pentru prima dată Lituania,

tar obligatoriu sau care nu aveau
o pregătire militară.
Prima etapă a luptei de rezistență armată anticomunistă în
Lituania cuprinde perioada între
iulie 1944 și mai 1946, caracterizată de încrederea partizanilor
lituanieni într-o proximă victorie
și marcată prin cele mai crâncene
confruntări armate. Luptătorii lituanieni atacau instituțiile și unitățile armate sovietice, dezarmau
și desființau grupurile de colaboraționiști angajați din rândul
localnicilor, eliberau persoanele
arestate, lichidau listele de mobilizare și registrele cu privire
la rechiziții, datorii etc. Cu toate
acestea, pierderile umane au fost
enorme: în 1944-1945, circa 10
000 de luptători din rândul unităților de partizani lituanieni au
fost uciși, fapt care i-a făcut pe
liderii unităților de partizani să
schimbe tactica de luptă.
O acțiune armată exponențială
pentru detașamentele lituaniene
de rezistență a fost întreprinsă
la mijlocul lunii decembrie 1945
contra organelor administrative și
a garnizoanei sovietice dislocate
în localitatea Merkinė, în apropierea râului Neuman. Print-un atac
coordonat de Adolfas Ramanauskas-Vanagas, la care au participat
câteva detașamente, partizanii
le-au venit în ajutor camarazilor
capturați de NKVD-ul sovietic.
După o zi de lupte crâncene, par-

Un grup de partizani lituanieni. Juozas Lukša-Daumantas (primul din stânga)
și camarazii săi, 1950-1951;

nu s-au întreprins acțiuni armate de apărare pentru a respinge
agresiunea sovietică. Astfel, circa
4% din populația Lituaniei au fost
antrenate direct sau indirect în
trupele de rezistență armată antisovietică și doar o mică parte
din cei plecați în pădure era reprezentată de militari de profesie.
Unitățile mari de luptă erau conduse de tineri ofițeri, iar cele mai
mici aveau în fruntea lor țărani,
profesori școlari, elevi de liceu,
care făcuseră doar serviciul mili-

tizanii s-au retras din orășel, sub
presiunea tehnicii de luptă concentrată de sovietici în această
regiune pentru a contracara atacul
lituanienilor.
„Suntem încă aici,
suntem în viață...”
Cea de-a doua perioadă a războiului (mai 1946 – noiembrie
1948) s-a desfășurat sub incidența
deciziei conducătorilor armatei
lituaniene de a evita confruntările

Adolfas Ramanauskas-Vanagas, alias „Șoimul”, 1947;

de proporții. Unitățile de partizani
au fost împărțite în grupuri mici,
s-au construit buncăre adaptate
pentru o strategie de luptă conspirativă, ascunzișurile fiind amenajate în hambare, pe malurile râurilor, sub depozitele de legume, în
păduri, sub rădăcinile copacilor,
sub case de locuit. Pentru camuflarea lor erau folosite crengi de
copaci, iarbă cosită, iar intrările
în buncăre erau făcute prin sobe și
fântâni părăsite. În aceeași perioadă a fost constituit comandamentul unit al mișcării de rezistență,
efectivul partizanilor lituanieni
menținându-se aproximativ la 4
000 de luptători. Structura unităților militare de partizani a luat
o forma permanentă; s-au stabilit
legături cu țările occidentale.
Etapa a treia a mișcării de rezistență armată în Lituania (noiembrie 1948 – mai 1953) a fost cea
mai dificilă perioadă a mișcării de
rezistență, cu aproximativ 2 000
de combatanți, care au continuat
lupta contra ocupației sovietice și
au reușit să unească forțele patriotice ale Lituaniei într-o organizație
comună a rezistenței militare și
politice. Cele mai considerabile
eforturi au fost îndreptate spre
consolidarea unei autorități naționale, capabile să întrețină dezvoltarea conștiinței naționale și civice
a poporului lituanian, cu scopul
de a păstra încrederea în victorie
și pentru a putea spune: „Suntem
încă aici, suntem în viață...”
În primii ani, mișcarea de rezistență antisovietică a poporului

lituanian a avut un caracter spontan, acest proces nu era coordonat
de un stat major comun. De obicei,
oamenii din aceleași sate sau din
aceleași regiuni, după retragerea
în păduri, au format detașamente
de partizani care, în cele din urmă,
au constituit unități mai mari.
Ulterior, conducătorii unităților
de partizani și organizațiile clandestine care funcționau în orașe
au înțeles necesitatea creării unei
autorități, care urma să elaboreze
o strategie comună de luptă, să le
reprezinte și să le asigure sprijinul
din străinătate. Primele încercări
însă nu au avut succes.
În perioada anilor 1945-1946,
au fost arestați membrii Comitetului de Eliberare a Lituaniei, ai
Uniunii de Partizani din Lituania,
ai Armatei Lituaniene a Libertății
și ai Consiliului Național al Lituaniei. Prin eforturile conjugate ale
tuturor unităților de partizani și
ale organizațiilor clandestine, în
iunie 1946, au fost adoptate acte
politice de importanță istorică –
Legea privind înființarea Mișcării
Generale Democratice de Rezistență și Declarația organului politic principal – Comitetul Suprem
pentru Renașterea Lituaniei.
Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător
științific, Institutul de Istorie
(va urma)
* text elaborat în cooperare cu Centrul
de Cercetare a Genocidului și Rezistenței
din Lituania
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Conacul Pommer,
printre ruinele birocrației
și proiector eșuate

G

Sergiu BEJENARI
Când ajung la conacul Pommer,
turiști din republică și de peste
hotare rămân dezamăgiți de drumul făcut pentru a vedea cum se
ruinează un monument istoric din
cauza indiferenței autorităților
din Republica Moldova.
Deși are statut de monument
de arhitectură de importanță națională, autoritățile nu se grăbesc
să aloce fonduri pentru restaurare și întreținere. Pe parcursul
existenței sale, complexul a trecut
prin mâinile mai multor instituții publice. Din proprietatea privată a trecut sub ocrotirea RSS
Moldovenești, apoi la Ministerul
Agriculturii, folosit de Ministerul
Ecologiei și Resurselor Naturale
ca sanatoriu preventoriu, ulterior dreptul parțial de proprietate
revenindu-i Grădinii Botanice din
Chișinău. În 2013, autoritățile publice locale au insistat să-l treacă
în gestiunea primăriei locale. Din
toți acești proprietari, doar celor
din urmă le-a reușit să atragă câteva investiții, dar și ei nu au dus la
capăt lucrările, rămânând conacul
pe cale de ruinare.
„Scopul nostru este să
restaurăm
conacul boieresc”
De când conacul Pommer a
intrat în gestiunea autorității
publice locale (APL), aceasta au
făcut mai multe încercări pentru
obținerea resurselor financiare.
Până în acest moment APL a reușit
să elaboreze un proiect tehnic de
execuție care i-a costat circa 600
de mii de lei.
„În prezent, așteptăm și ne
este rușine de ceea ce este. Scopul
nostru este să restaurăm conacul boieresc. Noi ne propunem să
amplasăm muzeul boierului Pommer și muzeul satului în incinta
conacului, iar la al doilea etaj să
fie amenajată o sală de conferințe”, spune primarul satului Țaul,

Andronie Mitrică.
Totodată, APL-ul își propune
să fie restaurate toate clădirile de
pe lângă conac, să facă un hotel
în locul unde cândva se afla sanatoriul. „Ideea este de a oferi în
arendă acele spații pentru agenții
economici, pentru că primăria nu
poate să se ocupe cu astfel de lucruri. Noi vom da în arendă, iar
în bugetul local vor veni resurse
financiare”, a conchis primarul
s. Țaul.
Andronie Mitrică spune că
pentru restaurarea conacului
este nevoie de 16 milioane. În anii
2013-2014, din Fondul Național
de Dezvoltare Regională (FNDR)
au fost alocate peste 9 milioane
de lei, bani din care a fost renovate gardul din jurul parcului, cel
istoric și casa-muzeu. Valoarea
totală a proiectului urma să fie de
peste 26 de milioane de lei, însă
finanțarea a fost stopată din cauza
nerespectării clauzei din contract.
„A fost un proiect care nu a avut
continuitate pentru că primarul
a schimbat destinația muzeului
reconstruit și a mutat primăria în
incinta acestuia. Din această cauză
pe atunci – în 2014, a fost la fața
locului ministrul dezvoltării regionale și mediului, Vasile Bâtca, și
a încercat să convingă primarul să
facă din muzeul renovat muzeu,
și nu primărie. Consiliul local a
decis să fie primărie, din acest
motiv finanțarea nu a continuat”,
explică Ion Urușciuc, specialist în
comunicare, ADR Nord.
De cealaltă parte, primarul își
justifică decizia spunând că au
mers după modelul altor țări,
unde administrația publică locală

Foto: Sergiu BEJENARI

eamurile și ușile sunt sparte, podeaua
și tavanul sunt putrede, beciurile sunt
pline cu gunoi, bucăți de cărămidă și
tencuială căzută, aleile zac în paragină
– asta e starea pe care o constată vizitatorii
conacului. Construit acum mai bine de 100 de ani
pe pământurile bancherului Andrei Pommer, cel
mai mare parc dendrologic din Republica Moldova
este în paragină, iar conacul se află într-o stare de
degradare totală.

Conacul Pommer din s. Țaul

este amplasată în clădiri restaurate. Asta i-a costat peste 15 milioane de lei și stoparea lucrărilor
de restaurare.
„Nu se planifică
nici un suport financiar
de la stat”
Am încercat să aflăm care este
poziția autorităților publice centrale. Din partea Ministerului

Educației, Culturii și Cercetării
(MECC) nu se planifică nici un
suport financiar pentru restaurarea conacului, justificarea e că
acesta este în gestiunea administrației locale.
„APL a insistat să i se transmită
acest obiectiv în gestiunea ei pentru a avea posibilitatea să-l întrețină, să aibă grijă și să-l protejeze.
Pentru obținerea unor finanțări
din partea statului, APL ar trebui
să vină cu toată documentația de
proiect. Atunci ministerul ar putea
să propună includerea obiectivului
într-un plan de acțiuni de lungă
durată. Aceste cheltuieli trebuie
să fie planificate din timp. Există
acte normative, hotărâri și ordine
ale Ministerului Finanțelor care
descriu în detalii cum poate fi obținută finanțare de stat. MECC nu
poate să finanțeze, pentru că nu
noi gestionăm finanțele din stat”,
explică Rita Garconița, consultant
principal la Direcția patrimoniu
cultural din cadrul MECC.
La Agenția de Investiții din
Moldova, care are misiunea de a
contribui la dezvoltarea turismului și creșterea economică prin
sporirea nivelului investițiilor
străine, la fel nu există planuri
de resuscitare a celui mai mare
parc dendrariu și a conacului
Pommer.
„Noi nu suntem abilitați direct
să preluăm un asemenea obiectiv.
Din moment ce apare parcul din
Țaul ca produs turistic, începem
să îl promovăm, mai exact promovăm serviciile pe care le prestează.
De exemplu, parcul din Țaul poate
apărea ca obiectiv natural, fără a
presta anumite servicii. Noi l-am
inclus ca pe un obiectiv care poate fi vizitat”, a comentat pentru
GAZETA de Chișinău, Alexandru
Ivanov, șeful Direcției promovarea turismului din cadrul Agenției
de Investiții din Moldova.
Specialiștii din domeniul turismului ar fi bucuroși să includă
parcul Pommer pe harta traseelor organizate pentru vizitatorii

străini, însă, în lipsa unei infrastructuri adecvate în zona de nord
a țării, aceștia vizitează mai rar
astfel de destinații ca parcul din
Țaul.
„Zona are un potențial turistic
destul de bogat. În cazul în care
aș duce încolo grupuri de turiști,
le-aș caza tocmai la Bălți, pentru
că pentru a explora această zonă
este nevoie de minimum două zile,
iar în apropiere nu există locații
normale pentru cazare. Cred că un
hotel ar face mai atractivă zona.
Deși vor trebui create condiții mai
avantajoase decât la hotelurile
din Bălți”, spune cofondatorul
agenției de turism GoAdventure
Moldova, Andrei Rusu.
„Zona are un potențial
turistic destul de bogat”
Totodată, o atenție sporită trebuie acordată promovării
destinațiilor din jur. „Fără o campanie de promovare nu are sens
să construiești hoteluri. În plus,
nu uitați că turiștii vin din luna
mai până în octombrie. Ce va face
hotelul în extrasezon? Acolo sunt
mai multe clădiri. Ele ar putea fi
transformate în muzeu, centru de
conferințe, magazine de suvenire,
o sală de degustare, hotel”, a adăugat Andrei Rusu pentru GAZETA
de Chișinău.
Din spusele primarului din s.
Țaul, Andronie Mitrică, aceștia
vor încerca să atragă diverse fonduri pentru a putea duce la capăt
renovarea conacului Pommer.
În contextul pandemiei, vizitarea obiectivelor turistice din Republica Moldova a luat amploare,
însă nu și spre cel mai mare parc
dendrologic de la nordul republicii. Autoritățile publice locale și
cele centrale întâmpină dificultăți
financiare.
Când vor fi deschise ușile conacului boieresc? Deocamdată,
această întrebare rămâne fără
răspuns.
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Interviu cu Eugeniu Gorean, pictor, Chișinău, Paris

