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A ars Filarmonica
Harta lumii

Pomana
din gât
Adrian CIUBOTARU
Pe 22 septembrie a.c., Parlamentul României a decis majorarea tuturor pensiilor cu 40%. Pentru rectificarea bugetară au votat
PSD și aliații acestuia, UDMR, Pro
România și ALDE. Dacă guvernarea actuală nu reușește să conteste
hotărârea legislativului la CCR și
dacă președintele Iohannis va fi
obligat să o promulge, românii se
vor confrunta la anul cu un deficit
bugetar de 11%-12% din PIB, cu
o presiune suplimentară asupra
finanțelor publice de circa 60 de
miliarde de roni, cu o semnificativă devalorizare a leului și, inevitabil, cu o creștere a dobânzilor
la creditele statului.
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Ai noștri în lume
În R. Moldova s-a remarcat prin numeroase lucrări
de design interior pentru întreprinderi de stat și
afaceri private, după ce a absolvit două universități,
una în domeniul medicinei, alta în cel al artelor. În
2011, a emigrat în SUA. Azi locuiește în zona de munte
a Boulderului, statul Colorado, unde are un atelier
de arte și de cusut, face design vestimentar, artă
encaustică (procedeu bazat pe culori diluate în ceară
topită) și tablouri din oase de pește.
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„Principiul meu e de a
lua de la viață tot ce-i
mai bun și de a-i dărui
ce am mai bun”

Moldovenii sunt
îndemnați să doneze
un computer

Interviu cu designerul de
interior Ala Park din SUA,
originară din Florești

Începerea noului an școlar a venit cu noi cazuri de Covid-19
confirmate în rândul elevilor, profesorilor și personalului
auxiliar, ceea ce a dus la autoizolarea școlarilor sau chiar la închiderea unor instituții de învățământ. Directorii și profesorii
resimt presiunea pe umerii lor și încearcă să se descurce cum
pot, cu resursele pe care le au.
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Moldovenii sunt îndemnați
să doneze un computer

Î

nceperea noului an școlar a venit cu noi
cazuri de Covid-19 confirmate în rândul
elevilor, profesorilor și personalului
auxiliar, ceea ce a dus la autoizolarea
școlarilor sau chiar la închiderea unor instituții
de învățământ. Directorii și profesorii resimt
presiunea pe umerii lor și încearcă să se
descurce cum pot, cu resursele pe care le au.

Natalia MUNTEANU
După trei săptămâni de studii,
cei peste 1000 de elevi ai Liceului „Mihai Eminescu” din orașul
Drochia au fost trimiși acasă, după
ce șapte profesori, un laborant și
un licean s-au infectat cu noul tip
de coronavirus. Toți elevii învață
acum exclusiv online. În funcție de
situație, aceștia ar putea reveni în
clase pe 4 octombrie. Informația

a fost confirmată pentru GAZETA de Chișinău de Sergiu Vrabie,
directorul liceului.
Nu se știe dacă elevul s-a îmbolnăvit de la profesorul infectat
cu care a făcut lecții. „Se încearcă
să-l facă țap ispășitor. Elevul stătea în ultima bancă. Acum poți să
te molipsești de oriunde. Profesorul a respectat toate condițiile, purta mască. Elevii aflați în
primele rânduri sunt sănătoși”,
explică Sergiu Vrabie. Potrivit
directorului, doi dintre pacienți
sunt internați în spital, iar ceilalți
se tratează la domiciliu.
Sergiu Vrabie a precizat că au
fost luate toate măsurile necesare
pentru dezinfectarea încăperilor.
„E singurul liceu din raion care
a cumpărat aparate pentru dezinfecția mâinilor, la fiecare in-

trare în instituție. La fiecare ușă
este covor cu dezinfectant. La
ora clasei, elevii au fost instruiți
privitor la măsurile de precauție.
Avem un grafic de dezinfectare a
claselor. Elevul este elev, nu poți
alerga din urma lui cerându-i să-și
pună masca pe față”, menționează
directorul Liceului „Mihai Eminescu” din Drochia.
„Donează un computer
pentru educație!”
În afară de problemele is-

Racursi

cate de pandemie, școlile se
confruntă și cu alte lipsuri:
mulți elevi, dar și profesori,
nu sunt pregătiți să facă ore
online. Aceștia n-au acasă un
computer sau sunt nevoiți să-l
împartă cu părintele care-i profesor sau cu frații.
„Puține familii își permit să
aibă acasă două-trei computere. Sunt și situații când există
un computer la doi-trei copii
cu mamă profesoară care are de
predat șase ore pe zi. Le-am dat
de la școală un computer. De pe
telefonul mobil este foarte greu
de lucrat. Am solicitat computere
de la Ministerul Educației, sper
că vom primi”, a declarat Sergiu
Vrabie.
Altă problemă e în familiile
social vulnerabile, unde lipsesc
computerele cu desăvârșire. „Copiii din familiile social vulnerabile

nu au deloc, în afară de un telefon la toată familia. Diriginții le
dau tema pe acasă, până ce găsim
alte soluții. Liceul i-a ajutat pe
profesori cum a putut”, conchide
Sergiu Vrabie.
Mii de elevi și profesori din R.
Moldova nu dispun de un calculator sau un laptop pentru a putea
preda sau pentru a putea participa la lecțiile online. Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării
desfășoară campania națională
„Donează un computer pentru
educație!”, prin intermediul căreia îi îndeamnă pe moldoveni să
doneze computere pentru instituțiile de învățământ. Autoritățile au
elaborat o hartă interactivă care
prezintă situația fiecărei instituții
de învățământ la capitolul dotare
tehnică.
Mai multe școli din R. Moldova au intrat în carantină pentru
că profesorii și/sau elevii sunt
infectați cu noul coronavirus.
Potrivit Ministerului Educației, 13 instituții de învățământ
au intrat în carantină de la începutul anului școlar. În municipiul Chișinău, până pe 22
septembrie, s-au înregistrat 210
cazuri active de îmbolnăvire cu
Covid-19, dintre care 117 sunt
elevi și 82 de profesori. Datele
ne-au fost prezentate de Andrei
Păvăloi, șef adjunct la Direcția generală educație, tineret
și sport din cadrul Primăriei
Chișinău. Potrivit lui Păvăloi,
2546 de elevi stau în autoizolare
la domiciliu.

Anul acesta în școli vor ajunge
circa 20 de mii de calculatoare

La cosit. Foto: Serghei Țîmbaliuc

Anul acesta în instituțiile de
învățământ din republică, inclusiv din surse atrase din exterior,
urmează să ajungă în jur de 20 de
mii de calculatoare. Autoritățile
planifică să extindă și proiectul
sprijinit de Banca Mondială,
pentru a mări numărul de calculatoare, astfel încât dotarea
școlilor să corespundă așteptărilor și necesităților, transmite
Radio Chișinău.
În ședința de Guvern, ministrul
educației, culturii și cercetării,
Igor Șarov, a declarat că actualmente în sistemul educațional

sunt peste 38 de mii de calculatoare, dintre care peste 32 de mii
sunt pentru elevi. În acest an de
studii, Guvernul a alocat 20 de
milioane de lei pentru dotarea
cu tehnică de calcul. O parte din
aceasta urmează să ajungă la mijlocul lunii octombrie.
Potrivit ministrului, în urma
unui contract încheiat cu sprijinul Băncii Mondiale, în valoare
de 3,5 milioane de dolari și care
este pe ultima sută de aprobare,
la sfârșitul acestui an urmează să
fie achiziționate încă 11 500 de
unități de tehnică de calcul.
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Comentariul economistului

Veaceslav NEGRUȚA
Datele statistice oficiale, care
să conțină și efectele reale în
urma Covid-19, abia urmează să
constate ce simțim deja acum.
Cu venituri tot mai puține, atât
agenții economici, cât și populația, încearcă să depășească această perioadă deloc simplă pentru
fiecare. Evident, sunt și excepții.
Unele companii profită din plin
pe anumite tipuri de activități și
își fac venituri în plus, iar unele
persoane fizice s-au acomodat
și reușesc să dezvolte ceva nou,
adaptat la condițiile pandemiei
Covid-19. Dar aceste excepții sunt
într-adevăr excepții.
Descreșterile economice în trimestrul doi al anului 2020 sunt
doar o constatare statistică, iar
politicile publice promovate haotic de guvernare nu arată că ar
exista o viziune, o înțelegere și o
rezolvare a provocărilor din acest
an. Mai mult, unele decizii ar putea să aibă efect diametral opus
față de cele declarate de autorități.
Săptămâna aceasta au fost lansate mesaje desprinse din anunțatele politici fiscale pentru anul
2021, fără ca publicul să aibă acces
la documentul propriu-zis. Sigur,
ulterior o să apară vreun document, dar deocamdată autoritățile
ne încearcă de minte anunțând
ceva ca deja întâmplat, deși încă
nici un proiect de document nu
există lansat conform procedurilor legale. Și după asta se miră
că Curtea Constituțională mai
declară uneori unele porniri ca

simplu: taxa diferențiată. Dar
va apărea un alt risc: de folosire
a producătorilor agricoli în scheme de evaziune fiscală la accize
de către grupuri șmechere, care
nu fac agricultură.
Sunt câteva elemente de inechitate fiscală care se întrevăd
în declarațiile și mesajele autorităților. Nu este clar care a fost
intenția de a anunța niște teze care
deocamdată nu au fost prezentate publicului ca un document de
dezbateri publice, poate scopul a
fost de a da teme până la următoarea zi de luni Cert este că sunt
subiecte sensibile, iar politica fiscală nu poate fi lă(n)sată în plină
campanie electorală la discreția
concurenților. Pentru că e un risc
major de populisme.
Asta se referă și la impozitarea
dividendelor obținute de proprietarii de afaceri, ca venit al persoanelor fizice. Iar încercarea de
a ascunde impozitarea acestor
venituri în spatele „intenției de
eliminare a dublei impozitări a
dividendelor” nu e nimic mai mult
decât o manipulare a noțiunilor,
dar mai trist e că oferă avantaje
unor categorii de cetățeni cu venituri mari de a ocoli sistemul fiscal,
iar povara viitoarelor obligații bugetare va rămâne tot mai grea pe
umerii angajaților și salariaților,
care sunt tot mai puțini.
Politicile publice în perioada
de Covid-19 trebuie să fie cât mai
incluzive, chiar și în procesul de
elaborare și promovare. Pentru
ca, ulterior, nici Curtea Constituțională să nu aibă motiv să
declare neconstituționale astfel
de politici. Iar guvernanții să nu
mai aibă ocazia să învinuiască Înalta Curte privind „costurile de
miliarde” ale prejudiciilor aduse
pentru impunerea respectului față
de Constituție.
P.S. Apropo, unde e documentul despre care s-a declarat luni că
a fost deja prezentat publicului?

Maia Sandu
ar acumula
cele mai
multe voturi
la alegerile
prezidențiale
din
1 noiembrie
Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu,
ar acumula cele mai multe voturi
la alegerile prezidențiale din 1
noiembrie, potrivit unui sondaj
realizat la comanda Institutului
Republican Internațional (IRI).
Ea ar fi prima opțiune pentru
20 la sută dintre respondenți și
a doua – pentru 6 la sută. Actualul
președinte, Igor Dodon, ce candidează independent, ar fi prima
opțiune pentru 18 la sută dintre
respondenții sondajului și a doua
– pentru 3 la sută.
Totodată, cei doi sunt principalii contracandidați ce ar accede în
turul al doilea. 42 la sută dintre cei

Vineri / 25 septembrie / 2020

Mapamond

Guvernare în zi de luni
fiind neconstituționale.
Guvernarea a anunțat că va
elimina taxele rutiere, iar taxa
respectivă va fi inclusă în acciza
la motorină și benzină. De fapt,
e o temă mai veche, discutată cu
argumente pro și contra de mulți
ani. Și, aparent, argumentele pro
prevalează și ar veni în susținerea acestei forme de taxare pentru
folosirea drumurilor, adică dacă
folosești carburant înseamnă că
folosești și drumul, respectiv, prin
acciză se achită ulterioara întreținere a infrastructurii drumurilor.
Doar că mai sunt câteva detalii de
rezolvat. Și deocamdată, neavând
ceva pus pe hârtie și doar mesaje
trimise în zi de luni, ghicim cum
de s-a reușit să se rezolve aceste
detalii:
Drumurile sunt folosite nu
doar de mașini cu ardere tradițională, pe benzină, motorină și
gaz lichefiat. Tot mai populare
sunt și mijloacele de transport
cu motoare electrice. Da, este
adevărat, motoarele sunt curate
ecologic, dar vorbim de drumuri
totuși. Pentru a avea o echitate
fiscală, nu e clar deocamdată,
dar probabil nu ar fi corect ca
pentru folosirea drumurilor, prin
accize majorate, să plătească
doar cei cu motoare diesel sau
pe benzină.
Există mijloace de transport,
dar și o sumedenie de mașini și
echipamente pe motorină, dar
și pe benzină, care nu folosesc
drumuri prin definiție. Sau unele
dintre acestea folosesc dealurile
și văile fiind implicate în lucrări
agricole, dar care nu pot fi considerate drumuri. Ar rămâne
neclar momentan de ce aceste
utilaje, care sunt antrenate preponderent în lucrări agricole, ar
trebui să suporte această plată pentru folosirea drumurilor
ascunsă în acciza la motorină
sau benzină. Evident, deseori,
autoritățile introduc ce e mai
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UE refuză să îl recunoască
pe Lukașenko drept președinte
al Belarusului
Diplomația europeană estimează că depunerea jurământului și
noul mandat al lui Aleksandr Lukașenko nu au nicio legitimitate
democratică, transmite lemonde.fr. Este o luare de poziție forte.
Uniunea europeană refuză să îl recunoască pe Aleksandr Lukașenko drept președinte al Belarusului în ciuda depunerii jurământului
miercuri, 23 septembrie. Bruxelles-ul invocă „rezultatele falsificate”
ale alegerilor din 9 august și „lipsa de legitimitate democratică”, a
declarat joi șeful diplomației europene, Josep Borrell. UE a pregătit
sancțiuni împotriva a 40 de persoane considerate responsabile de
violențele împotriva protestatarilor.

Afacerea Navalnîi: Noviciok,
fatal în câteva picături

Componentele otrăvii dezvoltată în anii 1970–1980 nu au fost introduse decât în ultimii ani în lista substanțelor interzise de Organizația
pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Ancheta OIAC pentru
interzicerea armelor chimice este în desfășurare. La 17 septembrie,
„secretariatul tehnic” al instituției însărcinată să facă respectată convenția și-a delegat experții la Berlin, la cererea guvernului german,
pentru a analiza eșantioanele biomedicale prelevate din Aleksei Navalnîi. Această acțiune este întreprinsă cu scopul de a confirma de o
manieră independentă natura otrăvii utilizare împotriva opozantului
rus. 193 de state sunt membre ale acestei organizații, inclusiv Rusia.