„Încerc să găsesc echilibrul
între lumină și umbră”
– Felicitări, Eugeniu Gorean, pentru seria de acuarele realizate în perioada
carantinei, sunt excepționale. În ele vedem cum
animalele invadează marile orașe ale lumii. Care
a fost punctul de pornire
al acestei serii? Ai început
să pictezi îndată după ce ai
auzit că în vremea regimului de izolare, instaurat din
cauza covidului, apăruseră
animale sălbatice pe străzile pustii ale orașelor?
Vă mulțumesc mult. Desigur,
tot ce se întâmplă acum în lume
mă inspiră mult. Aș răspunde
cu o singură frază la întrebarea
Dvs.: Am pictat aceste lucrări deoarece altfel nu am putut. Însă
aș vrea să precizez că baza era
pregătită cu mult timp înainte,
căutările mele artistice duceau
spre asta. Am încercat să merg
pe direcția acestor căutări, tot
mai departe. După ce am creat un
spațiu inedit, compozițional, estetic, m-am întrebat ce urmează.
Mi-am dat seama la un moment
dat că mai departe este mesajul.
Cred că acum este perioada când
lucrez la mesaje în pictură. Acesta
e tărâmul unde îmi pun mie însumi întrebări și încerc să înțeleg
încotro mergem. Sunt întrebări
despre societate, clișee, despre
paradoxuri. Este o continuă reflecție și explorare. Peisajul și
animalele au fost mereu temele
mele esențiale în pictură, însă
astăzi le fuzionez într-o temă de
sinteză. Seria „Animale în oraș”
este un răspuns la regimul de
izolare provocat de covid.
– Care a fost prima lucrare
din această serie? Unde teai aflat pe timp de carantină: la Chișinău sau undeva
în Europa?
Prima lucrare a fost „Parisul
în carantină”. Abia revenisem
de la Paris. Acolo m-am aflat în
februarie. La sfârșit de februarie
observasem deja schimbări în
viața orașului de pe Sena. Când
m-am întors acasă, la Chișinău,
am început să lucrez la această
pictură. După ce am încheiat-o,
mi-am dorit să dezvolt această
temă. Astfel, am creat o serie
mai largă.
– Grupajul conține lucrări
cu pisici, câini, iepuri, porumbei, zebre, flamingo,
păuni, cămile, plasate în
diferite peisaje urbane.
Cum ai ales animalele,
pentru diferite orașe? Îți
place să pictezi animale?
Cum reușești să le reprezinți vii, în mișcare, veridic?
Mi-am propus să nu reprezint
nici o ființă umană, până nu se
încheie pandemia. Voi povesti în
picturile mele istorii, scene, situații, însă nu oamenii vor fi eroii, ci

Cred că un artist contemporan
nu se poate dezvolta fără o bază,
fără studii academice.
Din Colegiu am îndrăgit acuarela, ca tehnică, și cu ea am decis
să merg mai departe, creându-mi
propriul limbaj artistic. Fac pictură de atelier, dar și plein-air, acesta mă ajută să descopăr forme noi,
soluții coloristice inedite. Lumina
este un element important, însă
lumina nu poate exista în pictură dacă nu este umbra. Încerc să
găsesc echilibrul între ele.

animalele. Recunosc că îmi plac
animalele. În picturi, animalul
este ca un simbol, el transmite
direct mesajul spre privitor. Animalul este un mijloc de expresie
foarte puternic.
– Seria mai include și o
acuarelă unde vedem cum
vegetația, florile cuceresc
un oraș. Crezi că natura se
va răzbuna și va birui la un
moment dat tehnica, tehnologiile? Sau este inevitabilă o catastrofă ecologică?
Sunt optimist. Sper că nu se va
produce catastrofa globală. Încerc
să o previn, prin arta mea.

– În ce țări ai făcut peisaje,
schițe? La ce expoziții, concursuri participi, naționale
și internaționale?
Călătoresc și pictez acolo unde
am expoziții sau unde sunt invitat
să predau master class-uri. Mai
des în Franța, Regatul Unit, Italia,
Rusia, China.
Am avut o serie de expoziții
personale în Franța, Ungaria, Marea Britanie, pe insula Guernsey.
Am participat și la expoziții de
grup, cele mai importante fiind
cele de la Parlamentul European,
de la Consiliul Europei, precum
și la Bienala de Acuarelă din Sankt-Petersburg, am avut și expoziții
în China.
La ora actuală, sunt Brand Ambasador la Canson și la firma de
pensule Tintoretto, Italia. Canson
este cea mai mare companie de
hârtie profesională, mi-a propus
să devin Brand Ambasadorul
ei, deci o reprezint. Împreună
cu această companie particip la
expoziții, festivaluri, activități
online. Tintoretto este o marcă
italiană de pensule și, de asemenea, o reprezint.

– E deosebit de interesantă lucrarea unde apar
o mulțime de curcani în
centrul Chișinăului (clădiri reprezentative din Chișinău sunt pictate foarte
realist, le recunoaștem
ușor). E o aluzie la curcanii aruncați vara trecută,
pe 9 iunie 2019, în curtea
Președinției Republicii
Moldova, ca formă dubioasă de protest?
Curcanii de pe strada Ștefan cel
Mare din Chișinău își au originea,
desigur, în acel protest dubios.
Nu pot afirma că această pasăre
a devenit „simbol național”, însă
uneori am impresia că și niște curcani pot fi mai inteligenți decât
unii din noi.
– În una dintre lucrări,
ai pictat incendiul de la
Notre-Dame din Paris. Ai
făcut lucrarea după fotografii, imagini video?
Te-a cutremurat acest incendiu?
Această pictură am realizat-o
aproape live, de pe posturile de
televiziune franceze. În acea seară
dramatică (15 aprilie 2019), eram
în Chișinău, în atelier. Recunosc
că m-a tulburat acest eveniment
trist. Eu mergeam foarte des la
această catedrală când mă aflam
la Paris.

Animale în oraș

– În aprilie 2020 ai obțiunt
premiul 1 la concursul „Le
monde d ‚ après” organizat
de renumita Casă de Modă
Fête Impériale Paris. Pentru ce lucrare ți-au acordat
premiul?
Casa de Modă Fête Impériale
Paris anunțase un concurs pe tema
„Cum va arăta lumea după pandemie”. Am trimis lucrări recente
și am luat premiul.

– Ai abia 29 de ani, dar faci
lucrări extrem de complicate, cu multe elemente
lucrate minuțios, cu niște
compoziții aproape halucinante. Cât timp îți ia o
lucrare?
Totul depinde de inspirație.
Lucrez la o pictură două–patru
zile. Procesul mă face fericit, însă
rezultatul mai puțin.
– Cum îți protejezi ochii,
cum îi aperi de surmenaj?
Respect o regulă: lucrez doar
la lumina naturală, de zi.
– Dincolo de virtuozitatea
tehnică, simțim fluiditatea
liniilor, energia lor și forța
emoției. Cum prinzi emoția
într-o lucrare? Cum defi-

– Reușești să-ți câștigi
existența din pictură?
Da, trăiesc din artă.

nești inspirația?
Sunt adeptul lui Cehov care
spunea că inspirația este în tot ce
te înconjoară. Exteriorul influențează interiorul. Un simplu obiect
poate atrage după el o întreagă
poveste. E foarte importantă și
improvizația, ea poate aduce rezultate impresionante.

– Unde ai deprins tehnica
acuarelei? De ce ai optat
anume pentru acest gen?
Ți-ai elaborat, cu anii, o
tehnică personală?
Am studiat la Colegiul de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”,
apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

– În ce oraș este atelierul
tău?
Atelierul meu se află la Chișinău. Pentru mine, toate drumurile duc la Chișinău. Petrecusem
o perioadă peste hotare și mi s-a
făcut tare dor de casă. Oricât de
bine ar fi în Occident, eu mă trag
fără să vreau acasă, numai aici îmi
reîncarc bateriile.
– Mulțumesc pentru interviu și mult succes în continuare!
Interviu de Irina Nechit
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Povestea fierarului
din Nisporeni

E

xistă locuri unde meșteșugurile s-au
păstrat din timpuri vechi. La Nisporeni, de
20 de ani, fierarul Vasile Ulinici nu vrea să
lase obiceiurile să încremenească în timp.

Într-o zi caniculară de august,
fierarul a aprins focul la 2000 de
grade Celsius și a început a bate
fierul, cât e cald, pe o nicovală din
1949. Când avea 14 ani, a deprins
această meserie de la unchiul său,
care prelucra fierul prin metode
tradiționale.
Lui Vasile nu-i plăcea școala.
Încă din gimnaziu a înțeles că menirea sa este fierăria. „Am văzut
că degeaba merg la școală și am
înțeles că trebuie să prelucrez fierul. Așa mi-a venit. Meseria de
fierar am învățat-o singur. Din
34 de ani pe care îi am, 20 de ani
i-am dedicat fierăriei”, povestește
Vasile Ulinici care este pasionat
și de mecanică.
Totul a pornit de la curiozitatea
și entuziasmul lui Vasile Ulinici
pentru fier și mecanică. Vasile este
fascinat de o bucată de fier sau
de un motor pe care le găsește la
gunoi sau în gospodăria unui om
care e gata să le arunce la fier uzat.
„Lucrez din plăcere. Mi-i drag.
Știi ce fac? Mă duc undeva și găsesc
un obiect din fier sau un motor.
N-am răbdare să vin, să intru în
„spitalul” meu și să mă relaxez. Îl
desfac, îl curăț etc. Toate aparatele
astea le-am adus bucăți, ruginite.
Dacă mă apuc de o lucrare, ea îmi
vine singură în minte, deodată”,
explică Vasile Ulinici.
Piese auto fabricate
în atelierul fierarului
Ustensilele fierarului sunt
cleștele, ciocanul, nicovala, forja, pilele și alte scule mărunte.
Fierarul Vasile Ulinici meșterește
practic orice: cociorve, sfeșnice,
osii, lopeți, pluguri, remorci, tractoare, porți, uși, bărdițe, scări,
garduri, cuțite și chiar piese auto.
„Ce făceai înainte fără fierar?”,
se întreabă retoric Vasile Ulinici.
„S-a fărâmat un cui de metal la
o mașină. Piesa nu se mai produce, dar vine omul la mine cu asta
veche și eu o fac nouă. Dintr-o
bucată de fier, la strung, o fac
nou-nouță, ca la fabrică. Vine cu
piesa ruginită, iar eu o șlefuiesc și
mai slujește încă 30 de ani. De ce
se numește fierar? Să facă aceste
lucrări”, precizează Vasile Ulinici.
În curte vedem un tractor albastru, confecționat de fierarul Vasile
Ulinici, la poartă este un plug, iar