China a construit 380 de lagăre
în Xinjiang
Construcția a continuat în pofida declarațiilor Beijingului că sistemul de reeducare a intrat într-o fază de relaxare. China a construit
aproape 400 de lagăre în regiunea Xinjiang, ultimele douăzeci au fost
ridicate în ultimii doi ani. Alte 14 lagăre sunt în construcție, potrivit
unor imagini de satelit obținute de Australian Strategic Policy Institute.
Rețeaua de lagăre în vestul Chinei deține de obicei uiguri și oameni
din alte minorități islamice. În total, ASPI a identificat 380 de centre
de detenție stabilite în regiune din 2017, cu niveluri de securitate
diferite, de la tabere de reeducare până la închisori pentru prizonieri.

Procuratura Bulgariei a acuzat
doi diplomați ruși de spionaj
Procurorii bulgari au precizat că diplomații au avut contacte cu
cetățeni bulgari care au acces la informații legate de complexul militar
industrial al țării. „În anumite cazuri, cetățenilor bulgari le-au fost
promise și le-au fost oferite recompense financiare”, menționează
oamenii legii din Bulgaria, citați de tass.ru. Diplomații ruși ar fi acționat în Bulgaria din 2016, colectând informații despre planurile
de modernizare a Armatei bulgare și despre starea tehnică a tehnicii
militare. Diplomații ruși sunt obligați să părăsească Bulgaria în decurs de 72 de ore.
intervievați l-au indicat în acest
sens pe Igor Dodon, și 41 la sută
– pe Maia Sandu.
Cea mai mare încredere, respondenții și-au exprimat-o pentru
fostul premier, Maia Sandu – 18
la sută la nivel național și 23 la
sută în Municipiul Chișinău, ea
fiind urmată de Igor Dodon, cu
15 la sută la nivel național și 14
la sută în Capitală.
Sondajul mai arată că, dacă
duminica viitoare ar avea loc
alegeri parlamentare, Partidul
Socialiștilor ar fi prima opțiune de vot pentru 17 la sută din

respondenți, Partidul Acțiune și
Solidaritate – pentru 16 la sută,
Partidul Șor – pentru 6 la sută,
formațiunea Partidul Nostru –
pentru 4 la sută, Platforma Demnitate și Adevăr – pentru 3 la sută,
la fel ca și Partidul Comuniștilor,
și Partidul Democrat.
Sondajul a fost realizat în perioada 16 iulie – 23 august 2020 de
compania Magenta Consulting, pe
un eșantion de 2017 respondenți,
și are o marjă de eroare de 2,5
la sută.
radiochisinau.md

Rusia îşi reuneşte aliaţii
la manevre militare, de la
Marea Caspică la Marea
Neagră, în pofida pandemiei
„Frăţia slavă”, „Frăţia indestructibilă”, „Scut oceanic”, „Caucaz-2020”: Rusia şi-a înmulțit în această toamnă numărul exercițiilor
militare pentru a-şi reuni aliații în pofida pandemiei de COVID-19,
pe fondul unor noi tensiuni cu Occidentul, comentează joi France
Presse. Cele mai mari din aceste manevre sezoniere au început luni
în Caucazul rus, la care participă până la 80.000 de militari, cuprinzând episoade navale prevăzute în Marea Caspică şi în Marea Neagră.
Printre participanții străini figurează China și Belarus, în timp ce
Iranul va trimite nave.
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Cum a fost „păcălită” cenzura sovietică

De-ale grafiei latine

Î

n vara anului 1988, la solicitările
numeroaselor mitinguri ale populației
care se aduna cu miile în piața din centrul
Chișinăului, azi Piața Marii Adunări
Naționale, cerând printre alte revendicări, Limbă
de stat și Alfabet latin, conducerea sovietică
de atunci, pentru a rezolva aceste chestiuni,
a format o comisie numită oficial „Comisia
interdepartamentală de pe lângă Prezidiul
Sovietului Suprem al republicii pentru studierea
istoriei și problemelor dezvoltării limbii
moldovenești”.

Alexandru DONOS
În fruntea acesteia a fost numit
Alexandru Moșanu, care deținea
funcția de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al republicii, iar secretar – Nicolae Mătcaș,
cercetător științific în domeniul
filologiei.
Dacă până atunci asemenea comisii erau create de ochii lumii
pentru a ogoi protestele, actuala
comisie s-a apucat serios de lucru: la 28 decembrie 1988 a fost
adoptată o hotărâre importantă,
punctul 3 al căreia glăsuia: „A
interveni pe lângă Prezidiul Sovietului Suprem al republicii cu
propunerea să aprobe trecerea la
grafie latină și să dea Consiliului
de Miniștri al republicii însărcinarea de a elabora un program
concret de măsuri în vederea realizării acestor acțiuni”.
Peste doar o lună de zile, la 25
ianuarie 1989, Prezidiul Sovietului Suprem al republicii dispune
următoarea ordonanță: „În scopul
studierii opiniei publice, Consiliul
de Miniștri al republicii să desfășoare experimentul de editare a
unei părți a tirajului săptămânalului „Literaturii și arta” cu folosirea
grafiei latine”.
Fiind îndemnați de ideea experimentului respectiv, am convenit
atunci cu secretariatul redacției să
facem și noi un sondaj în care să-i
întrebăm pe cititori în ce alfabet
doresc să fie tipărită „Literatura și
Arta”: în cel actual sau în cel latin.
În numărul din 6 aprilie 1989, am
și publicat chestionarul respectiv,
rugându-i pe cei 90335 de abonați, pe care-i avea în acel moment
săptămânalul, să-l completeze cu
numele și adresele lor, să sublinieze varianta preferată. Rezultatul
acestuia a fost de 1000:1 în favoarea alfabetului latin.
Consiliul de Miniștri nu a stat
mult pe gânduri și la 12 aprilie
1989 a apărut în presă următoarea decizie: „În conformitate cu
hotărârea Prezidiului Sovietului
Suprem al RSSM, Consiliul de
Miniștri al republicii a permis ca
o parte din tirajul săptămânalului

„Literatura și arta” să fie editat
cu folosirea grafiei latine, și a
transferat redacției mijloacele și
fondul de salarii necesare pentru
aceasta”.
La 15 iunie 1989, îndeplinind
dispoziția Guvernului republicii,
o parte a tirajului – 101 967 exemplare, a fost tipărită în grafie chirilică, acesta fiind numărul abonaților, iar altă parte – 104 000
de exemplare – în grafie latină.
Am prezentat aceste documente apărute în presă atunci pentru a arăta că experimentul s-a
desfășurat pe bază legală, în mod
transparent.
Dar iată că peste 31 de ani de
la acel eveniment, Nicolae Dabija,
redactor-șef al săptămânalului
„Literatura și arta”, în editorialul său, „Un sinonim al libertății
noastre – alfabetul latin”, apărut
la 11 iunie 2020, prezintă o versiune ieșită din comun privind
apariția numărului în grafie latină
din 15 iunie 1989. Denaturând în
mod intenționat adevărul, ignorând din start hotărârile guvernului din acea perioadă și inducând

În arhiva
Procuraturii Generale
a republicii nu există
nici un document
privind adresarea
procurorului general
cu cerere de chemare
în judecată către
redacția „Literatura și
arta”.

în eroare o întreagă generație,
autorul scrie: „Ediția de la 15 iunie 1989 a fost pregătită în mare
clandestinitate. Despre acest lucru
cunoșteau doar câteva persoane.
Materialele au fost culese mai
întâi în grafie chirilică. Apoi am
găsit două linotipiste la tipografia
„Știința”, unica din Chișinău care
avea litere latine. Acestea, câteva
nopți la rând, pentru două cutii de
bomboane, au cules tot numărul.
Când l-am prezentat pe hârtie
de calc la tipografia Editurii de
partid, care ne tipărea ziarul, Boris Mihalachi, directorul adjunct,
a rămas încântat de idee, dar ne-a
atenționat: „Nu-l putem trimite la

Numărul săptămânalului „Literatura și Arta” din 15 iunie 1989

tipar fără semnătura cenzorilor,
du-te la ei, poate-i convingi”.
Și acolo, în biroul domniei sale,
a fost găsită soluția: să pregătim
de urgență o variantă a revistei
în grafie rusească, pe care s-o tipărim într-un singur exemplar,
pentru cenzură.
Aproape de miezul nopții cenzorul a semnat și numărul a apărut
a doua zi.
Astfel, la 15 iunie 1989, „Literatura și arta” apare într-un tiraj
de 260 000 de exemplare – cu
grafie latină și un exemplar – cu
grafie chirilică.”
Pasajul care îl dă de gol pe N.
Dabija demonstrând că cele descrise constituie o aberație și nu
puteau să se întâmple decât în
imaginația sa este cel în care lansează ideea să se facă de urgență
o variantă a ziarului în grafie rusă
într-un singur exemplar, pentru
cenzor. Dacă acest caz ar fi avut
loc în realitate, directorul adjunct,
specialist cu mare experiență, l-ar
fi respins din start amintindu-i că
opt pagini de format mare, cum e
„Literatura și arta”, nu pot fi nicidecum pregătite în câteva ore
fără a avea la îndemână un grup
întreg de muncitori: zețari pentru
a culege în plumb textele celor opt
pagini la linotip, doi paginatori
pentru a așeza metalul în rame (viitoarele pagini) și patru corectoare,
muncitori care la acea oră lipseau.
Or, după cum reiese din cele
descrise de autor, varianta în
grafie latină a numărului era gata
pentru a fi semnată de cenzor, iar
de aici rezultă că în tipografie nu
mai era nimeni dintre muncitori.
Tot atât de aberant este să tipărești un ziar de opt pagini doar
într-un exemplar. Tipografii de la
„Universul” declară că așa ceva nu
a avut loc niciodată. Este pur și
simplu ridicol să montezi cele opt
pagini și să pornești mașina doar
pentru o coală de hârtie.
În perioada sovietică, tipografiile erau obligate să indice tirajul
pe cărțile, revistele, ziarele etc.,

scoase de sub tipar. Cifrele privind
tirajul, indicate pe ultima pagină
a „Literaturii și arta” din 15 iunie
1989, sunt cele corecte. Tirajul de
260 000 de exemplare, citat în
articolul lui N. Dabija, „Literatura și arta” nu l-a avut niciodată,
aceasta fiind o invenție a autorului, care nu poate fi argumentată
prin nimic.
Dacă până în prezent N. Dabija se plângea că Procuratura
Generală îi deschisese multe
dosare privind ațâțarea vrajbei
între națiuni, acum, de când și-a
inventat clandestinitatea, afirmă
în articolul său că N. Demidenco îi deschisese multe dosare și
pentru „trecerea neautorizată” la
grafia latină. Domnul Eugen Rusu,
procuror, șef de secție la Procuratura Generală a republicii, la
solicitarea noastră, ne-a răspuns
următoarele: „În arhiva Procuraturii Generale a republicii nu
există nici un document privind
adresarea procurorului general
cu cerere de chemare în judecată
către redacția „Literatura și arta”.
Comentariile sunt de prisos.
N. Dabija scrie că despre pregătirea primului număr în grafie
latină în clandestinitate știau doar
câteva persoane. Nu este adevărat.
Documentele oficiale citate mai
sus demonstrează că despre acest
lucru știau toți cei peste o sută de
mii de abonați, nemaivorbind de
colectivul redacției care a participat la redactarea acestui număr
– Elena Silcenco, Raisa Ciobanu,
dactilografele care au tipărit materialele incluse în acest număr,
Dinu Mihail, Alecu Reniță, Nina
Negru, Vasile Malanețchi ș.a., care
au semnat articole în numărul de
pomină. Subsemnatul a pregătit
o pagină întreagă conținând trei
schițe de Constantin Stere.
Prin urmare, apariția „Literaturii și arta” în ilegalitate este un
fals absolut. În acel an 1989 alți
scriitori, și anume Leonida Lari,
Ion Vatamanu și Viorel Mihail,
și-au asumat riscul să editeze în

clandestinitate gazeta „Glasul”,
tipărind-o în Letonia într-un tiraj
de 60 000 de exemplare. Cel de-al
doilea număr al acestei publicații
a apărut în martie 1989 în Lituania cu un tiraj de 100 000 de
exemplare. Despre „Glasul” scrie
și N. Dabija în editorialul său, dar
numai o singură frază, trunchiind
adevărul:
„Înainte de 15 iunie 1989 fusese publicat un singur număr al
publicației „Glasul”, la Riga, în
Letonia.” Ca să vedeți, după peste trei decenii trecute de atunci,
pretinsul erou îi pune oarecum în
umbră pe cei trei scriitori, deoarece nu le scrie numele, își bate joc
de ei zicând că au editat „Glasul”
într-un singur număr și, principalul, nu amintește că au tipărit
această publicație în ilegalitate,
lăsând astfel să se înțeleagă, în
mod automat, că acea clandestinitate din 1989 este legată de
„Literatura și arta” .
În concluzie, reiterăm: pe lângă dovezile veridice expuse mai
sus, argumentul forte precum că
numărul din 15 iunie 1989 a fost
pregătit în legalitate îl constituie foștii colaboratori ai redacției,
care mai sunt în viață, precum și
actualii, care au dactilografiat
textele, au scris sau au îngrijit
materialele incluse în acel număr
de pomină.
Și încă un lucru: se poate afirma că N. Dabija în acel an 1989
nu a participat deloc la editarea
gazetei și, ca să vedeți, nici în
numărul din 15 iunie, primul în
grafie latină, nu a semnat nici un
articol sau măcar o frază privind
alfabetul latin. Mă veți întreba: de
ce? Vă răspund: pentru că, în mod
oficial, autorul era degrevat din
funcție, deoarece umbla prin sate
rugându-i pe cetățeni să-l aleagă
deputat în Sovietul Suprem al
Uniunii Sovietice, iar în martie
1989, după ce a fost ales, și-a continuat raitele prin localitățile republicii pentru a fi ales deputat și
în parlamentul Moldovei, alegerea
căruia a avut loc doar peste câteva
luni, în primăvara anului 1990.
Nu strică să ai o dublă imunitate, mai ales atunci când procurorul general al republicii îți
„deschide” atâtea procese penale.
P.S. Am aflat întâmplător că
același articol, intitulat „Un număr istoric”, conținând aceleași
denaturări crase ale adevărului,
a fost publicat în „Literatura și
arta” la 14 aprilie 2011, cu unele
modificări. Prezentăm doar câteva: în varianta din 2011 numărul
gazetei este prezentat cenzurii pe
foi de zinc, iar în cea din 2020 – pe
hârtie de calc; în prima variantă
este convocat la Biroul Politic să
dea explicații și G. Volcov, șeful
securității statului, nume care în
cea de-a doua variantă lipsește,
pentru că nu acesta se afla atunci
în fruntea securității; în varianta din 2011 numele cenzorului e
V. Șleagun, iar în cea din 2020 e
Stelea, fără a i se indica inițiala
numelui de botez.
A. D.
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A ars Filarmonica Națională

E

mblematicul edificiu al Filarmonicii
Naționale din Chișinău, ridicat în a doua
jumătate a sec. 19, a fost cuprins de
flăcări. Incendiul a distrus acoperișul,
sălile de concert, scaunele, pianul care valorează
peste 150.000 de dolari americani, instrumentele
muzicale și biblioteca.
O lovitură grea
pentru cultură
Flăcările au adus prejudicii irecuperabile patrimoniului național.
Compozitorul Marian Stârcea,
director artistic al Filarmonicii,
susține că „Filarmonica n-are
valoare. E patrimoniu național.
E inestimabil. Irecuperabil. Sala
Mică avea cea mai bună acustică. Era fantastică acustica. A ars
totul! Am pierdut un patrimoniu
adevărat. Scaunele erau speciale,
nu absorbeau ecoul. Pianul valorează 150.000 de dolari! Scena e
total distrusă. Au ars instrumentele muzicale (viori, violoncel etc.),
biblioteca cu partiturile corale,
care nu sunt nicăieri”.
Cea mai tristă zi
Tot în fața Filarmonicii l-am
întâlnit pe Petre Neamțu, prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară „Folclor”. Domnia sa mi-a
spus că 24 septembrie este cea mai
tristă zi din viața sa. „Știu că Sala
Mare și Sala Mică au ars total. În
rest nu știu ce se întâmplă. Nu-mi
permit să intru. Avem aici instrumentele muzicale și toate notele.
Noi avem biblioteca noastră, cu
partiturile pentru orchestră, din
anul 1968. Cea mai mare bogăție
a orchestrei. Și dacă arde, atunci e
Doamne ferește! Asta-i catastrofă

Foto: Natalia MUNTEANU

Filarmonica Națională „Serghei
Lunchevici” a ars aproape în întregime, într-un incendiu devastator,
care a pornit de la acoperișul unei
anexe. Potrivit Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență
(IGSU), zece echipaje cu trei auto-scări și aproape 60 de salvatori
și pompieri au intervenit pentru
stingerea focului.
Flăcările s-au extins pe o suprafață de circa 3.500 de metri pătrați. După aproape cinci ore de la
intervenția pompierilor, incendiul
n-a fost localizat, iar salvatorii urmau să lucreze toată noaptea de
joi spre vineri. Circumstanțele și
cauza producerii incendiului vor
fi stabilite în urma unui raport de
expertiză, după lichidarea incendiului, informează IGSU.
Victime n-au fost raportate,
iar cauza izbucnirii incendiului
n-a fost confirmată. Un martor
ocular, pe care l-am întâlnit în
preajma Filarmonicii Naționale,
ne spune că focul a început de la
anexa din partea stângă a edificiului, cel mai probabil s-a produs
un scurt circuit. „De la anexă a început totul. S-au aprins cablurile.
Au venit pompierii, s-au uitat, au
înșirat turnurile de apă etc. Nu a
avut cine stinge la timp energia
electrică, a făcut scurt circuit și
s-a dus în sus. Acolo e ars totul.
A rămas doar partea din față și
primul etaj, inclusiv restaurantul”,
povestește un martor ocular.

totală. Dacă nu le putem recupera,
asta-i catastrofă. Noi program nou
putem face, dar asta nu-i ceea ce
fost pe parcursul vieții”, mărturisește cu tristețe Petre Neamțu,
Artist al Poporului.
Maria Sarabaș, Artistă a Poporului, a activat 25 de ani la
Filarmonică. „Am lucrat la Filarmonică în calitate de solistă
a orchestrei „Lăutarii”, trei ani,
în prima formulă când era Nicolae Sulac director artistic. Apoi,
ca redactor literar. Filarmonica
a fost inima, creierul intelectual
al Basarabiei postbelice. Aici, prin
artă, s-au spus lucruri care nu au

putut fi spuse direct, politic. Am
supraviețuit național și grație Filarmonicii”, ne-a spus la telefon
îndrăgita interpretă de muzică
populară.
Fondată în 1940, Filarmonica
Naţională „Serghei Lunchevici”
a devenit cea mai importantă instituţie de concert din Republica
Moldova, desfăşurând o amplă
activitate în muzica academică,
populară, muzica uşoară şi jazz.
La Filarmonica Naţională şiau început activitatea cele mai
reprezentative colective, printre
care ansamblurile „Joc”, „Fluieraş”, „Lăutarii”, dar și perso-

nalităţi notorii ca Serghei Lunchevici, Vladimir Curbet, Nicolae
Botgros, Nicolae Sulac, Tamara
Ciobanu, Zinaida Julea, precum
și cântăreţii Ion Suruceanu, Iurie Sadovnic, Nadejda Cepraga,
Mihai Dolgan, Maria Codreanu
şi mulţi alţii.
„Clădirea Filarmonicii a fost
construită în a doua jumătate a
sec. 19, cu funcționalitate de sinagogă”, a declarat, pentru GAZETA de Chișinău, Ion Ștefăniță,
directorul Agenției de inspectare
și restaurare a monumentelor.
Natalia MUNTEANU

Învestitura de taină
Regimul lui Aleksandr Lukașenko pare să fi intrat într-o nouă
fază după inaugurarea secretă de
miercuri, 23 septembrie. Președintele Belarusului și-a organizat
propria inaugurare după alegerile complet falsificate din august.
Ca răspuns societatea belarusă
continuă protestele pașnice, poate
cu un plus de energie după inaugurarea neconstituțională de
miercuri. În următoarele zile, vom
vedea dacă, „inspirat” de propria
inaugurare, Lukașenko va încerca
să folosească forța pentru a pune
capăt protestelor de masă. Între
timp, comunitatea internațională,
inclusiv UE, încearcă să formeze
front comun pentru a ajuta societatea belarusă în lupta sa pașnică
împotriva regimului Lukașenko.
Miercuri dimineața, la Minsk,
într-o atmosferă nefirească, într-un oraș intenționat împânzit
de trupe speciale, a avut loc inaugurarea secretă a lui Aleksandr Lukașenko. În ultimele două
săptămâni au existat indicii că
Lukașenko va încerca să organizeze propria inaugurare înainte

de termenul constituțional.
Conform acestui termen constituțional, exercițiul actualului
mandat al lui Lukașenko se termină pe 6 noiembrie, zi în care ar
fi trebuit să aibă loc inaugurarea
celui sau celei care a câștigat alegerile din 9 august. Se știe deja că
alegerile au fost pierdute de Lukașenko în fața Svetlanei Tihanovskaia, însă regimul dictatorial de
la Minsk nu a permis ca procesul
electoral politic să urmeze un curs
legal firesc post-electoral care ar
fi urmat logicii alegerilor democratice.
În lumina celor întâmplate în
Belarus începând cu 9 august, adică falsificarea alegerilor și practic
completa delegitimare a lui Aleksandr Lukașenko, inaugurarea de
miercuri este încununarea unui
proces care nu poate fi numit
altfel decât uzurpare. Lukașenko este numit începând cu ziua
de ieri președinte uzurpator sau
autoproclamat, iar răspunsul societății a fost de a ieși în număr și
mai mare în stradă. Imediat după
inaugurare, belarușii din Minsk,

dar și alte mari orașe au început să
umple străzile. La Minsk mai ales,
unde protestatarii purtau coroane
cu sloganul „Regele este gol”.
Nimic nou, ar fi fost o altă
banală zi în care belarușii protestează pașnic împotriva lui
Lukașenko, doar că de această
dată statutul lui Lukașenko s-a
schimbat. Chiar dacă Lukașenko
poate pretinde că este susținut de
20% din belaruși în cel mai bun
caz, deoarece nu știm gradul de
falsificare a alegerilor, până ieri
acesta încă se putea numi constituțional președinte în exercițiu. Ei
bine, după inaugurarea pe furiș de

ieri, Lukașenko intră într-o nouă
fază, numită de Svetlana Tihanovskaia „farsă”, iar „orice acțiune
a sa este nelegitimă, și deci nu
poate fi supusă implementării de
organele de stat”.
Până în prezent, Statele Baltice,
Germania, Slovacia, Cehia, Polonia și Danemarca au declarat public prin ministerele lor de externe
că nu îl recunosc pe Lukașenko
drept președinte al Belarusului.
Chiar și până la inaugurare, pe
15 septembrie Uniunea Europeană prin vocea lui Josep Borell a
declarat că nu îl va recunoaște pe
Lukașenko președinte. Începând
practic de miercuri, statul Belarus reprezentat de Lukașenko și
aparatul represiv care îl susține
a devenit formal un regim paria.
În aceste zile, ar fi trebuit să
aibă loc Summitul Special al UE,
însă acesta a fost amânat pentru
1 și 2 octombrie, iar ca răspuns
la inaugurarea secretă și neconstituțională ce a avut loc ieri la
Minsk, șansele ca Belarusul să
devină obiectul agendei acestui
summit special au crescut iarăși

considerabil. Marea problemă a
UE pe termen scurt este obținerea
unanimității de voturi în Consiliu
pentru sancționarea lui Lukașenko și a aparatului său. Se știe că
Ciprul condiționează votul său de
potențiale sancțiuni UE împotriva Turciei în problema crizei din
Mediterana între Turcia și Grecia.
Pe termen foarte scurt, inaugurarea lui Lukașenko nu schimbă
prea mult datele ecuației politice
de la Minsk. Totuși, începând de
miercuri au apărut indicii că Lukașenko ar putea încerca să introducă mai multe trupe ale aparatului represiv în străzile orașelor din
Belarus și să utilizeze forța pentru
dispersarea protestatarilor. Din ce
s-a putut observa miercuri seară, acolo unde în Minsk au fost
arestați sute de protestatari cu un
plus de violență, inclusiv violență
împotriva femeilor, iar în tunurile
cu apă a fost utilizată vopsea în loc
de apă, regimul Lukașenko este
dispus să crească miza crizei în
care se află, iată, de 47 de zile.
rfi.ro
(titlul aparține redacției)
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România este
principalul
importator
de produse
moldovenești

Dodon economistul
și deprecierea leului

P
Un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
(MEI), cu referire la datele Biroului Național de Statistică privind
comerțul exterior pentru șapte
luni ale anului 2020, scoate în evidență acest moment. „România
a devenit principalul importator
de produse moldovenești, devansând astfel de câteva ori ceilalți
parteneri strategici la acest capitol. Acest fapt vorbește despre o
cooperare strategică dovedită de
cifre și fapte, nu doar de declarații.
În continuare, MEI își îndreaptă
eforturile pe implementarea unei
agende bilaterale complexe cu toți
partenerii existenți”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Acordul cu FMI
nu a fost încă
aprobat
Despre aceasta amintește Daniel Ioniță, ambasadorul României
în Republica Moldova, în cadrul
unei emisiuni la TVR Moldova.
„Vedem că împrumutul negociat
cu FMI în vara anului curent nu a
fost încă aprobat de către boardul
FMI. Pentru mine, ca şi pentru
alţi ambasadori, acesta este un
semnal destul de important şi
grav. De acest semnal ţine cont
inclusiv UE. Acest semnal de bază
al oricărui angajament financiar
pe care îl ai cu UE, ca de altfel
cu orice partener de dezvoltare,
presupune existenţa unui acord
de ţară cu FMI”, a punctat Ioniţă.

Fluxurile de
investiții între
SUA și China, la
cel mai mic nivel
Investițiile, atât cele directe
ale companiilor, cât şi fluxurile
de capital de risc, între cele două
ţări au scăzut cu 16,2%, la 10,9
miliarde de dolari în primele şase
luni din acest an, comparativ cu
perioada similară din 2019, arată
datele companiei de consultanţă
Rhodium Group. „Într-o perioadă
de creştere a tensiunilor, numeroase companii, atât firme chineze care operează în SUA, cât şi
companii americane prezente în
China, ar putea fi forţate să renunţe la activităţile lor. Modul cum
sunt tratate în SUA companiile
de tehnologie din China ar putea
duce la politici care să provoace
dificultăţi firmelor de tehnologie
americane care operează în statul
chinez”, se arată în raport.
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reședintele Dodon a făcut vinerea
trecută, în cadrul emisiunii
„Președintele răspunde”, o nouă
sugestie pentru Banca Națională
a Moldovei. El a afirmat că aceasta „nu
procedează corect” în raport cu leul
moldovenesc, care ar trebui depreciat „pentru a
favoriza exporturile”.