Foto: Natalia MUNTEANU

Natalia MUNTEANU

în atelier în curând va fi gata un alt
autovehicul, aflăm de la el.
În atelierul fierarului sunt lucruri vechi, de la instrumente de
muncă și până la tablouri sculptate în fier sau icoane ortodoxe
adunate de oriunde. „Dacă le
găsesc, le iau, deoarece îmi sunt
dragi. Ăsta e ciocan automat, păstrat din vremea strămoșilor. La el
bat fierul. Cu ajutorul piciorului
regulez fiecare bătaie”, zice Vasile.
Fierarul simte și înțelege lucrările de valoare. În atelier vedem o
icoană care datează din anul 1885.
„Icoana e mai mare decât mine cu
101 ani. E din anul 1885. Am făcut o poartă la o casă, gospodarul
scosese icoana să o arunce, iar eu
am cerut-o”, mărturisește Ulinici.
Pe un perete văd două arme.
„O pușcă e din anul 1882, iar alta
e din 1800. Bucata de metal am
găsit-o în pământ, iar bucata din
lemn am făcut-o eu. Astea sunt
primele puști. Sunt tânăr. Încă
mai am de pus pe pereți”, afirmă
Vasile Ulinici. În aceeași încăpere
sunt agățate câteva tablouri sculptate în fier, unul dintre ele datând
din anul 1970.
„Probabil, voi
fi ultimul fierar”
Vasile Ulinici este convins că
va practica meseria de fierar până
la sfârșitul vieții sale. „Altceva nu
pot face. Chiar să vreau să fac – nu
pot. Cât o să-mi dea Dumnezeu

sănătate, atâta voi ține coroana.
Probabil, voi fi ultimul fierar”, se
arată convins meșteșugarul de pe
dealul Nisporenilor.
Bărbatul este căsătorit și are

trei copii. Familia Ulinici are grijă de bunicii care i-au crescut pe
cei doi soți din fragedă pruncie și
de o mătușă din Ucraina. Vasile
se gândește să plece la muncă în

străinătate, deoarece e greu traiul
în Republica Moldova. „Ce bătrânețe ne așteaptă? Oamenii nu au
bani. Bunicile noastre au noroc de
noi, suntem buni la inimă. Îmi e
milă. Avea bunica un cotlon unde
făcea zeamă, și țopușorul (pulpa)
era pentru Vasilică. Dar să nu fi
fost bunicii – eram demult plecat
din Republica Moldova. Eu mi-am
găsit drumul și îmi întrețin familia”, se destăinuie el.
Chiar dacă va pleca să muncească peste hotare, Vasile Ulinici
se va întoarce la Nisporeni, iar
într-o zi va transforma atelierul
său într-o Casă a Fierarului, unde
va expune icoanele vechi adunate
de peste tot locul, bărdițele sculptate pe care le are în podul casei,
instrumentele și sculele specifice
meseriei de fierar.
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upă aproape
cinci luni de
pandemie,
în unele țări, cifra
infectaților a scăzut.
În schimb consecințele
abia urmează să
apară. Mulți dintre
moldovenii stabiliți
peste hotare spun că au
fost susținuți financiar
de guvernul țării gazdă
în perioada pandemiei.
Unii au continuat să
muncească în această
perioadă, alții au fost
nevoiți să stea acasă.
Cetățenii R. Moldova
susțin că prețurile la
unele produse au fost
majorate, dar acest
lucru nu i-a afectat
într-o măsură mare.

Familia Cușnir în Canada

Marina Berliba împreună cu fiul său în Rusia

Ana SÂRBU
Canada se numără printre țările pe care cetățenii moldovenii
le aleg atunci când se gândesc să
emigreze cu întreaga familie. Cifra
celor stabiliți în nordul Americii
ajunge la aproape 18 mii, potrivit
ultimelor date oferite de Ambasada R. Moldova în Canada. Natalia
Cușnir se numără printre moldovenii care au emigrat în statul
canadian. Femeia locuiește la
Calgary, împreună cu familia sa,
de mai mulți ani.
„Guvernul canadian oferă
suport financiar tuturor
celor concediați”
Moldoveanca activează în serviciul public al guvernului canadian, iar în perioada pandemiei
s-a ocupat inclusiv cu ajutoarele
financiare oferite de stat.
„Lucrez pentru guvernul federal, la Canada Revenue Agency (în
R. Moldova s-ar numi Inspectorat
Fiscal) și, fiindcă de la bun început poziția mea a fost considerată
importantă, mi-am continuat lucrul. Volumul de muncă a crescut
considerabil. Am început să lucrez
de acasă și continui să lucrez de
acasă. Angajatorul ne-a anunțat
că a prelungit modalitatea de lucru de acasă pentru o perioadă
nedeterminată. Îmi duc copiii la
grădiniță în fiecare dimineață, revin acasă și la 7:30 încep lucrul”,
a precizat femeia.
Natalia spune că guvernul canadian oferă suport financiar, pe
timp de pandemie, tuturor celor
care au fost concediați, le-a fost
afectat venitul sau sunt nevoiți
să stea acasă cu copiii din cauza
instituțiilor de învățământ care
sunt închise sau au un program
redus.
Ajutoarele sunt valabile
pentru toți rezidenții
care plătesc impozite
„Statul le oferă timp de 6 luni
câte 2000 de dolari pe lună, care

Moldovenii din
diasporă, susținuți
de guvernele străine
sunt taxabili, indiferent de venit.
Dacă persoana lucrează și i-a fost
afectat venitul, primește mai puțin
de 1000 de dolari pe lună, dar oricum poate aplica pentru ajutorul
de 2000 de dolari și îl va primi.
Ajutorul este valabil pentru toți
rezidenții care plătesc impozite,
chiar și pentru cei cu permise de
muncă. Evident, ajutorul a fost
oferit și moldovenilor”, a subliniat
moldoveanca.
„Cea mai mare dezamăgire
a fost că nu am putut
merge în Moldova”
Natalia spune că a beneficiat din partea statului canadian
și de amânare la creditul ipotecar. „Băncile oferă opțiunea de
a nu achita ipoteca timp de șase
luni, aceste șase luni se adaugă
la sfârșitul termenului. În cazul
nostru, plata lunară la ipotecă este
de 2100 de dolari și timp de șase
luni ajunge la 12.600 de dolari.
Această sumă o vom stinge cam
peste 20 de ani”, a precizat femeia.
Statul canadian a oferit suport
financiar și pentru studenți, cu excepția studenților străini. Natalia
spune că pandemia nu a afectat
serviciul soțului său. „Sergiu a făcut o reorganizare cu angajații lui
și toți lucrează în locuri separate,
unde nu interacționează unul cu
altul”, a relevat Natalia.
Totodată, femeia spune că
prețurile în magazine nu s-au
schimbat considerabil pe timp de
pandemie. „Prețurile au rămas

cam aceleași, unica schimbare este
prețul la carne. S-a mărit considerabil în ultimele luni.”
Potrivit ultimelor date oficiale,
în Federația Rusă locuiesc peste
350 de mii de cetățeni moldoveni.
Marina Berliba are 31 de ani și
este stabilită de mai mulți ani la
Sankt-Petersburg, împreună cu
fiul său de trei ani. Tânăra spune că cea mai mare dezamăgire
din perioada pandemiei a fost că
nu poate să-și viziteze rudele din
Moldova.
„Începutul a fost ca peste tot:
restricții, măşti, mănuşi, centre
comerciale și muzee închise. Cel
mai greu a fost când trebuia să-i
explic unui copil de trei ani de ce
terenurile sunt închise şi de ce nu
trebuie să ne întâlnim cu prietenii
de joacă. Și, evident, cea mai mare
dezamăgire a fost că nu am putut
merge în Moldova anul acesta.
Există posibilități, dar noi nu am
vrut să riscăm”, a precizat Marina.
Tânăra spune că pe timp de
pandemie mulți au rămas fără
serviciu în Rusia, iar cei care au
putut să muncească de acasă au
întârzieri la salariu. Marina se află
în concediu de maternitate, iar
statul rus le-a oferit suport financiar în această perioadă.
„Toate familiile cu copii au primit ajutor. Din câte îmi amintesc,
pentru o perioadă de patru luni și
în funcție de vârsta copiilor. Noi
am primit 40 de mii de ruble, cam
9000 de lei, pentru patru luni,
cam câte 2250 lei în fiecare lună.
Totuși, mulți au rămas fără ser-

viciu, o parte lucrează de acasă,
dar cu rețineri de salariu. Despre
cei care au rămas fără serviciu
nu cunosc dacă au primit suport
financiar de la stat”, a mai spus
moldoveanca stabilită în Rusia.
„Acum prețurile
au revenit la normal”
Marina locuiește cu mama ei,
care activează în domeniul vânzărilor. „Oamenii aveau nevoie de
produse alimentare, așa că mama
a lucrat, doar cu respectarea normelor. Ajutor financiar nu a primit de la stat în această perioadă”,
a mai spus moldoveanca.
Tânăra spune că la începutul
pandemiei, prețurile la unele produse din Rusia s-au majorat de
câteva ori. „Prețul la măşti a crescut de câteva ori. Se majorase și
prețul la antiseptic. Un litru care
costa 175 de ruble ajunsese la 1250
de ruble. Au crescut prețurile la
lămâi, ghimbir şi la medicamentele, care „ajută” la tratamentul
COVID-19. Cel puțin așa cred unii
oameni, că lămâia și ghimbirul
„i-ar ajuta” la tratarea virusului.
Dar acum toate prețurile au revenit la normal. Asta s-a întâmplat
doar la începutul pandemiei”, a
precizat Marina.
Marina Berliba planifică să își
echivaleze diplomele de studii din
R. Moldova și își dorește ca până
la finele anului 2020 să se angajeze la Sankt-Petersburg.
Din 16 martie, și în Irlanda
starea de urgență a afectat toate

domeniile de activitate. Vlad Condrea este un tânăr moldovean care
muncește de câțiva ani în această țară și spune că irlandezii au
reacționat la instituirea stării de
urgență ca și majoritatea oamenilor din lume. Statul irlandez a
oferit suport financiar tuturor locuitorilor, inclusiv moldovenilor
care muncesc în diverse domenii.
Statul irlandez a oferit
suport financiar tuturor locuitorilor, inclusiv
moldovenilor
„Panica s-a manifestat prin
achiziționări în exces de produse
alimentare și de uz casnic. Nimeni
nu știa ce se va întâmpla. În anii
trecuți, statul irlandez a fost afectat de criză, ceea ce a determinat
autoritățile să întreprindă măsuri,
alocând săptămânal o sumă de 350
de euro pentru fiecare locuitor. În
a doua jumătate a lunii mai, prin
restricții și norme impuse respectiv
stării de carantină, statul irlandez
a permis revenirea treptată la ritmul de viață de până la instituirea carantinei. Ulterior statele cu
zonă verde au permis călătoriile,
oferind posibilitatea cetățenilor de
a-și organiza o mică escapadă”, a
precizat Vlad.
Tânărul din R. Moldova spune
că prețul produselor nu s-a schimbat în această perioadă. Până
astăzi, numărul îmbolnăvirilor
cu COVID-19 în Irlanda a depășit cifra de 26.800, iar numărul
morților a ajuns aproape la 1800.
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Cum arată un agentinformator al securității

D

eunăzi, un prieten bun de pe Facebook
îmi trimite în privat o știre cu o listă a
informatorilor Securității din spațiul
public al Chișinăului, de prin anul 2011. Ați
văzut și Dvs. probabil această listă sau altele
asemănătoare…
Am râs cu poftă! M-au amuzat stângăciile alcătuitorilor – de
la alegerea personajelor pentru
denigrare până la numele de cod
ale agenților. Era de fapt o parodie lista aceasta de „informatori
KGB”, ticluită de niște scribi cu
spirit.
În realitate, niciun serviciu
special din lume nu-și divulgă
agenții, decât după vreo sută de
ani de la moartea lor.
Mai mult ca atât. În toată lumea unde este adoptată legea
lustrației, ea este transpusă în
fapt printr-o largă comisie națională, nu prin liste inventate de
ale jurnaliștilor.
Și mai mult.
Nici chiar decizia acelor comisii (în România se cheamă
Comisia Națională pentru Studierea Arhivelor Securității –
vezi și Wikipedia), din care fac
parte eminente figuri naționale,
specialiști în domeniu etc. – nici
chiar aceste comisii NU pot avea
ultimul cuvânt!
Ultimul cuvânt este al justiției,
pronunțat în proces judiciar.
Trebuie știut din start, în cazul
întâlnirii unor asemenea informații manipulatoare.
***
În imagine, plasez un raport
al unui informator al Securității Sovietice, cu numele de cod
Vladimirov.
Vedeți mai întâi clasificarea
documentului: STROGO SECRETNO (Strict Secret).
Apoi este dat doar numele de
cod al agentului: Vladimirov. În
timp ce numele adevărat este cunoscut de doar 2-3 persoane din
cadrul Securității.
Și toate acestea, strict secret,
pentru 100 de ani!!!
După cum se vede în document, nici șefii care puneau semnătura pe el nu știau mai mult
decât numele Vladimirov.
***
Și totuși, numele agentului se
poate deduce, se poate afla.
Personal, am identificat cu
desăvârșire mai mult de 10 persoane-informatori ai Securității. În fond, acestea sunt din anii
postbelici, dar am și câțiva de mai
încoace, dintre contemporani.
Am și un interviu pe viu cu
un asemenea informator, pe care
însă n-am găsit cum să-l public
odată ce i-am promis că nu voi
face aceasta.
Voi reveni la numele acestea,
odată.
***
În documentul de mai jos, din
cancelaria Securității Sovietice
din Chișinău, sub titlul „Informația agentului” și sub parafa
„strict secret”, se înșiră raportul
informatorului Vladimirov, recepționat, la 4 octombrie 1948, de

către maiorul M. Yakovlev, șeful
Secției a doua a Ministerului Securității din RSSM. (Secția a doua
se ocupa de contrainformații și
securitatea internă.)
Citez din raportul informatorului (traducere liberă): „Iată
oamenii care trăiesc, se pare, în
spirit nesănătos. Aduc exemple
cu țărani pe care i-am întâlnit în
timp ce am fost să țin lecții pe
linia CC al Comsomolului.
În satul Tătărăști, raionul
Strășeni, trăiește MÂRZENCO
Neculai, un țăran înstărit, care
este un dușman înveterat al Puterii Sovietice. El se pronunță
deschis împotriva colhozului,
îndemnându-i și pe alții să facă
la fel. Pot fi adunate multe dovezi
ce pot fi găsite la fața locului.
În satul Gălești, Strășeni,
printre persoanele dușmănoase puterii sovietice și mișcării
colhoznice pot fi nominalizate
următoarele:
ERHAN Neculai – are 7 hectare de pământ arabil și terenuri
de viță-de-vie.
PLĂCINTĂ Gheorghe și
fratele său (i-am uitat numele).
ACEȘTI TREI mi-au spus că
sunt [țărani] mijlocași și m-au
rugat să-i trecem cu vederea, la
formarea listelor [de chiaburi
– n.a.] și atunci ei vor fi primii
care se vor înscrie în colhoz. Ei
s-au revoltat [de abordarea respectivă a lor] și mi-au mai spus
că, colhozul înseamnă moartea

Poveste
cu fântâni
închise
Gheorghe BÂLICI

Raportul agentului securist sovietic cu numele de cod „Vladimirov”, care îi denunță pe
țăranii gospodari din satele Tătărăști și Gălești din raionul Strășeni.

portările basarabenilor nu s-ar
fi produs dacă n-ar fi existat
pârâtorii de lângă cei destinați
Siberiei.
Este un neadevăr, desigur.
În cazul nostru, vedem că pârâtorii cei mai mari veneau tocmai din capitală – toți, de regulă, agenți ai Securității, pentru a
depista ei înșiși pe cei ostili puterii sovietice și, totodată, pentru

O baracă siberiană cu deportați

[țăranului]...”
Urmează semnătura lui Yakovlev și remarca: elaborat în două
exemplare.
Pe dreapta, două vize de expediere către executanții Securității, care urmau să lucreze cu
acești țărani mai departe.
***
Documentul de față mai este
relevant și pe următorul palier.
Unii oameni neinformați se
pronunță uneori precum că de-

Saltim-banc

a-i controla la capitolul „onestitate” pe informatorii locali.
În același timp, ordinele de
deportare și organizarea trenurilor prin gări, cu trupe militare
înarmate, evident, au fost opera
statului sovietic, nu a informatorilor de lângă țăranii gospodari.
***
Care a fost FINALUL (CONSECINȚELE) ACESTUI RAPORT
al lectorului Comitetului Central
al Comsomolului, agent al Secu-

rității?
În scurt timp, celor patru
persoane vizate în raport li s-au
intentat dosare de urmărire la
Securitate.
La 6 iulie 1949, frații PLĂCINTĂ Gheorghe (născut 1886)
și PLĂCINTĂ Ion (n. 1884), din
Gălești, cu familiile lor – în total
zece persoane, inclusiv trei
copii minori – au fost deportați în Siberia.
În aceeași zi, consăteanul lor,
ERHAN Neculai (n. 1901), cu
familia de șase persoane, cel
mai mic copil având doar nouă
ani, au fost trimiși și ei pe calea
Siberiei.
Evident, toată averea acestor
țărani a fost confiscată de către
statul sovietic.
Neculai MÂRZENCO din
Tătărăști (n. 1903), pomenit și
el în raportul securist, s-a salvat
de Siberia ca printr-o minune.
Dar această istorie este deja un
alt subiect, la care voi reveni ulterior.
În final, remarcăm faptul că,
agenții Securității pot fi identificați, totuși.
Am scris mai sus că am vreo
15 de aceștia stabiliți ca atare în
totalitate sau având toate bănuielile rezonabile cine ar fi ei.
L-am identificat, evident, și
pe acest Vladimirov, din raportul
secret citat mai sus.
Pentru a-l putea identifica, am
răscolit foarte multe arhive, ca să
găsesc cine era acel lector care s-a
deplasat atunci în satele menționate... Am găsit două persoane de
acestea. Însă, pentru a respecta
deontologia, mai căutăm…
Gheorghe MĂRZENCU

Ceea ce numim măsuri de luptă
cu coronavirusul poate fi interpretat diferit din alt punct de vedere,
nu doar din cel al omului ce are tot
timpul dreptate. Duminica trecută,
fără să vreau, am fost martor la o
discuție între doi vecini dintr-o
suburbie a Chișinăului, unul mai
tânăr, iar celălalt, trecut de șaptezeci. Cel tânăr, având o afacere
reușită, și-a ridicat o gospodărie
frumoasă, dar și-a făcut și fântână,
cu acces liber pentru tot omul însetat.
De când cu pandemia, în Alexei,
nume schimbat, a pătruns totuși
frica și a început să vadă în fântânița de lângă poartă un focar de
infecție. A început să fie mai atent
la cine vine să ia apă, la copiii vecinilor, mai ales ai celor săraci de
vizavi, „cam nespălați”, zicea el. A
văzut nu demult că de fântână s-a
apropiat și un tractorist cu mâinile
negre de ulei și…. n-a mai răbdat.
A ieșit val-vârtej din ogradă și l-a
alungat cu căldările goale de la
fântâna pe care, în acea clipă, a
hotărât să o îngrădească.
Acum, povestește Alexei, fântâna sa este închisă și are acces la
ea, prin curte, bineînțeles, doar un
vecin care a dat bani la construirea ei. Alți vecini, zice Alexei, au
fântânile de la început în curte sau
le-au închis mai de demult, până la
pandemie chiar. Acesta mai spune
că fiecare om, dacă e gospodar, ar
trebui să aibă fântâna lui.
Vecinul mai în vârstă a încercat să-l convingă pe eroul nostru
că nu a făcut bine ce a făcut, că
apa bună e în fântâna de unde ia
mai multă lume apă și că fântâna
închisă poate să și sece, fiind de
la Dumnezeu.
Nu am intervenit în discuția celor doi vecini, pentru că vecinul
mai tânăr a plecat repejor, convins că dreptatea e de partea lui.
Cel mai în vârstă a rămas trist și
abătut, poate pentru că și el nu are
o fântână proprie. Are însă un alt
vecin al său fântână și acesta n-a
închis-o încă. Dar mai știi?...

Citație
Judecătoria Chișinău, sediul
Buiucani, solicită prezentarea la
sediul acestei instituții, situată în
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare
și Sfânt 200, bir.407, a cet. Nina
Jenenco, cu ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul R. Moldova în
mun. Chișinău, bd. Dacia 44/5, ap.
76, și a cet. Ghennadi Jenenco,
cu ultimul domiciliu cunoscut pe
teritoriul R. Moldova în mun. Chișinău, str. Pușkin 33, ap. 86, la data
de 02 septembrie 2020, ora 10.00,
în calitate de pârâți în cauza civilă la
cererea de chemare în judecată depusă de SA „Covis” împotriva SRL
„Transcart-Plus” ș.a. și acțiunea
reconvențională depusă de SRL „FC
Vemasport” împotriva SA „Covis”,
Ghennadi Jenenco și Nina Jenenco,
cu privire la determinarea modului
de folosință a terenului.
Judecător –
Svetlana Garștea-Bria
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Efecte ale caniculei asupra sănătății
și câteva reguli de respectat

I

rascibilitatea, lipsa poftei de mâncare
și a energiei pot avea drept cauză și
temperaturile caniculare ale verii.
Medicii ne explică în ce fel ne schimbăm
comportamentul din cauza căldurii, de ce nu
avem energie în aceste zile foarte calde și de ce se
întâmplă să fim mai nervoși.

Căldura ne poate face să ne simțim mai obosiți; organismul trebuie să consume mai multă energie
pentru a-și regla temperatura. Pe
de altă parte, deshidratarea și transpirația ne obosesc la fel de mult și
pot provoca o scădere a tensiunii.
Tonus muscular
diminuat
Nu mai suntem în forță atunci
când temperaturile depășesc 30°
C. Reflexele noastre se modifică;
ne mișcăm mult mai încet și nu
mai avem aceeași capacitate de
a face sport, mai ales dacă nu ne
hidratăm suficient.
Diminuarea poftei
de mâncare
Avem nevoie de mai puține ca-

lorii și ne dorim să mâncăm ceva
mai lejer. Organismul își reglează
temperatura, iar a mânca și a digera constituie un efort suplimentar.

Sursa: goodfon.com.

Lipsa energiei

Irascibilitatea
Temperaturile care cresc ne
pot face să ne simțim mai nervoși,
din cauza disconfortului termic, a
transpirației. Nu suntem obișnuiți
cu temperaturile înalte și aceasta
este o cauză în plus a nervozității.
Totuși, trebuie să subliniem
efectele pozitive ale expunerii
la soare, care ne face să ne simțim mai bine și este un excelent
antidepresiv.
Reguli de respectat
pe caniculă
Hidratați-vă înainte să vă fie
sete. Dacă nu vă place să consumați apă pur și simplu și pentru

a-i da gust, puteți adăuga suc
proaspăt de lămâie, frunze de
mentă, castravete etc. Faceți-vă
un obicei din a bea apă în cantitățile recomandate, pentru a vă
menține corpul hidratat, pentru a
avea o piele frumoasă și pentru a
evita apariția anumitor afecțiuni.
Evitați activitățile sportive
la orele amiezii, când e cel mai
cald.
Mâncați fructe și legume
bogate în apă pentru a vă hidrata

(pepene, castraveţi, dovlecei şi
roşii), consumați produse lactate.
Legumele pot fi consumate crude
sau coapte. Supele reci de legume
sunt excelente pentru a vă hidrata
și sunt o sursă de vitamine. Evitați
grăsimile, alimentele greu digerabile, carnea roșie.
O pauză de ceai sau cafea
este de asemenea binevenită.
Două cești de cafea sau ceai sunt
suficiente, dar este de preferat să
le bem fără zahăr sau frișcă.
Zahărul contribuie la deshi-

dratare și aduce calorii în plus.
Vom renunța, așadar, la prăjituri,
produse de patiserie, băuturi carbogazoase și chiar sucul de fructe,
vom reduce consumul de pâine,
paste și cartofi.
La micul dejun, ne putem
face o băutură din fructe de sezon,
putem consuma produse lactate,
cereale și fructe proaspete, pentru
a avea energie până la prânz.
La prânz, mâncați o supă,
care va contribui de asemenea la
hidratarea organismului. Supa
este ideală şi în cazul în care răciți.
Optați pentru o salată, un iaurt și
câteva fructe la desert.
La cină, alegeți de asemenea
alimente ușoare, a căror digestie
nu vă va împiedica să adormiți.
Optați din nou pentru alimentele
hidratante, legume, crudități,
fructe la desert. Pentru o cină
mai consistentă, alegeți peștele
sau carnea albă slabă. Renunțați
la înghețată, căci zahărul aduce
calorii inutile, este greu digerabil
și favorizează deshidratarea. Alegeți mai bine un sorbet de fructe.
Băuturile alcoolice deshidratează organismul. Un singur
pahar de vin rosé este suficient,
acesta astâmpără setea și este mai
hidratant.