Ion CHIȘLEA
Experți economici, dar și reprezentanți ai opoziției au reacționat,
punând sub semnul întrebării calitățile profesionale ale președintelui, economist de profesie.
Explicație
„nu ca economist”
Fiind întrebat de ce „cursul la
rubla rusească e așa de mic față de
leul moldovenesc”, acesta a declarat că va explica „nu ca economist”.
„În Federația Rusă, după ce s-a
început criza, mai ales în legătură
cu toate problemele economice,
rubla s-a depreciat, adică a crescut
cursul în Rusia. În Moldova, cu
regret, cursul a scăzut, adică leul
s-a întărit. Asta defavorizează exporturile. Omul cela când vinde un
kg de mere în Federația Rusă, dacă
îl vindea înainte cu un dolar, să fie
mai ușor pentru calcul: acest dolar
în Federația Rusă acum este 70 de
ruble, când face schimb, el obține
pe mere 16 lei, dar anterior putea
să obțină 17 lei. Iată de ce pentru
noi e important să fie o depreciere
a monedelor, o creștere a cursului
dolarului față de leu și euro, pentru
a favoriza exporturile.
Eu consider că aici Banca Națională, bine, ea e independentă, dar
consider că trebuie să depreciem
puțin moneda națională pentru a
favoriza exporturile și a da un impuls economiei. Cred că BNM aici
nu procedează corect, pentru că nu
sunt riscuri de creștere a prețurilor, tarifelor la energia electrică,
termică”, „a sugerat” șeful statului.
BNM: Cursul valutar
e determinat de piață
În replică, Banca Națională a
Moldovei amintește într-un comunicat de presă că rata de schimb a
leului moldovenesc este determinată de mecanismele pieței, și nu
de decizia BNM.
„BNM nu prognozează și nu
se ghidează de un anumit nivel al
cursului de schimb. Principalul
obiectiv al Băncii Naționale este
stabilitatea prețurilor. Într-un regim de țintire a inflației, băncile
centrale utilizează rata dobânzii ca
principal instrument al inflației,

care de asemenea afectează indirect cursul de schimb. În același
timp, BNM monitorizează în mod
constant dezvoltarea pieței valutare interne și intervine pentru a
preveni fluctuațiile excesive ale
cursului de schimb”, subliniază
BNM, menționând că în R. Moldova „există un regim variabil al
cursului, de aceea nivelul său este
determinat de dinamica cererii și
ofertei de pe piaţa valutară locală”.
Benefică pentru populație, defavorabilă pentru exportatori
Potrivit lui Veaceslav Ioniţă,
expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) Viitorul, de la
începutul anului, leul s-a apreciat
față de coșul valutar IVM-10 cu

aproape 5%, iar față de valutele
regionale, aprecierea este mult mai
mare, variind de la 20% față de
rubla rusească și până la 23,3%
față de lira turcească.
El consideră că aprecierea leului este benefică pentru populație,
întrucât „creșterile de prețuri sunt
reținute, ceea ce în perioade de
criză este într-adevăr o salvare
pentru cei mai săraci”.
Pe de altă parte, un leu puternic
aduce pierderi uriașe exportatorilor, în special celor care exportă
produse agricole în Rusia.
Aceștia pierd 20% din venituri
anul acesta din pricina cursului
de schimb.
„Din cauza cursului de schimb,
produsele noastre sunt mai scumpe decât produsele fabricate în
Turcia și Ucraina cu peste 20%,
ceea ce face ca și piața internă să
fie suprasaturată cu produse importate”, mai spune Ioniță.
În consecință, explică expertul,
avem o situație fără precedent în
istoria Republicii Moldova, când
politicienii solicită public deprecierea valutei. „Noi am avut zeci

de intervenții ale politicienilor
și presiuni asupra Băncii Naționale, însă, toate de până acum
s-au referit strict la faptul că leul
moldovenesc se deprecia puternic.
Iar în prezent avem pentru prima
dată situația când politicienii presează BNM pentru faptul că leul
moldovenesc se apreciază”, susține Veaceslav Ioniță, care nu este
categoric de acord cu ingerința
politicului în chestiunea schimbului valutar.

temperarea creșterii prețurilor și
trecerea de la economia națională
bazată pe valută, la o economie
națională bazată pe leul moldovenesc.
Cum comentează opoziția

Ioniță susține că sunt câteva
cauze care au dus la aprecierea
leului moldovenesc. Cererea de
valută pe piața valutară, timp de un
an, a scăzut cu 200 de milioane de
dolari, de la 2,26 miliarde de dolari
în iulie 2019 la 2,06 miliarde de
dolari în iulie 2020. Scăderea este
determinată în cea mai mare parte
de scăderea importurilor.
În acest an, acestea s-au redus
cu 400 de milioane de dolari, de
la 3,3 la 2,9 miliarde de dolari.
Scăderea a fost determinată de
ieftinirea resurselor energetice și

Deputatul Partidului Acțiune și
Solidaritate, Dumitru Alaiba, are o
replică mult mai caustică la adresa
inițiativei lui Dodon.
„Da, atunci când cade leul, exportatorii câștigă un plus de profit.
Desigur, dacă ai niște dolari
sau euro prin kuliok, vei câștiga
de la deprecierea leului. Dar efecte
negative sunt foarte, foarte multe,
mai ales pentru o țară care importă
aproape tot ce consumă. Și, în primul rând, pentru oameni. Costul
îl vor suporta cetățenii care și fără
asta au venituri extrem de mici în
Republica Moldova – una din cele
mai sărace și corupte țări din Europa”, spune deputatul.
El amintește că noi nu avem resurse energetice. Importăm gaze
naturale, cumpărăm electricitate,
iar contractele de livrare sunt în
dolari. Și deprecierea leului im-

diminuarea consumului populației. „Primul factor este pozitiv,
deoarece prețurile mici la resursele
energetice ne permit să facem economii de valută, iar al doilea este
aparent negativ. Însă, consumând
mai puțin, ne balansăm consumul
cu veniturile. Respectiv, reducerea
importurilor a îmbunătățit parțial
balanța comercială a Republicii
Moldova și a scăzut puternic cererea de valută conducând la aprecierea leului.
Totodată, economiile populației
se fac mai puțin în valută și tot mai
mult în lei. Drept urmare, avem o
pondere fără precedent, de 70% a
creditelor în lei, în totalul creditelor bancare.
În concluzie, economistul menționează că BNM trebuie să acorde
mai multă atenție intereselor producătorilor autohtoni, cursul valutar este un instrument puternic
pentru creșterea competitivității
economiei locale. El recomandă,
pe termen scurt, să se intervină și
mai activ pe piața valutară (prin
infuziuni de lei – n.r.), dar să nu
uite de obiectivele sale de bază:

plică aproape inevitabil tarife în
creștere aruncate direct pe spatele
fiecărui cetățean.
Prețurile la bunurile de consum
– de la banane la haine și televizoare – vor crește pentru că sunt
produse de import. Nici prețurile
pentru produsele autohtone nu
vor fi stabile mult timp deoarece
acestea sunt produse cu componente de import, de la energie
până la materii prime. Și datoria
externă nu e în lei, ci tot în dolari
sau euro. Transferată în lei, va fi
și ea mai mare.
„Scumpiri în lanț vom avea garantat. Salariile oamenilor rămân
în lei. Convertite în valută străină,
vor fi mai mici. Dacă veniturile
oamenilor rămân neschimbate,
o asemenea politică propusă de
Dodon ar însemna dezastru pentru
fiecare familie din Moldova. Iar
asemenea fluctuații îi afectează în
primul rând pe cei mai săraci, pensionari, oameni cu venituri foarte
modeste. Ce soluții are pentru ei?
Încă o insultă cu 10 lei majorare
la pensii, poate”, concluzionează
Dumitru Alaiba.

De ce se întărește leul
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Autoritățile moldovenești consideră că punctele de control sunt ilegale

Experți internaționali despre posturile ilegale ale Tiraspolului în Zona de Securitate

Politica rusească și interesele
locale în Transnistria

A

dministrația secesionistă de la
Tiraspol a impus, pe 17 septembrie,
noi restricții de circulație în Zona
de Securitate. Persoanele care au
obținut viza de reședință după 3
iunie în localitățile din raionul
Dubăsari de pe malul de est al Nistrului, controlate
de Chișinău, nu mai au voie să circule pe teritoriul
controlat de Tiraspol. Regimul secesionist a extins
starea de urgență până la 1 decembrie curent.

Ilie GULCA
Administrația de la Tiraspol
consideră cele zece localități situate pe malul estic al Nistrului
(Molovata Nouă, Roghi, Cocieri,
Vasilievca, Corjova, Mahala,
Coşniţa, Pohrebea, Doroţcaia şi
Pârâta), controlate de Chișinău,
drept „sate aflate temporar sub
controlul Chișinăului”.
Liderul de la Tiraspol, Vadim
Krasnoselski, a anunțat că, în cazul creșterii numărului de contaminări pe malul drept al Nistrului,
ar putea să reinstaleze posturi noi
în Zona de Securitate.
Primarul de Molovata Nouă,
Oleg Gazea, și cea de Cocieri, Raisa Spinovschi, au declarat în cadrul unui interviu pentru Balkan
Investigative Reporting Network
(BIRN) că în cele două localități
există un număr important de
locuitori care au proprietăți în
zonă, dar nu au viză de reședință. Pentru această categorie de
persoane, singura comunicare cu

malul drept al Nistrului este bacul
de la Molovata.
În urma decretului despre starea de urgență al lui Krasnoselski
din 16 martie, această ambarcațiune este foarte aglomerată deoarece
a devenit un mijloc de transport
și pentru oamenii care locuiesc în
regiunea controlată de Tiraspol.
Din cele 37 de puncte de control, instalate în noaptea de 16–17
martie de către Tiraspol, au rămas
12. În cazul în care Tiraspolul le va
reinstala, se va ajunge la circa 80
de posturi în zonă. Dintre acestea,
15 sunt de pacificatori și 25 ale
vămii și miliției transnistrene.
Tiraspolul ia ordine direct
de la Moscova
Observatori din R. Moldova
și nu numai susțin că Tiraspolul
primește ordine direct de la Moscova, deoarece Rusia exploatează
pandemia pentru un câștig tactic
în zonele conflictelor înghețate.
Măsuri similare de „noi granițe”
la un nivel mai scăzut au fost raportate în Ucraina și Georgia.
Rosian Vasiloi, analist pe probleme de securitate, colonel în
rezervă și fost șef al Poliției de
Frontieră, a declarat pentru BIRN
că separatiștii transnistreni acționează „cu acordul liderilor lor”
din armata rusă.
Vladimir Socor, analist al
Fundației Jamestown, un grup

de reflecție de la Washington, a
declarat pentru BIRN că Rusia se
află „complet în spatele” regimurilor separatiste din Transnistria,
de altfel ca și cele din Georgia și
Ucraina.
El a spus că Moscova folosește pandemia pentru a-și promova
interesele în fiecare dintre aceste
conflicte înghețate într-un mod personalizat pentru fiecare dintre ele.
„Donetsk și Luhansk, cu Rusia
în spatele lor, folosesc pandemia
ca pretext pentru a restricționa
accesul observatorilor OSCE […]
Motivația pentru posturi suplimentare în timpul pandemiei este
diferită în Donbas și Transnistria”, a declarat Vladimir Socor
pentru BIRN.
Oleg Vasnețov: „Soldații
ruși nu pot fi retrași
cu o baghetă magică”
De partea cealaltă, Rusia susține că trupele sale din Transnistria
sunt necesare ca forțe de menținere a păcii sau ca gardieni ai depozitului de muniții din Cobasna.
Într-un interviu acordat agenției de știri TASS din Rusia, pe 8
iulie 2020, ambasadorul rus în
Moldova, Oleg Vasnețov, a respins
solicitările autorităților moldovenești pentru retragerea trupelor
ruse, spunând că cei 1.500 de
soldați ruși „nu pot fi retrași cu
o baghetă magică”.
Rusia are două obiective în regiune, potrivit lui Tom de Waal,
expert în „conflicte înghețate” și
membru senior la Carnegie Endowment for International Peace,
un grup de reflecție pentru politica externă.
Kremlinul vrea să sprijine enclava prorusă din Transnistria,
a spus el, și vrea să se asigure că
alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea
loc în noiembrie, vor fi câștigate

de candidatului prorus, actualul
președinte, Igor Dodon. Cu toate acestea, a spus el, implicarea
Rusiei în acțiunea de creștere a
numărului punctelor de control
riscă să fie supraevaluată.
„Sincer să fiu, nu văd prea mult
control rusesc direct în Transnistria, dincolo de unele direcții strategice”, a spus el pentru BIRN.
„Politica Rusă”, produsul
unei simbioze între
interesele rusești
și cele locale
Tom de Waal a adăugat că ceea
ce a fost numit „politică rusă” în
regiune a fost mai des produsul
unei simbioze între interesele rusești și interesele locale. „Nu ar
trebui să vorbim despre «politica
rusă», deoarece există interese
concurente pe care «puterea verticală» a lui Putin reușește să le
rezolve uneori, dar de multe ori
nu. În conflictele înghețate, a
spus el, „interesele diplomației,
afacerilor și securității rusești nu
coincid întotdeauna”.
Confruntarea a atras atenția
liderilor de la Chișinău și Tiraspol.
După discuțiile din vară cu președintele Moldovei, Igor Dodon,
regimul transnistrean a ridicat
parțial unele restricții privind
circulația în Zona de Securitate, eliminând multe dintre noile
puncte de control. Cu toate acestea, cererile moldovenești pentru
eliminarea tuturor punctelor de
control continuă să fie respinse.
Într-o declarație remisă BIRN,
administrația de la Tiraspol a precizat că nu va discuta despre eliminarea tuturor punctelor de control
până când pandemia COVI-19 nu
va fi „complet învinsă” și „situația
epidemiologică din Moldova vecină nu va fi normalizată”.
Poziția Tiraspolului a ridicat suspiciuni cum că folosește

punctele de control pentru a primi
concesii de la președintele Republicii Moldova. Un aliat ferm al
președintelui rus Vladimir Putin,
Dodon, candidează pentru un nou
mandat în noiembrie, dar se confruntă cu o provocare puternică
din partea opoziției pro-UE.
Alegătorii din Transnistria
în alegerile prezidențiale
din noiembrie
Locuitorii din Transnistria vor
fi, de asemenea, eligibili să voteze
la alegerile prezidențiale, deoarece Chișinăul îi consideră cetățeni
moldoveni. În cazul unei curse
strânse, voturile din regiune, care
tind să favorizeze partidele proruse, s-ar putea dovedi decisive
pentru Dodon.
Cu toate acestea, întrucât
Transnistria nu recunoaște alegerile, Dodon ar depinde de Tiraspol
pentru a-i transporta pe alegători
pe teritoriul administrat de Republica Moldova pentru a vota.
„Dodon vrea cât mai mulți
transnistreni să-l voteze”, a declarat Vladimir Socor de la Fundația Jamestown pentru BIRN.
„Krasnoselski desigur îl șantajează pe Dodon folosind aceste
posturi suplimentare și temporare
ca pârghii”.
Chișinăul a fost acuzat de opoziție și de experți în domeniul
securității de adoptarea unei
abordări prea blânde a situației,
încercând în cel mai bun caz să
atenueze consecințele restricțiilor,
mai degrabă decât să abordeze
cauza acestora.
Cu toate acestea, Cristina Lesnic, șefa Biroului Politici de Reintegrare, a declarat pentru BIRN că
guvernul a depus „sute” de cereri
la Tiraspol, inclusiv la mediatorii
și observatorii internaționali, în
căutarea unei soluții pentru aceste
noi puncte de control.
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Harta lumii