SPORT
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Dramatism și suspans
pe terenul de nisip
de la „Valea Morilor”

S

Max Verstappen (Red Bull) a
câștigat Grand Prix-ul Marii Britanii, desfășurat în data de 9 august
a.c. pe circuitul de Formula 1 de
la Silverstone. Olandezul a pornit
de pe locul trei al grilei de start,
izbutind, grație unei alegeri mai
reușite a pneurilor, să-i întreacă
pe Lewis Hamilton și Valteri Botas
(ambii de la Mercedes). În urma
acestui succes, Verstappen a urcat
pe poziția a II-a în clasamentul
general al piloților (77 de puncte),
devansându-l pe finlandezul Botas
(73 p.). Prima poziție îi aparține
britanicului Hamilton, cu 107
puncte în palmares. Următoarea
cursă va avea loc la Barcelona,
Spania, pe circuitul de la Montmelo, pe 16 august.

-a disputat ultima etapă a primei runde
a Campionatului Republicii Moldova la
fotbal pe plajă, stabilindu-se cele patru
echipe care au obținut dreptul de a evolua
în faza play-off, potrivit ordinii supremației
în clasament: Djoker Chișinău, Olimpia-Stels
Budești, Steaua-Dental Chișinău și Nistru
Grătiești.

Iulian BOGATU
În play-out își vor măsura
puterile BSC Dubăsari, Sportul Studențesc-ULIM Chișinău,
Avântul Nimoreni și CS Petrești
(Ungheni). Configurația din tur
a clasamentului a fost stabilită în
urma desfășurării etapei a VII-a
ce a avut loc pe terenul de nisip al
Parcului „Valea Morilor” din capitală, în data de 9 august curent.
În primul meci al toridei zile de
duminică, BSC Nistru a surclasat
fără drept de apel una dintre codașele turneului, Avântul Nimoreni,
care a reușit să opună o anumită
rezistență doar în primele două
reprize, scor 11-0 (1-0, 2-0, 8-0).
Un derby de foc
Mult mai aprigă, de un dramatism aparte, s-a dovedit a
fi următoarea partidă, în care
și-au măsurat puterile echipele
fruntașe ale Diviziei naționale:
Djoker și Olimpia-Stels. Spectatorii prezenți în număr mare pe
plaja Lacului „Valea Morilor” au
împrejmuit aidoma unui gard viu
locul ce se dovedi a fi sediul desfășurării unui meci de o frumusețe
pe măsura așteptărilor. Unor așteptări dornice de a depăși vidul

de spectacol provocat de pauza
competițională cauzată de pandemie. Astfel, suporterii au devenit
martorii unui derby cu scântei,
doleanțele lor realizându-se în
deplină măsură. Aveai impresia
că jarul emanat de nisipul încins
de pe terenul de joc a învăluit
întreaga atmosferă care anima
spectacolul fotbalistic ce a luat în
acea zi turații amețitoare.
Meciul a început cu un veritabil asalt al campioanei en-titre,
Djoker Chișinău, la poarta budeștenilor, apărată magistral de
Alexei Capsamun, goalkeeperul
naționalei. Până la urmă, către
mijlocul primei reprize, eforturile
chișinăuienilor, conduși în teren
de antrenor-jucătorul Leonid Podlesnov, s-au încununat de succes.
Portarul gazdelor, Ruslan Istrati,
a degajat cu un șut puternic spre
buturile adversarilor, iar Sergiu
Nicolaiciuc a deviat mingea în
poartă: 1-0, scor menținut până
la pauză.
Nicolae Șchiopu – autor
de eurogol
Debutul mitanului secund fusese marcat printr-o adevărată
bijuterie colectivă inițiată, dar și
finalizată magistral de componentul campioanei în exercițiu,
Nicolae Șchiopu. Astfel, protagonistul acestui eveniment ofensiv
de toată frumusețea a pornit faza
de atac din propria jumătate de
teren, înaintând cu mingea la
picior pe flancul stâng. A urmat
o pasă de-a lungul liniei de centru. Imediat după ce colegul său
primi mingea, acesta o reexpe-

Tenismena
F. Ferro s-a
impus la Palermo

die – fără să privească – la colțul
lung al porții adverse, spre care,
frământând cu picioarele nisipul
din teren cu o viteză de-a dreptul
uluitoare, se îndreptă val-vârtej
Nicolae Șchiopu, tocmai la timp
ca să finalizeze cu capul centrarea,
neacordând oponenților stupefiați
nicio șansă: 2-0.
Replica discipolilor conduși de
pe banca tehnică de Denis Melnicov veni imediat, printr-un gol
executat din salt prin întoarcere
de Constantin Gurjui, unul din
golgeterii campionatului. Nu trecu mult timp, că diferența fusese
restabilită, printr-un penalty pus
în valoare de Alexandru Țîmbalist,
scorul la pauză fiind de 3-1.
Relansarea
Însă în repriza a treia diferența de două goluri se topi rapid,
ca zăpada la soare, grație golului din penalty realizat de Marin
Cernenschi și reușitei lui Denis

Orbu. Acesta din urmă marcă
printr-un șut puternic de la mijlocul terenului, mingea ricoșând
de la acoperământul de nisip direct sub transversală: 3-3. Timpul
suplimentar de joc nu a generat
modificări de scor, așa că soarta
meciului s-a decis la lovituri de
departajare, care au adus câștig
de cauză (3-2) campioanei în
exercițiu.
În cealaltă partidă a zilei, într-o
confruntare plină de suspans, BSC
Dubăsari a reușit în ultimul minut regulamentar de joc să smulgă
victoria în fața celor de la Sportul
Studențesc-ULIM, scor 4-3. În
meciul Steaua-Dental – Petrești
(Ungheni) victoria tehnică, cu 3-0,
a fost acordată chișinăuienilor.
În faza play-off, patru echipe își
vor disputa supremația, păstrând
punctajul acumulat în meciurile
directe. Partidele se vor desfășura pe noul stadion din Parcul „La
Izvor”, situat în sectorul Buiucani
al capitalei.

S-a conturat grupul de lideri
Sheriff a mai făcut un pas spre adjudecarea
titlului național, obținând o victorie concludentă cu 4-1 asupra principalilor concurenți
la titlu, Petrocub Hâncești. Prestația tiraspolenilor după primele opt etape disputate
demonstrează că în acest moment ei sunt cu
un cap mai sus, dacă nu cu două, față de orice
adversar din Divizia Națională. Se pare că după
eliminarea din Cupa Moldovei, echipa de pe
malul stâng al Nistrului nu este dispusă să
cedeze nimic pe plan intern. În acest moment,
lotul „viespilor”, constituit în mare parte din
stranieri tineri, tehnici și talentați, dar și jocul
de o coloratură tactică aflată în vădit progres,
le permite să privească încrezător înainte.
Totuși adevărata piatră de încercare îi aș-

M. Verstappen,
magistral la
Silverstone

teaptă pe liderii campionatului național în
preliminariile Ligii Campionilor, valoarea veritabilă a unei echipe ieșind în evidență doar în
confruntări cu adversari de un nivel aproximativ
egal sau mai puternici. Pe locul III ce asigură
participarea în cupele continentale intercluburi,
cu un punct în spatele hânceștenilor, continuă
să se afle cei de la Sfântul Gheorghe, ei având
la rândul lor un avans de patru puncte față de
următoarea clasată, Milsami Orhei, surucenenii
căutând cu insistență desprinderea.
În subsolul clasamentului FC Codru continuă să facă figurație, nereușind până acum să
acumuleze vreun punct. Tot mai lamentabilă
este prestația echipei Zimbru; uneori mă bate
gândul că ar fi fost mai onorabil ca aceasta

să fi rămas fără licență decât să asistăm la o
evoluție atât de rușinoasă a unei formații care
a constituit pe vremuri fanionul și simbolul
fotbalului național.
Mai jos vă prezentăm clasamentul Diviziei
Naționale după șase etape disputate:
1. Sheriff – 24 puncte; 2. Petrocub – 19 p.;
3. Sf. Gheorghe – 18 p.; 4. Milsami – 14 p.; 5.
Dinamo-Auto – 10 p.; 8. Dacia-Buiucani – 10
p.; 7. Speranța – 8 p.; 8. FC Florești – 7 p.; 9.
Zimbru – 5 p.; 10. Codru – 0 p.
Golgeteri: V. Ambros (Petrocub) – 7 goluri
(2 din penalty), F. Castañeda (Sheriff) – 8
(1), S. Plătică (Petrocub), A. Abang (Sheriff)
– câte 5.
I. B.

Fiona Ferro și-a adjudecat pe 9
august curent trofeul principal al
turneului de tenis de la Palermo,
Italia, desfășurat pe zgură. În finală, atleta din Franța a surclasat-o
pe reprezentanta Estoniei, Anett
Kontaveit, scor 6-2, 7-5. Astfel,
tenismena de 23 de ani a devenit prima jucătoare care a cucerit
un titlu WTA după pauza de cinci
luni provocată de pandemia COVID-19.

R. Evenepoel
a triumfat la
Turul Poloniei

Remco Evenepoel (Deceuninck
Quick-Step) a trecut primul linia
de sosire în cursa de ciclism desfășurată sâmbătă, 8 august a.c.,
în cadrul etapei a IV-a a Turului
Poloniei, realizare care i-a adus şi
tricoul galben de lider. Belgianul
de 20 de ani a reușit să-și mențină
această poziție și după finalizarea
ultimei etape, de duminică, fiind
urmat în clasamentul general de
danezul Jakob Fuglsang (Astana) și de britanicul Simon Yates
(Mitchelton-Scott). Reamintim
că la 5 august a decedat ciclistul
belgian de 22 de ani, Bjorg Lambrecht, după o accidentare teribilă
suferită în etapa a III-a a cursei.
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În doar câteva luni, oamenii vor putea
ști dacă sunt infectați cu coronavirus
cu ajutorul inteligenței artificiale
Virusul SARS-CoV-2 va putea
fi detectat cu ajutorul inteligenţei artificiale. Sistemul ar putea
detecta virusul prin intermediul
vocii şi tusei, scrie Mediafax, citând agenția EFE.
În doar câteva luni, cu ajutorul
inteligenței artificiale, oamenii
vor putea şti dacă sunt infectați
cu coronavirus. Sistemul, dezvoltat de un grup de specialişti din
Luxemburg, va permite oamenilor
să își pună singuri diagnosticul
prin intermediul vocii lor.
Vor fi colectate registre de voce
din partea mai multor persoane
care tuşesc, pentru a se determina
parametrii tusei şi ai vocii.
„Afecţiunile respiratorii, cum
ar fi tusea seacă, durerile în gât şi
dispneea provocate de COVID-19,
pot face ca vocile pacienţilor să fie
diferite, creând „semnături identificabile de voce”, care pot fi recu-

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)

noscute prin folosirea sistemului
nostru. Ideea noastră se inspiră
din investigaţiile avansate pentru
analiza sunetului, cum ar fi recunoaşterea automată a persoanelor

afectate de o răceală, ca urmare a
acusticii vocii, sau distincţia între
tusea seacă şi cea productivă”, a
declarat specialistul Muhannad
Ismael pentru agenţia EFE.

Carul cu bancuri
Vreți să vă schimbați radical viața? Nu mai plătiți
abonamentul pentru internet!
Un polițist interpelează un individ beat turtă, care
încearcă să se urce la volanul mașinii sale.
- Chiar intenționezi să șofezi în halul ăsta?
- N-am de ales! Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos?
Micul Bulă găsește 100 lei în fața geamului casei.
Îi ia și îi bagă rapid în buzunar.
Un cetățean, în trecere:
- Ar trebui să îi predai la poliție.
- Nu e cazul, sunt ai mamei.
- De unde știi?!
- Tata spune mereu că mama aruncă banii pe geam.
La farmacie:
- Un Prozac, vă rog.
- Aveți rețeta?
- Dacă aveam rețeta, mi-l făceam singur!
Ieri seară, stăteam cu nevastă-mea de vorbă despre eutanasiere și i-am spus: să nu mă lași niciodată
să stau într-o stare vegetativă, să fiu dependent de
niște mașini și alimentat cu lichide. Dacă o să fiu
vreodată într-o astfel de stare, te rog să debranșezi
toate aparatele care mă țin în viață.
Și atunci ea s-a ridicat, a închis televizorul și
calculatorul și mi-a aruncat berea la chiuvetă.
În urma cercetărilor privind efectele alcoolului
asupra organismului uman, oamenii de știință
britanici au stabilit următoarele:
Vodka + gheață = afectează rinichii
Rom + gheață = afectează ficatul

Sudoku
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3) Whisky + gheață = afectează inima
4) Gin + gheață = afectează creierul
Cine ar fi crezut că nenorocita aia de gheață poate
afecta în asemenea hal organismul?!
Pedro primește o nouă secretară.
El se confruntă cu o rafală de întrebări din partea
soției sale, care este întotdeauna un pic bănuitoare.
Dora (soția lui Pedro): Noua ta secretară are picioare frumoase?
Pedro, temător: Nu prea am observat.
Dora: Ce culoare sunt ochii ei?
Pedro (liniștit): N-am avut timp să verific.
Dora: Care sunt culorile pe care le folosește pentru unghii?
Pedro: Nu am idee.
Dora: Poartă ruj mat sau lucios?
Pedro: Abia am vorbit cu ea, așa că nu știu.
Dora: Cum se îmbracă?
Pedro: Foarte repede...
Un tânăr absolvent al secției de management era
foarte încântat de postul pe care se angajase într-o
importantă companie multinațională.
În prima zi sună la Bufet, țipând în receptor:
- Adu-mi o cafea! Și în viteeeeeză!
La celălalt capăt al firului răspunde o voce gravă:
- Cred că ai format un număr greșit. Știi cu cine
vorbești?
- Nu! - răspunde tânărul angajat.
- Eu sunt directorul general, imbecilule!
- Dar tu știi cu cine vorbești, dobitocule? - țipă
tânărul mai tare ca prima dată.
- Nu! - răspunde directorul surprins.- Perfect!
- și închide.

„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)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni.
Vrea să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie
un bun gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos
și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)

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.
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Cum s-a însurat Vasile
cu fata dracului (2)

Au trecut anii… Anișoara, cea
mai mare fiică a lui Istrate, era
în ultimul an de facultate când a
adus acasă un coleg de grupă. Le-a
spus părinților că e prietenul ei
și că, după ce termină studiile, se
mărită cu el! Mamă-sa și buneii
erau peste seamă de bucuroși,
numai taică-său n-a reacționat
în niciun fel. A ieșit din casă și
a venit abia a doua zi spre seară,
când tinerii plecaseră la Chișinău.
Fiicele se mărită
fără a le ajuta Istrate
Anișoara a înțeles că taică-său
nu are de gând să-i facă nuntă și
că nu i-a plăcut viitorul ginere.
Nunta a fost în satul mirelui –
din partea miresei au fost doar
mama, buneii și câțiva cumetri. E
adevărat că bani de pus pe masă
Istrate a dat, chiar mulți bani, „să
le șteargă nasul sărăntocilor”, adică cuscrilor, dar nu i-a fericit cu
prezența lui.
Așa s-au măritat patru din cele

Nastea se îndrăgosteşte
lulea
Nastea, care era cea mai frumoasă și mai aprigă dintre toate
fetele lui Istrate, uite că se îndrăgostește. Și nu de un băiat oarecare din satul ei, dar de cel mai
mare zurbagiu. Nu era petrecere
în localitate în care să nu se iște
o gâlceavă și de fiecare dată de
vină era Vasile – ba cutărică s-a
uitat rău la dânsul, ba cineva i-a
luat fata la joc fără să i-o ceară,
cum e legea, ba o altă mie și unul
de motive, numai ca flăcăul săși arate puterea și curajul. Toate
fetele din sat se fereau din calea

ogradă, Vasile a sărit gardul, a deschis poarta, a sărutat dulce și lung
fata în ochi lui taică-său și a dus-o
la braț și a jucat-o toată ziua aceea.
Peste un rău vine unul
şi mai mare
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cinci fete ale lui Istrate. Nici un
ginere nu i-a plăcut, nici pe cuscrii
lui nu i-a cunoscut și nici interes nu avea să afle cum trăiesc
fetele lui. Acasă rămăsese doar cu
Nastea. De la un timp, nevastă-sa
Maria stătea mai mult pe la fetele
măritate. Ba o ajuta pe una să-și
crească copilul, ba se ducea la alta,
care era pe cale să nască, ba la a
treia, la a patra…
Trăgea la gospodăria ei doar la
sărbătorile mari. Deretica prin casă,
cocea, rânduia mese pentru fetele,
ginerii și nepoții ei. Nu-l mai lua
în seamă pe Istrate. Dacă o bătea,
fuga la sectoristul din sat, era un
polițist tânăr, care se temea de Istrate mai dihai decât Maria, dar nu
avea încotro, venea la casa omului
și-l preîntâmpina: „Bagă de seamă,
moșule, că te bag la răcoare!”.

lui. Nu dea Domnul s-o ceară de
nevastă! Dacă-l refuzai, la sigur
că ajungeai de râsul lumii.
Angelica, frumusețea satului,
fată cuminte și ascultătoare, nu
s-a trezit și cu poarta unsă cu
dohot, cu ferestrele stricate, iar
băiatul cu care avea de gând să se
mărite, bătut măr de Vasile! Vezi
bine, pusese nebunul ochii pe fată
și nu-i permitea altuia să-i aţină
calea! Uite că tocmai de acest flăcău se îndrăgostise fata diavolului.
E adevărat că pe cât era de spurcat
la firea lui pe atât de frumos era
Vasile. Era înalt, spătos, avea păr
negru cârlionțat și ochi albaștri
atât de luminoși că îți venea să-l
tot ții în brațe și să nu-l mai lași.
Întărâtat de Nastea, Vasile
îl sfidează pe Istrate
Nastea se îndrăgostise lulea și
avea de gând să-l ia de bărbat. N-o
speria nici firea lui zănatică, nici

că a făcut pușcărie vreo trei ani,
nu-i păsa deloc că e sărac și că
trăiește doar cu mamă-sa într-o
cocioabă bătrânească, rămasă de
la bunei, zic, se încăpăţânase să fie
al ei flăcăul. Îi aținea calea tot pe
unde știa că umblă el – la clubul
din sat, la cârciumă, la pădure,
unde era angajat să taie copaci.
Dar Vasile se ferea de Nastea. Nu-i
era prea dragă și apoi cui îi trebuie
un socru ca Istrate?! Nu că s-ar
fi temut, dar un nebun se ferește
întotdeauna de un altul ca dânsul.
Ori de câte ori se întâlneau, Nastea îl lua pe Vasile peste picior: „Te
temi de tata, de aceea te ferești de
mine?”. Sau: „Pun pariu că la hram
n-ai să vii să mă iei de acasă la joc,
numai vorba-i din tine că ești curajos! Și le spunea toate astea ca
să audă și alții, și Vasile nu putea
să se ferească c-o vorbă oarecare.
Așa că a luat-o și la joc de acasă.
Cu toate că Istrate închisese poarta
să nu-i permită Nastei să iasă din

La întoarcere, firește, poarta
era încuiată, casa zăvorâtă, dar cu
Vasile nu te pui. S-a înfuriat rău,
mai avea și capul greu de băutură,
și a reuşit s-o bage pe fată în pat.
S-a culcat și el alături. Zicea s-o
păzească, nu cumva taică-său s-o
bată. Maria nu era acasă, se mutase la Bălți la cea de-a patra fată
care avea nevoie de ajutorul ei.
Dimineața, se trezesc tinerii
cu Istrate peste dânșii. Avea o
biciuşcă în mână și porni să bată
în Nastea… L-a atins și pe Vasile, care tot atunci a sărit ars, i-a
pus gheara în gât lui Istrate și i-a
poruncit: „Dispari din ochii mei,
dacă vrei să mai trăiești!”.
Ce să vă mai spun? Vasile a rămas în casa lui Istrate, chipurile
s-o păzească pe Nastea, iar, când
fata a rămas însărcinată, a luat-o
de nevastă. Nunta a fost fastuoasă
căci Vasile și Nastea au scos din
Istrate tot ce putea să le dea el cu
voie sau fără de voie.
Pentru că tinerii au rămas în
gospodăria socrului, Istrate și-a
făcut o colibă la parcelele lui din
câmp și, cât e vara de lungă, acolo
vieţuieşte. Zice el că-i place aerul
curat. Lumea comentează altfel:
peste un rău vine unul şi mai mare.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Chiar dacă îți dorești să
afli lucruri, trebuie să știi
cum să o faci. Visezi cu ochii
deschiși la diverse situații,
dar nu ești suficient de motivat pentru a acționa. Este
posibil să ai nevoie de mult
mai multe pentru a putea
ieși din propria bulă. Regrete cu siguranță se află
la orice pas.

Totul se complică pe ultima sută de metri înainte
de atingerea obiectivului.
Tot ceea ce vei trăi în perioada următoare te va determina să renunți la o parte
din oamenii față de care ai
sentimente de neîncredere.
Lumea din jur pare să fie o
„audiență” potrivită pentru
toate mesajele pe care trebuie să le transmiți.

Nesiguranța de sine presupune și o stare de spirit
îndoielnică și anxioasă. În
plan profesional, reușești să
îți expui punctul de vedere
într-o manieră diplomată.
Odată ce îți vei da seama
care este adevăratul curs
al lucrurilor, știi că ești
capabil să aduci schimbări
importante în tot ceea ce
este în jurul tău.

Inconștient, te lași cucerit de vorbe goale. Chiar
dacă știi că promisiunile
care ți se fac nu vor ajunge
niciodată să se transforme
în realitate, rămâi în anumite relații doar din cauza
fricii de a renunța. Este bizar că tocmai tu acționezi în
această manieră. Niciodată
nu ai ales această cale de
mijloc.

Atunci când vine vorba
de carieră și de propriile
valori, îți dai seama că anturajul de la birou te face să
te „anulezi”. Atât de multe
planuri, atât de multe dorințe de îndeplinit și atât de
puține resurse emoționale…
Din păcate, acesta este gândul care te va urmări îndeaproape pe parcursul întregii
săptămâni.

Practica pe care ți-ai
impus-o te-a ajutat să îți
structurezi noi tabieturi și
să îți recapeți o parte din
vitalitatea care te-a caracterizat dintotdeauna. Având
în vedere fluctuațiile la nivel energetic care au loc în
cadrul echipei din care faci
parte la birou, este foarte
important să îți menții intactă motivația.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Planurile personal și
profesional se intercalează
destul de mult, iar energia
negativă, care va lua locul
bunei dispoziții în cadrul
familiei, va duce tot mai des
la conflicte. Practica zilnică a unei gândiri pozitive
te poate ajuta să elimini o
bună parte din premisele
acestei situații pe care o
trăiești.

Firea ta curioasă poate să
îi deranjeze pe cei din jur.
Schimbul de replici pe care
îl vei avea în mai multe contexte va susține această stare
de fapt. De multe ori, gestul
tău poate fi interpretat ca
un comportament intrusiv.
Intensificarea transferului
energetic dintre mai multe
planete se va materializa
printr-o stare de confuzie.

Atunci când vine vorba
de relațiile care au un impact emoțional pentru tine,
expune-ți așteptările și intențiile într-un mod clar și
concis. Fluctuațiile financiare din această perioadă
te scot din zona de confort.
Este posibil să anulezi o
parte din planurile stabilite.
Simți nesiguranță în raport
cu anumite alegeri.

Cariera continuă să fie
destul de solicitantă din
punct de vedere psihic. În
acest plan al vieții tale, lucrurile nu decurg niciodată
lin. Mândria propriei personalități de multe ori nu
te lasă să îți expui vulnerabilitățile. Sfârșitul acestei
săptămâni te va găsi într-o
dispoziție dezamăgită de
anumite lucruri.

Din cauza agitației pe
care o trăiești în plan profesional, nu mai ai încredere
în propria intuiție. Planurile
pe care le ai stabilite alături
de prieteni și familie vor fi
esențiale pentru menținerea
echilibrului între personal
și profesional. Pentru zodia
ta, Saturn reprezintă planeta structurii și a responsabilității.