Pomana
din gât
față de bătrâni. Iar dacă legea
rămâne în vigoare și adâncește
criza financiară, stânga va acuza dreapta de incompetență. Și
într-un caz, și în celălalt, PSD
se vede câștigător.
Nu are niciun rost să discutăm acum despre aspectul
moral al chestiunii: un partid
Adrian CIUBOTARU
corupt, alcătuit din hoți și
șnapani, (foști) securiști și
demagogi pseudonaționaliști,
Pe 22 septembrie a.c., Parlaprogenitură din flori a sinistrumentul României a decis majolui PCR de pe vremuri, nu poate
rarea tuturor pensiilor cu 40%.
fi decât așa cum e PSD de azi.
Pentru rectificarea bugetară
E la fel de drept că, în epoca
au votat PSD și aliații acestuia,
Iliescu-Năstase, social-demoUDMR, Pro România și ALDE.
crații se ghidau de cel puțin
Dacă guvernarea actuală nu
niște scrupule economice, dacă
reușește să conteste hotărârea
le lipseau cele etice sau politice.
legislativului la CCR și dacă
În prezent însă, toată gândirea
președintele Iohannis va fi
economică se rezumă la disobligat să o promulge, românii
tribuirea de pomeni electorale
se vor confrunta la anul cu un
pentru obținerea unor victorii
deficit bugetar de 11%-12% din
imediate.
PIB, cu o presiune suplimentară
Ceea ce ar merita dezbătut,
asupra finanțelor publice de
cu adevărat, ar fi atitudinea
circa 60 de miliarde de roni, cu
electoratului. Dacă după ani și
o semnificativă devalorizare a
ani de minciună și de falsă măleului și, inevitabil, cu o creșrinimie, PSD mai întrunește o
tere a dobânzilor la creditele
dată, laolaltă cu acoliții săi din
statului.
umbră și în
Pentru a
ciuda tuturor
compensa
evidențelor
cheltuielile,
(infrastructuE clar
statul român
ră deficitară,
se va împruabsorbție
muta în coninsuficientă
că pensionarii merită
diții extrem
de fonduri
pensii decente, dar nu
de dure și va
europene, coși atunci când pensia e
mări taxele.
rupție la toate
un os legat de o sfoară.
Aceasta va
nivelurile
Dacă ai șaptezeci de
lovi inclusiv
etc.), o majoriani și nu ai înțeles
în pensionari,
tate relativă la
atâta lucru, mai bine
beneficiarii
parlamentare,
stai acasă și nu mergi
aparenți ai
am putea afirla vot.
majorării.
ma, cu toată
Mai mult,
directitudinea,
unii experți
că respectiva
financiari nu
parte a națiuexclud, pe termen lung, evolunii nu e sănătoasă la cap. Căci
ții după scenariul grecesc sau
numai o minte bolnavă nu va
chiar venezuelian: scăderea
fi în stare să vadă în această
puterii de cumpărare a populamajorare a pensiilor un cadou
ției și șomaj masiv.
otrăvit.
Pe termen scurt, e cert că
Uneori, generozitatea e o
măsura va periclita relansarea
formă de dispreț. E ca atunci
economică din 2021, întrucât
când ești câine, iar stăpânul
statul va trebui să taie de la
tău îți oferă bucată de carne pe
proiectele de infrastructură, dar
care o leagă, în prealabil, de un
și din alte sectoare, pentru a-și
fir de ață, ca s-o tragă imediat
putea onora datoriile față de
afară după ce ai înghițit-o. Spre
pensionari.
marele lui amuzament. Cehov,
Social-democrații de azi și
care descrie scena în Kaștanka,
complicii lor din parlament nu
ne avertizează că dobitocul din
gândesc însă în acești termeni.
noi rămâne credincios stăpânuPentru ei contează doar faplui, în ciuda aversiunii pe care
tul că se apropie alegerile, iar
acesta i-o provoacă.
ratingul lor electoral e mai
E clar că pensionarii merită
scăzut ca oricând. Decizia de
pensii decente, dar nu și atunci
luni e menită să le consolideze
când pensia e un os legat de o
electoratul și, eventual, să mai
sfoară. Dacă ai șaptezeci de ani
ia niște voturi de la PNL sau
și nu ai înțeles atâta lucru, mai
USR. Trebuie spus însă că tacbine stai acasă și nu mergi la
tica PSD-ului nu denotă numai
vot. Lăsându-i să voteze pe cei
populism, ci și perfidie.
care, mâine, chiar vor trebui
Dacă liberalii izbutesc să
să-ți plătească, din buzunarul
obțină un aviz negativ de la
lor, pensia.
CCR și măresc pensiile cu doar
Tristul adevăr este că demo14% (o decizie la fel de popucrația funcționează întotdeauna
listă a PNL-ului, dar cel puțin
mai bine pentru Luka Aleksansustenabilă economic), stânga
drîci și odrasla lui Fediușka
va învinui dreapta de dispreț
decât pentru Kaștanka.
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Despre modele

F

iecare societate impune, conform gustului
establishmentului, modelele de urmat.
Personalităţi exemplare din istorie sau
contemporani notorii. Pe aceste modele
ale virtuţii, se constituie societatea.

Mircea V. CIOBANU
Ele divulgă esenţa, temeliile
comunităţii şi proiectează perspectivele, visele ei, limitele de
sus ale evoluţiei. Modelele nu
sunt zei, ele sunt emanaţii ideale
ale contigentului, care au devenit (nu s-au născut, au devenit!)
exemple de urmat, repere. Unice,
deosebite prin distincţie, făcute
pentru a te orienta, pentru a-ţi
ajusta parcursul. Or sistemul de
valori poate fi explicat cu noţiuni abstracte, dar e mai limpede
pentru popor când i se propun
modele de personaje recognoscibile.
Pornind de la experienţa credinţelor vechi, cu statui de idoli
şi icoane de sfinţi, o modalitate frecventă (şi accesibilă până
şi poporului necărturar) de a
impune publicului modelul era
ridicarea de monumente. Un haiduc (pentru unii hoţ la drumul
mare, pentru alţii conducător al
armatei revoluţionare); un lider
cu chipiul boţit nervos în mână,
arătând în zare, spre un nebulos viitor luminos; un muncitor
revoltat (în tradiţie comunistă,
„clasa muncitoare” e cea care
aruncă pietre, nu care construieşte), cu un pumn ridicat împotriva capitalismului din Apus;
un tanc pe postament, dominând
spaţiul ca o ameninţare perpetuă
de a ne tot elibera, în fiecare zi
– toate astea erau contribuţii la
„educaţia patriotică”.
Şi contramodelele acestui
sistem sunt cunoscute: troiţe
cu martirajul Mântuitorului (nu
idol, ci ipostază pământească a
Creatorului), apoi eroi şi martiri
ai neamului, dar şi domnitori
înţelepţi sau unificatori de Ţară.
Oricine e atent la detalii poate să
remarce atenţia pe care o acordă
România eroilor Unirii. Unitatea
naţională e o doleanţă definitorie. Precum pentru SUA, de
exemplu, modelele întruchipate
în statui sunt, de regulă, părinţiifondatori. Independenţa pentru
ei este egală cu naşterea naţiunii.
Nu toate modelele au funcţionat. De vreme ce egalitarismul
socialist nu stimula concurenţa
economică (respectiv, prosperitatea), alături de modelele tradiţionale ale eroilor revoluţiei şi
ai războaielor (statui de eroi şi
faraonice „complexe memoriale”), în URSS se inducea cultul
muncii. Se băteau medalii „pentru vitejie în muncă” (sic!), se
turnau busturi ale „eroilor muncii” (alt oximoron). Monumentala compoziţie a Verei Muhina
„Muncitorul şi colhoznica” era
stema neoficială a statului. Dar

nu a luat foc. Copiii se visau partizani, aruncând în aer poduri
şi eşaloane inamice, aviatori,
artişti sau fotbalişti.
Nu comentez cât de reuşite
erau sistemele, cât de bine alese
personalităţile exemplare. Vreau
doar să spun reperele definesc
sistemul şi eventuala lui perspectivă, ţintele urmărite. Una dintre
modalităţile etalării sistemului

De vreme
ce egalitarismul
socialist nu
stimula concurenţa
economică
(respectiv,
prosperitatea),
alături de modelele
tradiţionale ale
eroilor revoluţiei
şi ai războaielor
(statui de eroi şi
faraonice „complexe
memoriale”), în
URSS se inducea
cultul muncii. Se
băteau medalii
„pentru vitejie în
muncă” (sic!), se
turnau busturi ale
„eroilor muncii” (alt
oximoron).

de valori era decorarea cu însemne şi distincţii de stat. Un
„artist al poporului” impunea
modelul: iată de ce avem nevoie!
Italia îl aprecia pe Fellini sau
pe Visconti fără titluri, dar ţara
sovietelor (ca şi Moldova de azi)
avea nevoie de valori decretate! Decoraţia punea în evidenţă
faptele exemplare: fă ca el, vei
fi apreciat! Din toate astea se
constituia panoul de onoare, sisCaricatura la gazetă

temul de valori. Temelia morală
a construcţiei.
Mult discutata (mai ales, pe
reţele) decorare de către preşedintele Dodon a unei autorităţi
din lumea interlopă nu e doar
un caz divers, pentru înveselirea publicului. E un simptom.
Un indiciu. Modelul pe care ni
se sugerează să-l urmăm. Manierele degajat-suburbane ale
lui Dodon şi limbajul interlop
adoptat (gen: „совсем страх
потеряли!”) divulgă o dată în
plus statutul de model al aleşilor săi. Bâlbâiala consilierilor
că „şeful nu ar fi ştiut” pe cine
decorează, nu ţine. Nimic nu e
întâmplător acolo. Dosarele sunt
riguroase, exhaustive şi explicite. Altfel, nu nimereau pe lista
de „modele”, alături de „Kitaeţ”,
personaje atât de bine cunoscute
preşedintelui: [Vladimir] Ţurcan, Ţârdea, Gaiciuc, Bătrâncea,
Lebedinschi, Hrenova, Chirtoca,
socialişti aleşi pe sprânceană.
Astfel, modelul cinematografic
socialist îl reprezintă realizatorii
filmului propagandistic despre
istoria Moldovei, cel ziaristic:
Conţiu de la „Moldova Suverană”, iar cel didactic e Stepaniuc.
Până şi episcopul Marchel, agentul electoral al lui Igor Dodon, e
„sanctificat” de instanţa civilă a
preşedinţiei.
Din aceşti eroi, „panglicari în
ale țării, care joacă ca pe funii”,
ajungând stăpâni „și pe țară și pe
noi!”; care, scurşi aici, „formează patrioții” şi „în sfatul țării se
adun(ă) să se admire”; zic (zice
Poetul!), „țara noastră își alege
astăzi solii!”. Eroii. Modelele.
P.S. Textul de mai sus nu are
tangenţe cu campania electorală.
Dar de vreme ce funcţia de preşedinte e una simbolică, să reţinem
nu doar cărei bisericuţe slujeşte
fiecare candidat, ci şi modelele
pe care le oferă, le reclamă şi le
propovăduieşte în predicile sale.
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„Iulia, tu m-ai salvat și despre aceasta
ar trebui să se scrie și în manualele
de neurobiologie”

Alexei NAVALNÎI

Alexei Navalnîi, unul dintre
principalii opozanți ai lui Putin,
s-a aflat în comă și a fost tratat la
clinica berlineză Charite. Substanța cu care a fost otrăvit Navalnîi a
fost identificată într-un laborator
special al Armatei germane. Rezultatele studiilor clinice indică
faptul că politicianul a fost otrăvit,
a anunțat, de asemenea, spitalul
berlinez Charite. După ce și-a
revenit, politicianul a redevenit
activ pe rețelele de socializare, de
unde am spicuit două postări pe
care vi le prezentăm în continuare.
Pentru prima oară m-au așezat în fața oglinzii după 24 de zile
de reanimare, dintre care 16, în
comă. Din oglindă mă privește un
personaj ca din filmul „Stăpânul
inelelor”. Credeți-mă, nici pe departe nu este un elf. Mă indispun
îngrozitor și mă gândesc că nu mai
ies vreodată de aici…
Dar medicii continuă să facă
minuni. Exersez cu psihoterapeutul, mănânc, încerc să dorm cât
mai mult – cea mai mare problemă până în prezent. În ultimele
zile, mi se permite să ies la balcon
de două ori, câte cinci minute. E
adevărat că, aflându-mă la balcon,
mă întristez și mai mult. Natura e
minunată, soarele luminează și se
vede un parc, iar eu stau într-un
salon de spital…
A venit totuși și ziua mult așteptată – ura! După 32 de zile de
aflare în spital, medicii decid că
reabilitarea mea de mai departe
nu are nevoie de tratament staționar, ci de intrarea într-un ritm de
viață firesc. Să mă plimb, să-mi
petrec timpul împreună cu familia. Să revin la rutina cotidiană.
Și iată-mă mișcându-mă cu greu
prin parc, îmbrăcat într-o pereche
de pantaloni cu trei mărimi mai
mari. De la bun început, am dorit
să fiu dus într-un loc verde, cu
mulți copaci.
Planurile, deocamdată, sunt
simple: în fiecare zi e fizioterapie. Să stau într-un picior, să-mi

recapăt controlul deplin asupra
degetelor. Să-mi pot ține echilibrul. Mă amuză faptul că înainte
visam să pot zbura cu week boardul, pe valuri, în urma vedetei, iar
acum… învăț să stau într-un singur picior. Ies la iveală fel de fel de
lucruri hazlii. Nu pot, bunăoară,
să arunc mingea cu mâna stângă.
Creierul, pur și simplu, refuză să
facă această mișcare. Sau scrisul de mână, de exemplu: până
nu demult nu reușeam să scriu
într-un rând. Scriam cuvintele
doar în coloniță. Într-un cuvânt,
reabilitare…
Aduc încă o dată mulțumiri întregii echipe de medici din clinica
„Charite”, personal profesorului
Ecarde. Ei au făcut imposibilul.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Susținerea a fost și rămâne
foarte importantă. Să nu credeți
cumva că nu știu ce scrieți. Când
am început să-mi revin, mi-au fost
citite comentariile. Apropo, voi
încerca să-mi petrec mai mult
timp în rețelele de socializare.
Ieri a venit neuropsihologul și
mi-a făcut niște teste – să vadă
dacă nu cumva m-am prostit.
L-am întrebat ce trebuie să fac
pentru a-mi reveni nu doar fizic,
ci și mintal. Răspunsul lui mi-a
plăcut: să citesc mai mult și să
scriu pe rețelele de socializare. Să
mă distrez cu jocuri video.
Trebuie să aflu dacă e posibil
să mi se dea în spital o rețetă
pentru PS5.
***
Pe 26 august, s-au împlinit 20
de ani din ziua nunții noastre.
Chiar mă bucur că am absentat