Energia tranzitorie pe care
o simți la începutul săptămânii te face să acționezi. Chiar
dacă nu știi exact care sunt
pașii pe care trebuie să îi faci,
nu te mai lași absorbit de falsa
idee că destinul ți se va dezvălui de la sine. Familia este
centrul echilibrului tău interior. Toate deciziile pe care le
vei lua vizează în primul rând
confortul celor dragi.
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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 Reteaua de idoli
09.45 Serial: Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevaruri despre trecut
14.00 Telejurnal Meteo
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 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
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 Arheologia crimelor comunismului
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
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 - reţete mediteraneene,
6 eps
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
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: Cele două feţe ale
crimei, ep. 1
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 1
01.40 Trish - reţete mediteraneene,
ep. 5
02.05 Vorbeşte corect!
02.30 Exclusiv în România
03.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.05 #Creativ
04.30 Replay
05.20 Vorbeşte corect!
05.25 Ineditul american
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Nadia Comăneci
- gimnasta şi dictatorul
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa XII
09.55 Engleză la minut
10.00 Serial: Eroii nu au vârstă
10.50 Filler călătorie vară
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Nadia Comăneci
- gimnasta şi dictatorul
15.00 Teleşcoala Clasa XII
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 Reteaua de idoli
21.00 Serial: Primăverii, sez. 2
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.15 Film: Războinicul singurătic
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!

04.05 Teleşcoala Clasa XII
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Respiro
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.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Purtătorii de cultură
11.35 Artelier
12.00 F/d
12.30 Vacanţa romană a lui Catherine

13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Eroul
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 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
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 şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Balto
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
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 Jurnalul lui Barbie
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
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Film Mom’s Night Out
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Monştri pe roţi
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

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 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 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Secretele Puterii
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Dora Show
20.00 Ora de Ras
21.00 Renegat
21.30 Serial Sclava albă
22.30 Ora Expertizei
00.00 Film
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 Убить короля
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Элвис и Никсон
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Голограмма для короля
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Голограмма для короля
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Река без границ
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Опасный Бангкок
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Любовь в квадрате
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
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 Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Serial: Dragoste şi ură, ep. 723
09.30 Film: ÎN NUMELE PRIETENIEI
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.
338
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.

341
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 724
21.00 Film: AVENTURI ÎN LAS
VEGAS
22.45 Iubire interzisă
00.30 Fosta mea iubire
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная I
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная I
15.00 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 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Громовы
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 Психологини
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Психологини
19.30 Т/с Вечный отпуск
21.30 Т/с Погнали
22.00 Т/с Филатов

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, 18 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
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 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
10.45 Serial: Prinţul Jumong
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12.00 Teleshopping
12.30 Ştiinţa în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - reţete mediteraneene
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
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: Cele două feţe ale
crimei, ep. 2
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 2
01.40 Trish - reţete mediteraneene
02.05 Vorbeşte corect!
02.30 Adevăruri despre trecut
02.55 Sport
03.10 Meteo
03.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.05 Vizita de lucru
04.30 Ora Regelui
05.20 Vorbeşte corect!
05.25 Ştiinţa în prima linie
06.00 România 9

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 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Bob constructorul: Mega
maşini
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 şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Pettson şi Findus
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
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

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Armenopolis
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa XII
09.55 Engleză la minut
10.00 Serial: Eroii nu au vârstă
10.50 Filler călătorie vară
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Armenopolis
15.00 Teleşcoala Clasa XII
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 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.00 Serial: Primăverii, sez. 2
01.00 Memorialul Durerii
01.55 Filler călătorie vară
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.50 Discover România
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Teleşcoala Clasa XII
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 Vector european
10.05 Respiro
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Poezii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire
de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Caleidsocop muzical
20.40 Chişinău: ieri şi azi
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Caleidsocop muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film The rebel

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 - Tărâmul Zânelor
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
14.00 Film O reţetă letală:
Desertul
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Sunt spion
23.15 Ştirile
23.45 Serial Vlad
01.45 Las Fierbinţi
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Acasă la Români
15.45 Arena bucătarilor
16.15 Lecţii de viaţa
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
22.45 La Bloc
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Arena bucătarilor
00.45 Acasă la Români
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Cabinetul din umbră
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Dora Show
20.00 Ora de Ras
21.00 Renegat
21.30 Serial Sclava albă
22.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
00.00 Film

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
TV8

STS Mega

TVR 2

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Любовь в квадрате
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Опасный Бангкок
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф По прозвищу
Чистильщик
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф По прозвищу
Чистильщик
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Средь бела дня
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Глубокое синее море
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Check in

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 Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
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

07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Misterele peisajului irlandez
09.00 Teleşcoala Clasa XII
09.55 Engleză la minut
10.00 Serial: Eroii nu au vârstă
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Misterele peisajului irlandez
15.00 Teleşcoala Clasa XII
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: Tess 171’
23.15 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.15 Telecinemateca: Tess 171’
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Teleşcoala Clasa XII
04.55 Filler călătorie vară
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
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 Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 724
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii

Miercuri, 19 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Natură şi aventură
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Timişoara, capitală
culturală
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 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 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema
zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.05 Lumea şi noi
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 Arheologia crimelor comunismului
TVR 1

14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
339
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
342
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 725
21.00 Film: COMANDO CĂTRE
MOARTE
23.15 Film: AVENTURI ÎN LAS
VEGAS
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă `
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная I
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная I
15.00 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 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Громовы

21

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
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 - specialităţi franţuzeşti
6 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 Pe cale
22.00 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 3
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 3
01.40 Trish - specialităţi franţuzeşti,
ep. 1
02.05 Vorbeşte corect!
02.30 M. A. I. aproape de tine
02.55 Sport
03.10 Meteo
03.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.05 Levintza
04.30 Tezaur folcloric
05.20 Vorbeşte corect!
05.25 Ineditul american
06.00 Pe cale

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 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate

09.35 Respiro
09.45 Focus. Europa
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 F/d
11.50 Chişinău: ieri şi azi
12.00 F/d
12.30 Vacanţa romană a lui Catherine
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
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 Noroc chior
21.00 Ştirile
21.20 Vacanţa romană a lui Catherine
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
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 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
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 şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Jurnalul lui Barbie
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
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
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20.30 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
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

18.00 Serial Fără privirea ta
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 Fără privirea ta

ProTV

Național

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Film Ce se întâmplă în
Vegas…
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Protectorul Universului
23.45 Ştirile
00.15 Serial Vlad
02.15 Las Fierbinţi
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 725
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.
340
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
343
20.00 Film: DINCOLO DE LEGE
22.00 Film: BASIC INSTINCT
00.45 Film: COMANDO CĂTRE
MOARTE
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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
22.45 La Bloc
23.45 Ştirile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 Acasă la Români
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Ora Expertizei
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Dora Show
20.00 Ora de Ras
21.00 Renegat
21.30 Serial Sclava albă
22.30 Secretele Puterii
00.00 Film
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Глубокое синее море
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Средь бела дня
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Венеция зовет
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Венеция зовет
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Все ради нее
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Эскорт для дам
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная I
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная I
15.00 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 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Громовы
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 Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
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, 20 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Meteo
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 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului
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 Ştiinţa în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Trish - specialităţi franţuzeşti
6 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 Moment Art
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Superhombre
22.15 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 4
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex
00.50 Serial: Cele două feţe ale
crimei, ep. 4
01.40 Trish - specialităţi franţuzeşti,
ep. 2
02.05 Vorbeşte corect!
02.30 Pro Patria
02.55 Sport
03.10 Meteo
03.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.05 Şah-mat
04.30 Profesioniştii…
05.20 Vorbeşte corect!
05.25 Ştiinţa în prima linie
06.00 Discover România
06.10 Exclusiv în România
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Misterele peisajului irlandez
08.45 Filler călătorie vară
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa XII
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialEroii nu au vârstă
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: Misterele peisajului irlandez
15.00 Teleşcoala Clasa XII
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: Tărâmul fericirii
22.00 Vara amintirilor
23.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
00.10 Film: Tărâmul fericirii
02.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
02.50 Discover România
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 Teleşcoala Clasa XII
04.55 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

22
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08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Ştirile
21.20 Vacanţa romană a lui Catherine
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric

02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina

Minimax

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Эскорт для дам
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Кое-что на день
рождения
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Свадебный переполох
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Свадебный переполох
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Особо опасна
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Человек ноября
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Cutia neagră
04.10 Ştirile TV8
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

06.00 Ferma Lenei
06.20 Talking Tom şi prietenii lui
06.30 Polly Pocket - Puterea celor
mici
07.00 Turbo F. A. S. T
07.25 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Balto II: Aventurile unui lup
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 şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Barbie - Tărâmul Zânelor
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
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 Bob constructorul: Mega
maşini
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

Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Cealalta Basarabie
18.00 Top Gear
19.00 Dora Show
20.00 Ora de Ras
21.00 Renegat
21.30 Serial Sclava albă
22.30 Cabinetul din umbră
00.00 Film

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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
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 Fără privirea ta
Național

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Film Luna de miere în Las
Vegas
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Poliţai în misiune
23.45 Ştirile
00.15 Serial Vlad
02.15 Las Fierbinţi
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

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.
341
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
344
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 726
21.00 Film: VIVA LA MUERTE
23.15 Film: DINCOLO DE LEGE
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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 Ştirile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 Acasă la Români

12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная I
15.00 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 Т/с Запретная Любовь
20.30 Т/с Крепостная I
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Громовы
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

TV8

ProTV

ProTV InterNațional

PROGRAME TV

Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Т/с Крепостная I
11.00 Telemagazin. Oferta zilei

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 Вечный отпуск
21.30 Т/с Филатов
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
Vineri, 21 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 Reteaua de idoli
09.50 Serial: Cireşarii
10.35 România… în bucate
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 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 Arheologia crimelor comunismului
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte Românie!
22.30 Gala umorului
00.30 România… în bucate
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 DiaspoRadar
02.00 Gala umorului
03.50 Discover România
04.00 Piersic Show
04.50 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Arheologia crimelor comunismului
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 - specialităţi franţuzeşti
6 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: Comoara apaşilor.
Prima parte
22.50 Vorbeşte corect!
23.00 Telejurnal Sport Meteo
23.50 Serial: Comisarul Rex

00.50 Discover România
01.10 Film: Comoara apaşilor.
Prima parte
02.39 Trish - specialităţi franţuzeşti,
ep. 3
03.05 Sport
03.20 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
04.10 Vorbeşte corect!
04.30 Garantat 100%
05.20 Vorbeşte corect!
05.25 Ineditul american
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 Discover România
07.45 Documentar: Misterele peisajului irlandez
08.45 Filler călătorie vară
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa XII
09.55 Engleză la minut
10.00 SerialEroii nu au vârstă
10.45 Filler călătorie vară
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: Misterele peisajului irlandez
15.00 Teleşcoala Clasa XII
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 Teleşcoala Clasa XII
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Petalo romano
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 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Art - club (rus.)
09.40 Eroi printre oameni
10.00 Ediţie specială
11.00 F/d
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!
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.30 Film Noroc chior
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
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 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
07.55 Talking Tom şi prietenii lui
08.05 Pettson şi Findus
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 şi prietenii
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake City
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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 3 - Înapoi
în junglă
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
14.00 Film Annie: O aventură regală
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Film Celularul
23.30 Film Legionarul
01.30 Film Green Lantern
03.30 Las Fierbinţi
04.15 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

15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
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 Fără privirea ta
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 726
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. 342
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
345
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 727
21.00 Film: CONTRACT CU
MOARTEA
23.00 Film: BASIC INSTINCT
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 Крепостная I
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Т/с Крепостная I
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Крепостная I

Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Doi Noi
11.00 Serial Sclava albă
12.00 Вторая жизнь
13.00 Din lumea filmelor
13.30 Filme şi Staruri
14.00 Ce mai fac vedetele
14.30 Maigret
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.15 Savoare la Maximum
18.00 Concert
22.00 Serial Sclava albă
23.00 Maigret
00.30 Film
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Teleshopping
09.50 Х/ф Человек ноября
11.40 Teleshopping
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Особо опасна
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Сити-Айленд
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Сити-Айленд
16.25 Teleshopping
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Новости DW
17.45 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Любовный менеджмент
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Пеле: рождение
легенды
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 Fără privirea ta