și pot să scriu acum aceste rânduri, când știu despre iubire un
pic mai mult decât știam acum o
lună. Dumneavoastră, desigur,
ați privit filme și ați citit și cărți
despre aceasta: un om se află în
comă, iar perechea sa, prin dragostea și grija permanentă pe care
i-o poartă, îl readuce la viață. În
cazul nostru, s-a întâmplat la fel.
Conform clasicelor canoane din
filmele despre dragoste și comă.
Eu dormeam și dormeam, și
dormeam. Iulia venea și vorbea
cu mine. Îmi cânta și îmi punea
muzică. Vă spun drept că nu țin
minte nimic.
În schimb, vă pot povesti ce
țin minte. Nu știu dacă aceste
percepții și emoții de început
pot fi numite adevărate amintiri.
Cu toate acestea, ele au pentru
mine o deosebită importanță șimi vor rămâne în memorie pentru
totdeauna: stau culcat, am ieșit
deja din comă, dar nu recunosc pe
nimeni, nu înțeleg ce se întâmplă.
Nu vorbesc și nu știu ce înseamnă
să vorbești.
În această trecere de timp, aștept să vină Ea. Cine este Ea nu
mi-i clar. Chiar dacă reușesc să-i
prind chipul, nu sunt în stare să
rețin imaginea. Este alta. Eu înțeleg acest lucru, de aceea stau culcat și o aștept. Ea apare și devine
cel mai important om din salon.
Îmi aranjează perna cât mai comod. Nu-mi vorbește în șoaptă, pe
un ton compătimitor. Este veselă
și râde zgomotos. Îmi povestește
ceva. Când e lângă mine, îmi dispar halucinațiile idioate. Mă simt
foarte bine cu Ea alături. După ce
pleacă, mă întristez și iarăși încep
să o aștept.
Nicio clipă nu pun la îndoială
că toate aceste lucruri pot fi explicate din punct de vedere științific.
Când auzeam vocea ei, creierul
meu începea să producă dopamină
și eram fericit. Fiecare revenire a
Ei era benefică pentru mine. Nu
știu cum s-ar interpreta științific acest fenomen, dar acum știu
exact: dragostea vindecă omul și
îl readuce la viață.
Iulia, tu m-ai salvat și despre
aceasta ar trebui să se scrie și în
manualele de neurobiologie.
Alexei Navalnîi, facebook,
21-23 septembrie 2020,
Traducere și adaptare de
Gheorghe Bâlici

Reacții la declarațiile avocatului Igor Popa

Vadim VIERU, avocat
„Un kind reminder pentru unii.
Sursa: „Codul Deontologic” adoptat de Congresul Avocaţilor din
20 decembrie 2002, cu modificările şi completările adoptate de
Congresul Avocaţilor la 23 martie

2007 și la 01 iulie 2016.
3. Confidențialitatea
(1) Natura misiunii avocatului
este prezumată de a fi depozitarul
secretelor clienților săi și al comunicărilor confidențiale, fiind un
drept și o datorie fundamentală a
avocatului. Obligația de a păstra
secretul profesional este absolută
și nelimitată în timp.
(2) Obiectul secretului profesional îl constituie chestiunile
cu care o persoană s-a adresat
pentru asistență juridică, esența
consultațiilor oferite de avocat,
procedeele de strategie și tactică a
apărării sau reprezentării, datele

privind persoana care s-a adresat
pentru asistență și alte împrejurări care rezultă din activitatea
profesională a avocatului.
(3) Obiectul confidențialității
se extinde atât asupra tuturor activităților profesionale ale avocatului, cât și a angajaților biroului
asociat sau cabinetului, după caz.
(4) Nici o presiune sau ingerință
a unei autorități publice sau de altă
natură nu-l poate obliga pe avocat să
divulge secretul profesional, cu excepția cazurilor expres prevăzute de
lege sau pentru a intenta o acțiune ori
pentru a asigura apărarea în cadrul
unui litigiu dintre avocat și client.”
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Curiozități și amuzamente
din lumea datelor cu
caracter personal
După cum bine știm, cel mai întâlnit mod de „utilizare” a datelor
cu caracter personal se realizează
prin intermediul actelor de identitate.
La modul general, toate persoanele în viață dețin un document de
identitate.
Dar ce părere aveți despre o mumie
de 3000 de ani care a primit
Bogdan PANAIT
pașaport?
În 1974, când mumia lui Ramses
al II-lea a trebuit să fie trimisă pentru lucrări de examinare și conservare la Paris, a fost necesar un pașaport valid care să conțină inclusiv
fotografia titularului. Această
cerință a venit din partea autorităților egiptene care au invocat prevederile legale privind
călătoria în afara granițelor.
Aparent, fără un document de
identitate valabil și cu fotografie actuală, nicio persoană nu
poate părăsi Egiptul, vie sau...
mumie.
Probabil, este primul și singurul faraon care a primit vreodată un pașaport, la o distanță de mii
de ani de la moarte.
Și mai nostim este faptul că la secțiunea «ocupație» autoritățile
egiptene au menționat „Rege (decedat)”, iar valabilitatea pașaportului
a fost de doar 7 ani.

Nici „propaganda”
nu-i tocmai propagandă

Maxim PULBER

Azi consăteanul și fostul meu
profesor de geografie de la Liceul
Teoretic „Mihai Sadoveanu” din
Ocnița brusc s-a dovedit a fi cel mai
„cunoscut” profesor din Moldova.
Adică, au vrut să-l facă așa, prin
canale de telegram anonime. Dar
știm noi cine stă în spatele acestor
canale și unde este centrul lor de
comandă. N-am fi știut asta, dacă
nu s-ar fi ajuns să se vorbească despre el la cel mai înalt nivel, ditamai

la ședința Guvernului.
Și încă cine să vorbească?! Tocmai conu’ socru mare!
„Politicul nu are ce căuta în școli”, zice dumnealui și poate că are
dreptate, dar este un „dar”...
Pentru că dacă nunta, nu-i tocmai nuntă, ci așa, „o masă de sărbătoare” sau o simplă „serată”, apoi nici „propaganda” nu-i tocmai
propagandă.
Făcând abstracție de limbaj, pe care eu îl văd a fi unul „pe înțelesul”
tinerilor care-l ascultă (și care ar fi fost bine să rămână doar o discuție între ei), acel profesor nu face altceva decât să îndemne tinerii să
iasă la vot. Sau, dat fiind faptul că tinerii nu-s tocmai adepții actualei
guvernări, n-ar trebui să le dezvoltăm tinerilor spiritul de cetățean
activ și implicat?!
Plus că, din ceea ce-au văzut toți în imaginile video, asta nici nu
se întâmplă „în școli”. E afară, dom’lor! Afară. În afara școlii! În aer
liber! Iar pentru că sunt din părțile locului și-mi dau seama cam unde
a fost făcută filmarea, vă spun eu că-s cel puțin 200 de metri de școală.
Poate că politicul n-are ce căuta în școli, dar dacă nu-i în școală?!
Să admitem că erau în drum spre... o masă de sărbătoare!
Dacă acest profesor va fi sancționat (indiferent cum), atunci trebuie
sancționați toți, atât profesorii care taie panglici în toalete alături de
deputați, cât și cei care merg mai întâi prin spitale cu COVID-pozitivi,
iar apoi urcă în mașina cu girofaruri și merg direct în școli, cuprinzând
elevi și vorbind cu aceștia fără mască de protecție.
Dar dacă nunta nu-i nuntă... Admit că-i posibil să-l amendeze.
Măcar și pentru a băga puțină frică în ceilalți pedagogi.
Apropo despre asta! Stimați guvernanți, dacă discursul acestui
profesor de geografie ar trebui să vă atragă atenția la ceva, atunci
ăsta e obiectul lui de studiu. Acordați atenție materiei de geografie.
Asta se întâmplă la Ocnița! Nordul „extrem” al Republicii Moldova. Cel care, până acum câțiva ani, era total roșu pe hartă. Eu poate
că nu-s neapărat susținătorul Maiei Sandu, dar pentru că asta nu se
întâmplă la Ialoveni, Hâncești sau Cahul, ar fi cazul să vă întrebați
dacă nu cumva regele e gol... În rest, fiți sănătoși!
P.S. Eu nu am vorbit cu domnul profesor de ceva ani buni, nici nu-l
am în prieteni. Nu neapărat împărtășesc opiniile lui. Pur și simplu,
vorbesc despre necesitatea ca toți să fie egali în fața legii. De la vlădică
până la opincă!
Și, da! Tinerii trebuie încurajați să participe la vot. Indiferent pentru
cine și-ar da votul.
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Neînțelegerea de la Chișcăreni

B

iblioteca Publică „Sergiu Rădăuțanu”
din satul Chișcăreni, raionul Sângerei,
găzduită în incinta Grădiniței
„Îngerașul”, ar putea fi mutată în sediul
Bibliotecii pentru Copii din parcul „Grădina
Boierească” din aceeași localitate. Decizia a fost
luată de Consiliul Comunal, dar încă nu-i clar
cum o vor pune în practică.

Totodată, consilierii locali au
hotărât să sisteze activitatea Bibliotecii Publice „Sergiu Rădăuțanu” timp de o lună, până se face
inventarierea fondului de carte și
mutarea în sediul Bibliotecii pentru Copii. Totul din cauza noilor
reguli anti-pandemie de Covid-19,
care interzic străinilor să intre pe
teritoriul instituției de educație
timpurie.
„La bibliotecă vin doi-trei oameni pe zi. Noi n-am putut ca pentru acești oameni să nu lucreze
grădinița cu peste 100 de copii.
Am hotărât să-i schimbăm locul
astfel ca grădinița să activeze, iar
biblioteca publică să fie mutată în
parcul satului, unde-i Biblioteca
pentru copii. În prezent, condițiile de la grădiniță sunt mai bune
decât cele de la Biblioteca pentru
Copii din parc. Dar acolo este loc
pentru a lărgi sediul. În bugetul
local pentru 2021, vor fi prevăzute

cheltuieli pentru renovarea clădirii bibliotecii”, spune Ion Cioina
pentru GAZETA de Chișinău, primar de Chișcăreni.
Biblioteca în era
internetului
Pe de altă parte, bibliotecara
Nadejda Ciugureanu este nemulțumită de rezoluția autorităților
deoarece, spune femeia, sediul are
o suprafață de 36 de metri pătrați,
iar fondul de carte al Bibliotecii
Publice „Sergiu Rădăuțanu” este
de 7.200 de cărți.
„Acolo este Biblioteca pentru
copii, care se află într-o margine
de parc, pe o suprafață de 36 de
metri pătrați. Cărțile din Biblioteca pentru Copii nu-s voluminoase.
Nu știu ce fond de carte are aceasta, dar, în orice caz, ce o să încapă
în 36 de metri pătrați?”, întreabă
retoric Nadejda Ciugureanu. Fe-

meia propune ca biblioteca să fie
dusă înapoi în clădirea Casei de
Cultură din Chișcăreni. Potrivit
Nadejdei Ciugureanu, în luna august, biblioteca a fost vizitată de
421 de cititori, inclusiv de tinerii
care vin în sala de computere și
pentru alte activități.

În același timp, primarul Ion
Cioina recunoaște că „acum este
cam strâmt”, dar precizează că
peste aproximativ șapte luni va
fi lărgită biblioteca. „Condițiile
sunt mai reduse, e mai greu, dar
asta e pe termen scurt. La final
de an, punem în dezbateri alo-

carea banilor pentru renovarea
bibliotecii satului”, menționează Ion Cioina. Biblioteca publică
este finanțată din bugetul local
Chișcăreni.
Contactat de GAZETA de Chișinău, Andrei Chistol, secretar
de stat la Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării, spune că
acțiunile sunt în derulare. „Să te
joci cu biblioteca, să o transferi
dintr-un loc în altul, să te gândești că acolo-i mai bine, nu-i o
abordare corectă. Mai există alte
spații care pot fi valorificate dacă
este o problemă ca biblioteca să
se afle în interiorul grădiniței.
Pe de altă parte, trebuie să fim
atenți la condițiile de siguranță
ale copiilor. Pot fi găsite soluții dacă există voință bună din
partea autorităților locale”, ne-a
declarat Andrei Chistol, secretar
de stat.
În Republica Moldova există
peste 1.300 de biblioteci publice,
iar peste o mie dintre aceste
instituții au fost transformate din
spații de depozitare a cărților în
centre comunitare, astfel încât
să fie mai aproape de oameni și
în pas cu tehnologiile informaționale, în cadrul programului
Novateca.
Natalia MUNTEANU

DREPTUL TĂU
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Conflicte de interese la
sindicatele medicilor bălțeni

Sergiu BEJENARI
Acest lucru se întâmplă și la
Spitalul Clinic Bălți, una din cauze fiind faptul că la conducerea
sindicatului „Sănătatea” și la cea
a centrului consultativ din cadrul
Spitalului se află aceeași persoană. Astfel, apare un soi de conflict de interese, unde angajații
care doresc să-și apere drepturile
ajung să se plângă direct la administrație.
Nemulțumit de lipsa de acțiuni,
mai ales în perioada pandemiei,
din partea sindicatului din care făcea parte – sindicatul „Sănătatea”,
un grup de lucrători medicali de la
Spitalul Clinic Bălți a decis crearea
unui sindicat alternativ, „Susținere”. „Când s-a început pandemia,
nu aveam materiale de protecție
(măști, mănuși, salopete etc.),
am reclamat că acestea nu erau
suficiente. Ulterior, mai mult de
jumătate de secție a fost infectată
cu COVID-19, atunci administrația a declarat că angajații infectați
nu s-ar fi infectat la serviciu, dar
în transportul public sau la piață.
Ei lucrau cu bolnavi de COVID-19,
iar materialele de protecție erau
insuficiente”, explică Gheorghe
Brânză, medic anesteziolog, reanimatolog.
Pentru că și-au arătat interesul de a pleca din sindicatul
„Sănătatea”, mai mulți angajați
din sistemul medical spun că au
fost intimidați de administrația

spitalului. Au primit sancțiuni,
mustrări aspre și li se deschid
anchete de serviciu. O parte din
ei și-a retras cererile de plecare,
„au făcut-o din frică, cineva avea
jumătate de an până la vârsta de
pensionare. „Dacă nu sunteți afiliați la „Sănătatea”, nu aveți aceleași drepturi”, așa li se spunea
angajaților pentru a-i descuraja”,
susține Diana Grosu, vicepreședinta sindicatului medical alternativ „Susținere”.
„Am demascat faptul
că stă pe două scaune,
ceea ce este ilegal”
„Având în vedere că la mijloc există un conflict de interese, cerințele nu au fost auzite”,
spune medicul anesteziolog. La
Bălți, contrar legii sindicatelor,
Președinta Sindicatului „Sănătatea” din Spitalul Municipal Clinic
Bălți este și șefa Centrului Consultativ care este parte a administrației Spitalului Clinic din Bălți,
respectiv, nimeni nici nu putea să
se plângă la sindicate pentru că
se ajungea la administrație. Eu
am spus despre această încălcare
încă din luna aprilie și atunci am
fost agățat de doamna Calistru. Îi
înțeleg furia, am demascat faptul că stă pe două scaune, ceea ce
este ilegal”, a adăugat Gheorghe
Brânză.
Marcela Bagrin, asistentă
medicală, spune că în perioada
pandemiei secția în care lucrează
nu corespundea nici pe aproape
condițiilor necesare de îngrijire a
pacienților cu COVID-19 pe motiv
că nu aveau statutul confirmat de
minister. „Deși prima interacțiune
cu pacienții bolnavi de COVID-19
o aveam noi. Peste o perioadă
am început să ne îmbolnăvim și
noi, oricum nu eram considerați

FOTO-SIMBOL

Nu este o noutate că sindicatele din R. Moldova
nu reușesc să vorbească în numele muncitorilor
și să facă lobby pentru idei de reforme în folosul
lucrătorilor a căror breaslă o reprezintă. Din
aceste motive, se consolidează unele grupuri
de cetățeni în anumite domenii și încearcă să
înregistreze organizații sindicale noi, pentru că
sunt nemulțumiți de felul în care le sunt apărate
drepturile.

o secție COVID. Au început să
plătească așa cum ar fi trebuit să
fie la secțiile COVID, însă asta s-a
întâmplat abia după ce am scris o
scrisoare către minister, cu toate
că pentru luna aprilie încă nu am
fost plătiți.”
Atunci când s-au adresat la
sindicatul „Sănătatea”, medicii
au înțeles că interacționează cu
aceeași administrație, apoi au
ajuns la ideea de creare a unui
sindicat alternativ care să apere
interesul și să contribuie la rezolvarea problemelor angajaților din
sistemul medical.
Am contactat-o direct pe doamna Aliona Calistru pentru a afla
care este opinia ei atât în calitate
de președintă a Comitetului Sindical al IMSP Spitalul Clinic Bălți, cât
și în cea de șefă a Centrului Consultativ, în legătură cu acuzațiile
pe care i le înaintează unii colegi.
Dumneaei neagă existența unui alt
sindicat legal și oficial, decât cel la
conducerea căruia se află.
„Eu sunt președinta Comitetului Sindical al Spitalului Clinic
Bălți. În Spitalul Clinic Bălți există
doar un singur sindicat, cu președinte și comitet alese la adunarea
generală a colectivului.” Doamna
Calistru nu a dorit să ne răspundă

la mai multe întrebări.
Vicedirectoarea medicală a
IMSP Spitalul Clinic Bălți, Ala
Condrea, consideră că noul sindicat alternativ ar veni să dezbine
colectivul de medici.
Legislația sindicatelor
este interpretabilă?
Am mers mai departe, pentru
a afla cine, cum și dacă încalcă
legislația. În așa fel am ajuns de
la Confederația Națională la Federația Sindicală „Sănătatea” din R.
Moldova, mai exact la președintele acesteia, Aurel Popovici. „Nu au
dreptul să candideze în funcțiile
elective în sindicat persoanele
de rangul cel mai înalt, cum ar
fi directorul sau vicedirectorul,
contabilul-șef etc. Doamna de la
Bălți a fost aleasă unanim de către
cei prezenți la conferință. Doamna
este șefa unei subdiviziuni mai
mici din cadrul instituției”, se justifică președintele FS „Sănătatea”
din R. Moldova.
Juristul de la Comunități Active pentru Democrație Participativă, Anatolie Albin, explică
ce se întâmplă cu conflictul de
interese și incompatibilitățile cu
sindicatele. „Deși cadrul legal nu

prevede expres instrumente și
metode pentru identificarea și
gestionarea situațiilor de conflict
de interese în cadrul sindicatelor, Legea sindicatelor Nr. 1129
din 07-07-2000 în art. 5 prevede
că sindicatele, în activitatea lor,
sunt independente.
Această independență presupune interzicerea amestecului și
subordonarea sindicatelor autorităţilor publice de toate nivelurile, partidelor politice, asociaţiilor
obşteşti; patronii şi asociaţiile
acestora nu sunt supuse controlului lor şi nu li se subordonează.
Astfel de principiu urmează să fie
dezvoltat prin aplicarea în situații
când conducătorii sindicatului au
un interes personal ce influențează sau ar putea influenţa exercitarea imparţială şi obiectivă a
obligaţiilor şi responsabilităţilor
ce le revin.
Ce urmează să se întâmple în
continuare? Nu este clar. Cert este
un lucru, că atât timp cât două
organe cu putere de decizie sunt
reprezentate de o singură persoană, angajaților din breaslă le va
fi dificil să fie liberi în acțiuni,
iar riscurile medicilor în cazul de
față sunt amplificate în contextul
pandemiei COVID-19.

Acțiune de caritate cu gust de „Foc Marinat”
„Foc Marinat” este o campanie de colectare de fonduri pentru susținerea serviciilor de îngrijiri paliative din R. Moldova,
oferite de echipele mobile ale organizației
„Hospices of Hope Moldova”.
Îngrijirile paliative sunt oferite de medici, psihologi și asistenți sociali. Ei vin
cu suport pentru persoanele grav bolnave
care se află pe ultima sută de metri în viață,
precum și pentru membrii familiilor lor.
În prezent, în rețea există cinci echipe
multidisciplinare care prestează servicii
gratuite pentru persoanele ce suferă de
boli incurabile, în raioanele Soroca, Orhei,
Taraclia, Ocnița și Cahul.
În prima ediție de anul trecut, au fost

conservate 100 de borcane cu ardei iuți și
colectate fonduri de circa 16 mii de lei. În
cea de a doua ediție a campaniei „Foc Marinat” din acest an este mai ambițioasă, vor fi
1000 de borcănașe cu ardei iute. Persoanele
care doresc să susțină îngrijirile paliative
pot face donații, iar în schimb primesc în
dar câte un borcănaș cu Foc Marinat.
Persoanele care au posibilitatea să contribuie cu un suport financiar sau material
(în plan de materie primă pentru campanie,
cum ar fi ardei iuți sau oțet) sunt rugate să
acceseze pagina web a organizației www.
hospicesofhope.md și să ia legătura cu noi.
S. B.
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Interviu cu Maria Șleahtițchi, director al Muzeului Național
de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

„Veniți la Expoziția Paul Goma 85.
Veniți aievea și virtual”
– Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău
va marca 85 de ani de la
nașterea lui Paul Goma
vernisând o expoziție. Ce
exponate va conține această expoziție aniversară?
Expoziția dedicată celor 85 de
ani de la nașterea scriitorului Paul
Goma va include exponate pe care
le avem de ceva timp în fondurile
muzeului, cum ar fi cărți semnate
de scriitorul disident, fotografii,
o parte din corespondența sa cu
alți scriitori etc. Vom include și
Expoziția Paul Goma realizată
de Mariana Sipoș cu sprijinul
Muzeului Național al Literaturii
Române din București și dăruită,
în anul 2015, muzeului nostru.
Celor nouă panouri li se va adăuga
acum și cel de-al zecelea, recuperat recent tot cu ajutorul doamnei
Mariana Sipoș.
– Ce materiale vor avea un
rol central în expoziție? Ce
materiale noi veți aduce?
Credem că un rol central va avea
o serie de cărți ale lui Paul Goma
publicate în limbi străine, unele
lucrări de evocare a scriitorului,
o serie de documente donate, cu
prilejul acestei expoziții, de doamna Mariana Sipoș, prietena familiei Goma și reprezentanta legală
a intereselor lui Filip Goma, fiul
scriitorului, în România și Republica Moldova, căreia îi mulțumim
pentru generozitate și implicare. De
asemenea, vor fi expuse alte intrări
noi care țin de fondul Paul Goma,
cum ar fi macheta cărții Bonifacia, dăruită de scriitorul Emilian
Galaicu-Păun. Sperăm să reușim
să expunem și un portret inedit al
scriitorului, aflat acum în lucru, în
atelierul unui pictor portretist din
Chișinău. Vor mai fi și alte momente noi în expoziția pe care o pregătește muzeul, în semn de omagiu
adus scriitorului Paul Goma.
– Unde, când va fi inaugurată expoziția? Va fi un nu-

măr limitat de participanți,
din cauza pandemiei?
Expoziția va fi vernisată în data
de 2 octombrie, ziua de naștere a
scriitorului, la ora 15.00, în Sala
cu șemineu a Casei Scriitorilor. Cu
părere de rău, va trebui să ținem
cont de condițiile excepționale
impuse de pandemie – numărul
participanților va fi limitat. Dar
expoziția va fi deschisă până la
sfârșitul anului 2020 și va putea
fi vizitată, pe parcurs, de toți doritorii.
– Muzeul menține legături
de colaborare cu intelectualii de la Mana? Unii din ei
vor veni la expoziția consacrată lui Paul Goma?
N-aș putea să spun că avem
relații de colaborare constante
cu intelectualii de la Mana lui
Paul Goma. Știu că la expoziția
din 2015 au participat și mănenii.
Acum ne-am gândit că ar fi bine
ca o parte din expoziția noastră
să fie vernisată ulterior și la Orhei. În condițiile pandemiei ar fi,
credem, mai util să duci expoziția
spre vizitatori.
– Ce înseamnă pentru tine
personal Paul Goma: când
l-ai descoperit, în ce mod
te-a influențat opera lui?
Pe Paul Goma l-am descoperit, ca mai toți basarabenii, după
1990, iar prima carte pe care am
citit-o a fost romanul Arta refugii.
O copilărie transilvană. Cartea
m-a fascinat, și relația mea cu
opera lui Paul Goma a rămas constant sub semnul revelației. I-am
citit romanele și jurnalele. Despre
unele am scris. Recent am inclus
romanul Din Calidor. O copilărie
basarabeană în antologia celor
mai bune romane românești, pe
care am predat-o la Editura Știința. În viziunea mea, Paul Goma
este un scriitor uriaș și totodată
un simbol al literaturii române.
Este unul dintre autorii de referință în cursurile pe care le țin, în
studiile și cercetările doctorale pe

cât și cel financiar. Nu mai vorbesc de lipsa unui sediu adecvat...
Acestea sunt condițiile noastre,
însă mergem înainte, pentru că
avem un scop clar: să facem pentru memoria literaturii române de
la noi tot ce putem azi, aici, acum.
Nu putem amâna nimic pentru
altă dată, deoarece nu mai avem
unde, pentru când și pentru ce
amâna viața de zi cu zi a Muzeului Literaturii Române. Ca să nu
descriu eu structura site-ului, vă
invit să o descoperiți singuri la
această adresă: www.mnl.md.
Vom fi tare bucuroși să ne vizitați.

care le coordonez. Scriitorul și opera sa trebuie așezați, argumentat,
fără emoții și interpretări eronate,
pe raftul din față al literaturii române. Dincolo de seriozitatea și
profesionalismul de care trebuie să
dăm dovadă când îi comentăm atât
opera, cât și poziția civică, ar trebui
să fim mândri că cel mai consecvent
anticomunist și cel mai curajos scriitor român, scriitorul de o probitate
morală indubitabilă, s-a născut în
Basarabia. Aceasta ne obligă să-i
cinstim memoria așa cum se cuvine.
– Paul Goma a murit de
Covid, în martie 2020, în
singurătate. Ce putem face
pentru a ni-l apropia, măcar după moarte? Este atât
de dificilă amplasarea unui
bust al lui Goma în grădina
publică „Ștefan cel Mare”?
Ce crezi despre un astfel
de bust?
Este clar că după moarte pentru omul Paul Goma nu se mai
poate face nimic. Cu ani în urmă
s-au putut face multe, dar, în afară
de acordarea cetățeniei Republicii

Moldova, basarabenii nu au făcut mai nimic pentru ilustrul lor
conațional. Acesta e un subiect
cam tenebros despre care trebuie
vorbit cu adevărul pe față, așa cum
o făcea scriitorul însuși.
Ce am putea face în posteritate
pentru scriitorul Paul Goma? În
primul rând, trebuie să i se editeze
opera. Dacă s-ar găsi o editură din
Republica Moldova să-i editeze,
organizat și conceptualizat, opera, ar fi un gest de onoare pentru
basarabeni. Firește că ar fi bine ca
bustul scriitorului să fie instalat
pe Aleea Clasicilor. Ar fi și acesta
un gest de demnitate civică.
– Ați lansat recent site-ul
MNL. Ce compartimente
are? Cât a durat crearea
lui? Cum poate fi accesat?
Site-ul muzeului a fost lansat
recent în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. S-a lucrat
aproape o jumătate de an, în condițiile pandemiei (să nu uităm!), și
s-a mizat doar pe forțele proprii,
care sunt, pe moment, extrem de
limitate, atât potențialul uman,

– Ce alte proiecte importante vor fi realizate la Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” din
Chișinău până la sfârșitul
acestui an?
Mai întâi, vă invităm să vizitați expozițiile existente, inclusiv
prima noastră expoziție virtuală
Omagiu Limbii Române: scriitori
basarabeni în opera artistei plastice Valentina Rusu Ciobanu, pe care
am vernisat-o în 31 august împreună cu Arbor Institute for Culture,
a cărei fondatoare este doamna
Victoria Nagy Vajda. Expoziția se
va afla pe platforma theopen-art.
com până în 31 august 2021. Ea
poate fi vizitată și de pe pagina
muzeului nostru. Până la sfârșitul anului vom inaugura încă două
expoziții, cu cea dedicată lui Paul
Goma ar fi trei. Vom avea o expoziție dedicată centenarului artistei
plastice Valentina Rusu Ciobanu.
Muzeul deține în colecția de artă
plastică unsprezece lucrări semnate de marea pictoriță și le vom
expune pentru admiratorii creației ei. Vom vernisa de asemenea
o expoziție de fotografii dedicate
regretatului nostru coleg Nicolae
Răileanu, care în 3 decembrie ar
fi împlinit 70 de ani. Vă invităm
la muzeu. Veniți aievea, veniți și
virtual. Vom fi bucuroși să vă știm
prezenți, interesați de cultura vie
și de memoria noastră culturală.
Interviu de Irina Nechit

Tineri pianiști basarabeni, învingători la un concurs la New York
La ediția din 2020 a concursului de pian „Online Piano International Competition”, organizată de cunoscuții
frați pianiști Piro și Gjergji
Gaqi, în parteneriat cu „Aliona’s Piano Studio” din New
York, au participat elevi ai
Școlii de Arte „Alexei Stârcea”
din Chișinău. Trei dintre ei
au fost desemnați învingători ai concursului. Astfel,
Cezara-Patricia Cumatrenco, 16 ani, a obținut Premiul
1 la categoria C (concurenți
cu vârsta de 15-18 ani), ea a
interpretat lucrări de D. Kaba-

levsky, J. Sibelius. Ariadna
Artemenco, 11 ani, a obținut
Premiul 2 la categoria B (11-14
ani), ea a prezentat piese de T.
Saliurtinskaia, M. Andreeva
și W. Gillock. Iar o elevă de
7 ani, Bogdana Artemenco, a
câștigat Premiul 3 la categoria A (5-10 ani), interpretând
lucrări de T. Haslinger, V. Tigranean și W. Gillock.
La acest concurs internațional online au participat copii
din SUA, România, Republica
Moldova, Albania, Israel și
Germania. Juriul a fost alcătuit din personalități artis-

tice și pedagogi din SUA și
România.
Subliniem că elevii câștigători de la Școala de Arte „Alexei Stârcea” sunt discipoli ai
profesoarei de pian Ina Ciuico, pedagog cu experiență de
predare a pianului în instituții
prestigioase din R. Moldova.
Organizatorii concursului de
la New York au contactat-o
personal, adresându-i felicitări pentru nivelul înalt de
pregătire a elevilor.
Absolventă a AMTAP din
Chișinău, Ina Ciuico activează din 2017 la Școala de Arte

„Alexei Stârcea”. Elevii domniei sale obțin premii și mențiuni la diverse competiții.
Ina Ciuico a declarat pentru
GAZETA de Chișinău: „Este
important ca elevii să fie încurajați, din primele momente
ale inițierii lor în arta pianistică, să urce pe scenă, astfel li
se dezvoltă rezistența la stres,
capacitatea de concentrare.
Instrumentul meu pedagogic
principal este zâmbetul. Pentru mine și elevii mei, muzica
e o imensă bucurie”.
I.N.
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„Principiul meu e de a lua
de la viață tot ce-i mai bun
și de a-i dărui ce am mai bun”
Interviu cu designerul de interior Ala Park din SUA, originară din Florești

Î

n R. Moldova s-a remarcat prin numeroase
lucrări de design interior pentru
întreprinderi de stat și afaceri private,
după ce a absolvit două universități, una în
domeniul medicinei, alta în cel al artelor. În 2011,
a emigrat în SUA. Azi locuiește în zona de munte a
Boulderului, statul Colorado, unde are un atelier
de arte și de cusut, face design vestimentar, artă
encaustică (procedeu bazat pe culori diluate în
ceară topită) și tablouri din oase de pește.