16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Запретная Любовь
18.55 Reporter
19.30 Поле Чудес
20.30 Т/с Запретная Любовь
21.30 Serial: Крепостная II
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.20 Reporter
01.50 Т/с Громовы
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, 22 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 Marin
Moraru
12.30 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
15.00 Film: Tudor
16.35 Timişoara, capitală culturală
17.00 Garantat 100%
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Expeditiile memoriei
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Marele război
în cifre
23.50 Discover România
00.00 Film: Tudor
01.35 Garantat 100%
02.25 Drag de România mea!
04.05 Documentar: Marele război
în cifre
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Expeditiile memoriei
TVR 1
07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 Yuval Noah Harari-Istoria
de mâine
09.30 Şah-mat
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut
12.00 O dată-n viaţă Best of
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 O dată-n viaţă Best of
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Rusia necunoscută, 4 eps
16.30 Cooltura Best of
17.00 Direcţia: Sud-Vest! 3 eps
17.30 Banii tăi
18.00 Izolaţi în România
18.35 Teleenciclopedia Salvador
Dali - Persistenţa memoriei
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Răpirea fecioarelor
22.50 Serial: Aventurile căpitanului
Alatriste, ep. 14
23.50 Profesioniştii…
00.50 Direcţia: Sud-Vest!
01.20 Banii tăi
01.50 Film: Răpirea fecioarelor
03.20 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
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, 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: Simon, micul miracol
22.10 Serial: Chip de înger
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Vara amintirilor
03.50 Telejurnal
04.20 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
05.10 D’ale lu’ Mitică
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Portrete în timp
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 Rosie şi
prietenii săi
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
18.25 F/d
18.30 MeseriAşii
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
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21.00 Ştirile
21.15 Film Jocul codurilor
23.10 Ştirile (rus.)
23.25 Ştiri Externe
23.50 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
08.00 Barbie în Printesa Insulei
Magice
09.25 Barbie Fairytopia: Mermaidia
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Elfii şi dragonul
11.50 Copacul înflorit
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Bob constructorul: Mega
maşini
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 Balto II: Aventurile unui lup
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 Lupta cu valurile
12.15 Film A Royal Adventure
14.30 Film Tu, din nou!!
16.45 Film Burlaci întârziaţi
19.00 Ştirile
20.00 Film Două pistoale
22.00 Film Oraşul
00.45 Serial Videochat
01.15 Film Cop Out
03.15 Apropo TV
04.15 Film Soul Surfer
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 Top Gear
08.00 Black and White
09.00 Mitropolis - Nebunia urbana
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Din stramosi pana la noi
14.00 Asfalt de Moldova
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Hora Party
19.00 Bilete de speranţă
20.00 Dora Show
21.00 O înţelegere cu anii o să fac
23.00 Film
01.00 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 Любовный менеджмент
11.40 Teleshopping
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Egoist
13.30 Teleshopping
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Иностранец
16.00 Drive it
16.30 Tomorrow today
17.00 Х/ф Хотел бы я быть здесь
19.00 Întreabă gheţu
20.15 Х/ф Я, Алекс Кросс
22.00 Talk-show - optmart SRL
23.15 Х/ф Отель для самоубийц
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
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 Fără privirea ta

Duminică, 23 august
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria 23’/30’
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Tudor
16.30 Iaşii marilor iubiri
17.00 Ora Regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Articolul VII
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Cântec şi poveste
22.30 Locuri, oameni şi comori
23.00 Documentar: Marele război
în cifre
23.50 Discover România
00.00 Film: Tudor
01.25 Ora Regelui
02.15 Dăruieşte Românie!
03.40 Locuri, oameni şi comori
04.05 Documentar: Marele război
în cifre
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Articolul VII
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 Rusia necunoscută, 4 eps
16.30 Breaking Fake News
17.10 Nostalgia dictaturii
18.45 MomentArt

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
343
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film: FAŢĂ ÎN FAŢĂ
16.15 Film: VIVA LA MUERTE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
346
20.00 Iubire interzisă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: CONTRACT CU
MOARTEA
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Крепостная I
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Т/с Крепостная I
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Крепостная I
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Т/с Крепостная I
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Крепостная I
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

Vineri / 14 august / 2020
erine
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 F/d
15.30 Prin muzică în Europa
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 Prin muzică în Europa
23.15 Film Mireasă şi prejudecată
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
08.00 Barbie Fairytopia: Mermaidia
09.15 Barbie în Printesa Insulei
Magice
10.40 Eu şi cei 7 pitici
11.30 Tot ce străluceşte
11.50 Ciudăţeniile lui Phuddle
12.20 Curiosul George
13.20 Talking Tom şi prietenii lui
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.25 Lego - Prietenele din Heartlake City
16.55 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
17.45 Masha şi ursul
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 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

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. 14
03.00 Breaking Fake News
03.25 Cooltura
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Lişca
14.50 Discover România
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: Trenul de aur
22.40 Film: Africa mea 101’
00.35 Pescar hoinar
01.10 Film: Lişca
02.40 Telejurnal
03.15 Film: Africa mea 101’
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 Vacanţa romană a lui Cath-

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.00 Film Cei trei ninja lovesc din
nou
12.00 Film You Again
14.15 Film Last Vegas
16.30 Film Al şaselea jucător
19.00 Ştirile
20.00 Film Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer
21.45 Film Recompensă cu bucluc
00.00 Film Jaful de pe Baker Street
02.15 Film Cellular
04.00 Film 3 Ninjas Kick Back
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Top Gear
08.00 Black and White
09.00 Mitropolis - Nebunia urbana
09.50 Paganel
10.00 Teleshopping
10.15 Salix Caprea
11.00 Secretele Bermudelor
12.00 La frati nu se pun hotare
15.45 Teleshopping
16.00 Carter, zis Uraganul
17.00 Bilete de speranţă
17.30 Acasa
21.00 Ora de Ras
22.30 Din lumea filmelor

23.00 Ce lume minunata
00.30 Вторая жизнь
TV8
06.00 Муз/ф Брюс Ли: рождение
дракона
07.40 Teleshopping
08.00 Х/ф Имущество с хвостом
09.30 Check in
10.00 Х/ф В стране женщин
11.40 Teleshopping
12.00 Egoist
13.15 Река без границ
13.30 Autoblog
14.00 Муз/ф На глубине 6 футов
15.55 Teleshopping
16.15 Punct şi de la capăt
17.00 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность

19.00 Talk-show politic
20.15 Х/ф Съемки в Палермо
22.20 Zâmbărele
23.00 Х/ф Гнев
00.30 Пятое время года
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 Fără privirea ta
15.00 Serial Camera 309
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Dincolo de noi
18.00 Serial Fără privirea ta
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.
344
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: FAŢĂ ÎN FAŢĂ
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.
347
20.00 Film: O DRAGOSTE MODERNĂ
22.45 Opriţi timpul
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
Canal 2
06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
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
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 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!

Ritmul sufletului,
măsurat în ani lumină

Luna august, laitmotivul unei
piese de ,,The Motans”, de data
aceasta este luna în care au loc
mai multe realizări profesionale ale formației. ,,Știi că pentru
mine, inima ta se măsoară în ani
lumină”, este un vers desprins din
textul piesei ,,Ani Lumină” lansată
oficial de către ,,The Motans”.
Piesa ,,Ani Lumină” este cunoscută publicului de ceva timp, însă
lansarea oficială a avut loc pe 11
august curent. Contactat de GAZETA de Chișinău, solistul trupei
,,The Motans”, Denis Roabeș, ne-a
mărturisit că melodia ,,Ani Lumi-

nă” încheie cel mai nou album,
intitulat ,,My Rhythm&Soul”.
,,Ani Lumină e o piesă care
aștepta demult pe raft, și acum
a venit și rândul ei să fie lansată,
să încheie cel de-al doilea album
,,The Motans” care va apărea în
zilele următoare. E o piesă dragă
mie pe care fanii ,,The Motans” o
cunoșteau deja, ea fiind pe YouTube încă din decembrie 2017, în
cadrul unui live session”, a declarat Denis Roabeș.
Din discuția cu Denis am aflat
mai multe detalii despre partea
tehnică și vizuală a producției, de

asemenea, ne-a spus că va veni cu
ceva nou în toamnă.
,,Ca întotdeauna, textul îmi
aparține, iar pe partea muzicală am lucrat inclusiv cu o parte
dintre băieții din trupa cu care
cânt pe scenă. Lyric video-ul piesei este unul special, care mie-mi
place mult, fiind prima colaborare în acest sens cu artistul vizual
care se ocupă și de pagina mea
de Instagram, Doru Boancă (Miu
Graphics). Sper să vă placă, să vă
bucurați de ea și de întregul album
,,My Rhythm&Soul”! Iar pentru
toamnă pregătesc ceva foarte interesant!”, ne-a împărtășit interpretul Denis Roabeș.
,,Ani Lumină” i-a mulțumit pe
admiratorii ,,The Motans”, fapt
observat în comentariile de pe
platforma unde a fost lansată piesa. Producția a ajuns la aproape
două sute de mii de vizualizări.
De ani buni, trupa ,,The Motans” a reușit să câștige și admirația publicului din România. Iar
până în prezent a realizat colaborări cu artiști precum: Delia,
Irina Rimes, Inna, Alina Eremia
ș.a. Cel de-al doilea album ,,The
Motans” – My Rhythm&Soul, a
fost lansat pe 13 august.
Octavian GRAUR

„Trei metri deasupra cerului”
Descriere: Bestseller Internațional
Roman tradus în 14 limbi
Peste 12 milioane de exemplare vândute
Ea est e o studentă model și o
fiică perfectă. El este un tip violent și dur. Provin din două lumi
diferite. În ciuda la toate, între ei
se naște o poveste de dragoste pe
cât de frumoasă, pe atât de controversată. O relație pentru care cei
doi trebuie să lupte mai mult decât
se așteptau. Step și Babi sunt ca
Romeo și Julieta contemporani,
într-un cadru ce pare să fie creat
pentru iubire.
O mare poveste de dragoste.
Pe de o parte, tinerii, viața de
grup, motocicletele și cursele,

pe de altă parte, incertitudinile
și tăcerile unor familii nefericite.
Un microcosmos de vieți furioase
care încearcă să se desprindă de
la pământ.
Federico Moccia este un scriitor
italian, scenarist și regizor de film.
Tre metri sopra il cielo (2004)
a depășit cifra de 12 milioane de
exemplare vândute devenind descoperirea literară a anului 2004,
câștigător al premiului Torre di
Castruccio, secțiunea narativă, și
al premiului Insula Romana, secțiunea Young Adult. A mai publicat Ho voglia di te (2006, premiul
Citta di Padova), Amore 14 (2008),
Tre volte te (2017) ș.a.
P
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În anul covidului
Cu X, bogat atins de fală,
Păstrăm distanța socială
Că și-nainte, necertați,
Tot nu eram apropiați…

Gheorghe BÂLICI

Palmerston, motanul
care a locuit patru
ani la Ministerul de
Externe din Londra,
se retrage la ţară

Palmerston, pisica ce a locuit
la Ministerul de Externe britanic
timp de patru ani şi jumătate, va
părăsi reşedinţa sa din Londra
pentru a se retrage în mediul rural, relatează Reuters.
Într-un mesaj adresat celor
peste 100.000 de urmăritori pe
Twitter, pisica alb cu negru, care
a trăit cândva la adăpostul de
animale Battersea Dogs & Cats
Home, a spus că vrea să petreacă mai mult timp relaxându-se
departe de lumina reflectoarelor.
„Mi-a plăcut să urc în copaci
şi să alerg pe câmp în jurul noii
mele locuinţe de la ţară”. „Îmi
va fi dor să aud paşii unui ambasador şi să ies din ascunzătoare
pentru a vedea cine este», i-a scris
Palmerston subsecretarului de
stat în Ministerul de Externe,
Simon McDonald, într-o notificare
oficială cu antetul instituţiei, datată 7 august şi semnată Palmerston
şi cu amprenta a două lăbuţe.
În schimb, notează sursa citată,

motanul Larry rămâne la Downing
Street unde locuieşte din 2011, în
timp ce colegul lui felin Gladstone
îşi păstrează postul la Ministerul
de Finanţe.
Agerpres