Victoria POPA
- De ce ați ales să emigrați
în SUA?
Nu îmi amintesc să fi avut vreodată gânduri de emigrare în SUA.
Motivul pentru care am emigrat a
fost noua familie creată.
- Ce v-a oferit statul american și n-a reușit să vă dea
RM?
Fiecare țară îți oferă diverse
oportunități. Diferența constă în
numărul, calitatea și căile de implementare și realizare a lor. Principiul
meu de viată e de a lua tot ce-i mai
bun de la ea și a dărui vieții tot ce
am mai bun. Lucru pe care l-am
făcut pe tot parcursul anilor trăiți
în R. Moldova și în America.
R. Moldova mi-a dat substratul,
în care mi-am dezvoltat personalitatea și verticalitatea, am dobândit
experiență profesională și de viață, pentru a fi cea care sunt azi. În
America am obținut șansa la o viață
diferită, oportunități și experiențe,
oameni și obiceiuri noi, inclusiv
șanse noi la viață.
- În R. Moldova v-ați remarcat prin lucrările de design
interior și crearea imaginilor pentru întreprinderi de
stat și afaceri private. Care
din ele credeți că vă reprezintă mai mult?
Acasă mi-am condus afacerea
proprie și tot ce am creat am făcut
cu multă dăruire de sine, responsabilitate și cu tendința de a oferi de
fiecare dată ceva absolut nou. De
aceea, pot spune că toate lucrările
mele, fără excepție, mă reprezintă. Poate și din motivul că m-am
bucurat de luxul să lucrez doar în
localurile pe care am acceptat eu
să le fac.
Printre cele care și-au lăsat
amprenta în sufletul meu sunt
localurile mari la care am lucrat
timp îndelungat, unde mi-am putut
implementa ideile. Aici trebuie să

menționez restaurantul „Bachus
Dava” de pe str. Calea Ieşilor, creat
în colaborare cu arhitectul Iurie
Hangan de la Institutul Național de
Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”. Această lucrare a fost apreciată în 2004, la deschidere, și la
concursul „Cel mai bun local al
anului” în plan de design, organizat
de „Moldexpo”, dar și ani la rând
după aceasta, câștigând multiple
diplome la diferite concursuri. Apoi
restaurantele „Curtea vânătorului”
și „Sinaia”, Disco Clubul „Favorit”. Ultimul și-a păstrat designul
pe parcursul a două decenii, fiind
actual și în prezent, lucru care mă
bucură.
Am colaborat cu multe întreprinderi din republică: S.A. „Carmez”, „Fabrica de drojdii”, „Franzeluța”, precum și cu întreprinderi
individuale ca „Harvit pro”, „Valul

lui Traian”, „Cvadrivita”, „Azament”
etc. Doar în baza acestor exemple e
clar că nu am avut motive profesionale de a-mi părăsi patria.
- Ce succese aveți în SUA în
activitatea Dvs.?
Dacă vă referiți la lucrările din
oase de pește, acestea au ajuns nu
doar în galeriile statului Colorado,
dar și în afara lui, inclusiv în multiple expoziții jurizate, naționale
și internaționale. Fiind primite cu
mare interes, au atras atenția presei
din State, acum și din R. Moldova,
posibil si pentru faptul că tablourile
din oase de peste reprezintă o formă absolut nouă de artă a mediilor
mixte (oase de pește și catifea), pe
care am creat-o și dezvoltat-o de

Ala Park

sine stătător în 1994, în timp ce
locuiam în R. Moldova.
Îmi place mult să creez și articole
din domeniul modei. Acasă această ocupație era parte din design,

atunci când cream imaginea întreprinderilor pentru care lucram, sau
la comandă individuală.
Chiar și așa, anul trecut, am
primit o ofertă de colaborare cu
magazinul vestimentar “Alpaca
Connection”, situat în inima Boulderului.
- Când ați fost remarcată?
S-a întâmplat atunci când lucrările mele din oase de pește au
ajuns la expoziții jurizate din mai
multe state din America și în final
au intrat în vizorul revistei “Boulder Magazin” și “Home & Garden”,
patronii cărora sunt Tom și Carol
Brook, un cuplu frumos, interesat
de artă și lumea ei.
Conexiunea cu această revistă

pare să fie o ironie a sorții. Spun
asta pentru că, ani în urmă, pe când
lucram ca designer de interior în R.
Moldova, un bun prieten al meu,
revenit din State, mi-a adus câteva numere ale acestor reviste. Pe
atunci nici nu aveam gânduri să
plec peste hotare și cu atât mai mult
peste ocean, evident, nu puteam să
admit că va veni o zi când voi apărea
pe paginile uneia din ele.
Se spune că Dumnezeu când
îți închide o ușă are grijă să ți-o
deschidă pe alta. Trebuie doar să
găsești calea spre ea. Nu mi s-a
închis nicio ușă acasă, dar mi s-a
deschis o ușă aici, în State, unde
fac același lucru. Sper să reușesc.
- Cum vă simțiți în SUA?
Duceți dorul casei?
Viața e mult mai organizată în
State și asta îți permite să reușești
mai multe. E mai ușor să îți planifici
ziua și să reușești cele planificate.
Nivelul de viață e mult mai înalt.
Încă îmi este greu să spun dacă mă
simt perfect sau nu, pentru că, la
vârsta mea, acomodarea decurge
mai greu.
Sigur, duc dorul multor lucruri
din R. Moldova. Duc dorul oamenilor și, în special, al celor apropiați. În R. Moldova există mult
mai multă conexiune sufletească,
bazată pe amintiri trăite la un colț
de stradă, într-un parc, la un geam,
care păstrează și poartă istoria
trăirilor personale. Sentiment pe
care încă nu l-am căpătat în State.
Am multe lucruri pe care le-am luat
cu mine de-acasă – de la albumele
cu fotografii, felicitări, scrisori, cărți
la care țin mult, până la articole
tradiționale: prosoape, ii, lucruri

este originară din
raionul Florești, orașul
Ghindești, unde a
copilărit și a învățat. În
R. Moldova a studiat
la Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie „N.
Testemițanu” și la
Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice.
În SUA a studiat la
Colorado Heights
Univercity în Denver.
Acum este studentă
la Rocky Mountain
College of Art and
Design din Denver, un
colegiu privat acreditat,
cu condiții excepționale
pentru studii și lecții
practice.
Lucrările sale din oase
de pește au ajuns în
galerii naționale și
internaționale din
mai multe state din
SUA atrăgând atenția
presei din State. În
prezent, colaborează cu
magazinul vestimentar
“Alpaca Connection”,
situat chiar în inima
Boulderului.

din ceramică, până și drapelul îl
am în casă. Ciudat, dar adevărat.
- Ați avut perioade grele în
viață. Cum ați reușit să treceți peste ele?
Greutățile nu sunt altceva decât
niște provocări și lecții de viață, care
ne fac mai puternici și mai experimentați, chiar mai înțelepți. Cea
mai mare încercare pe care mi-a
dat-o viața, chiar din primii ani
de la sosirea mea în State, și care
mi-a dat toate planurile peste cap,
a fost diagnosticul de cancer, care
m-a băgat într-o cură lungă, cu tot
felul de intervenții chirurgicale și
reacții adverse.
Din cauza lacunelor în sistemul
medical, procesul de diagnosticare
și tratament, în cazul meu, începuse
cu stângul. Dar am avut norocul, în
cele din urmă, să întâlnesc unul din
cei mai buni oncologi din Boulder,
Lori Jensen, care a schimbat mult
situația lucrurilor, pentru care îi
sunt recunoscătoare. Grație profesionalismului ei acum viața mea se
apropie de normal. Sunt optimistă
și convinsă că voi reuși să depășesc
totul, așa cum am făcut-o ori de
câte ori am fost pusă la încercare.
Interviu realizat
de Victoria Popa
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Despre comportamentul
ocupanților sovietici (4)
C

red că e cazul să punem la dispoziţia
stimatului cititor două documente dintrun singur dosar de arhivă despre doi
funcţionari sovietici şi activitatea acestora în
RSSM în anul 1945, în care apar tangenţial şi
alte personaje.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
SECRET
Procurorului URSS, tov. Gorşenin C.P.
Secretarului CC al PC(b) din
Moldova, tov. Salagor N. L.
Secretarului Comitetului Judeţean (CJ) al PC(b) din Moldova
– tov. Krainii T.
INFORMAŢIE
SPECIALĂ
La 5 aprilie 1945 în satul Răzeni, raionul Chişinău,
s-a sinucis adjunctul procurorului judeţului Chişinău, BOGOMOLOV Piotr Fiodorovici,
anul naşterii 1911, originar din
Jernovogorie, raionul Sovietski,
regiunea Kirov, rus, membru al
PC(b) din anul 1939. A activat
în organele de procuratură, din
anul 1939 până în martie 1944
– procuror raional în regiunea
Kirov, din martie 1944 – în RSS
Moldovenească. La sosirea mea
împreună cu Secretarul CJ Chişinău al PC(b) din Moldova, tov.
Krainii, şi reprezentanţii organelor de anchetă în satul Răzeni,
am stabilit:
La 23 martie anul 1945, Bogomolov P.F. a fost trimis de CJ
Chişinău al Partidului în deplasare în raionul Kotovsk pentru
acordarea ajutorului la efectuarea semănatului de primăvară.
Comitetul raional (CR) Kotovsk
al partidului l-a numit pe Bogomolov în satul Zâmbreni (la 7 km
de satul Răzeni). La sfârşitul lui
martie 1945, reprezentanţii CR
Kotovsk al partidului nu l-au găsit pe Bogomolov în satul Zâmbreni, dar au aflat de la ţărani că
Bogomolov bea tot timpul şi nu
participă la semănat. La 1 aprilie 1945, Bogomolov s-a adresat
din proprie iniţiativă la punctul
medical din Zâmbreni, unde a
fost diagnosticat că suferă de
alcoolism, şi la momentul examinării se află în stare avansată
de ebrietate.
În aceeaşi zi, la 1 aprilie 1945,
Bogomolov a sosit în satul Răzeni,
unde fusese înainte împuternicit
pe problemele livrării grâului la
stat, şi a continuat să bea la localnici. Aproximativ la ora 3 în
ziua de 5 aprilie Bogomolov a tre-

cut pe la adjunctul preşedintelui
sovietului sătesc Răzeni – Birov
Iacov Constantinovici, a cerut
vin şi posibilitatea de a se odihni
pentru ca seara să plece în satul
Zâmbreni.
Bogomolov era în stare avansată de ebrietate şi Birov nu i-a
dat vin, dar i-a propus să se odihnească în altă parte a casei (în
care nu locuia familia). În această
parte a casei Bogomolov a fost găsit mort, în poziţie semiaşezat pe
scaun, în spatele maşinii de cusut.
Împuşcătura a fost efectuată în
zona de lângă ureche, la tâmpla
dreaptă. Lângă Bogomolov a fost
găsit un Browning belgian şi un
tub de cartuș. În urma examinării exterioare, în buzunarele lui
Bogomolov au fost găsite cartușe
pentru revolverul Browning, biletul de partid, paşaportul şi alte
documente. Nu au fost stabilite
urme de violenţă, de aceea putem
constata că Bogomolov s-a sinucis. Rezultatele finale ale anchetei
vor fi comunicate suplimentar.
Procurorul RSSMconsilier
judiciar de stat de clasa III F.
Doncenco
6 aprilie 1945 or. Chişinău,
RSSM
Este „îngrozitor” să ne imaginăm ce ne făceam noi dacă

toţi ocupanţii procedau la fel ca
procurorul adjunct Bogomolov...
Un alt funcţionar a procedat „mai
raţional”. Să urmărim documentul:
Secretarului CC al PC(b) din
Moldova
S E C R E T Tov. Salagor
RAPORT SPECIAL
Procuratura raionului Kotovsk, judeţul Chişinău, a intentat
proces penal împotriva șefei bazei

Raipotrebsoiuz-ului din Kotovsk
– Şalinikova Zinaida Andreevna,
pentru delapidarea sumei de 5707
ruble şi irosirea produselor alimentare şi mărfurilor industriale
din fondurile cu destinaţie specială: pentru pedagogi, pentru
activul de partid şi pentru
nou-născuţi.
În procesul anchetării cazului, s-a stabilit
că irosirea produselor
alimentare şi mărfurilor
industriale din fondurile
cu destinaţie specială a
avut loc din cauza indulgenţei, iar uneori chiar şi
cu participarea directă a
unor lucrători de partid
de conducere din Comitetul executiv raional
(CER) Kotovsk şi CR al
PC(b)M.
S-au irosit cele mai de
preţ mărfuri prin casarea lor pe facturi pentru
Selpo-uri, pe când mărfurile se iroseau pe loc,
prin depozitul principal.
Astfel, din ordinul preşedintelui CER, Pravovorskii, din
fondul pentru pedagogi a fost
transmis preşedintelui Selpo-ului,
Ivanova, un palton, trei metri de
tricot, pentru niște persoane ce
nu au nimic comun cu pedagogia.
Pe lângă aceasta s-au eliberat 6
kg de ciocolate pentru lucrătorii
CR al PC(b)M, Ţîganov, Lujaev
şi reprezentantul CC al PC(b) M.
Kneazev.
Preşedintele CER şi-a luat din
acest fond pentru sine zece basmale, din care cinci basmale la

preţul de 81 ruble, trei basmale la preţul de 375 ruble, două
basmale la preţul de 186 ruble
şi alte lucruri. Din fondul pentru
nou-născuţi s-a luat manufactură de către preşedintele CER,
Redin – 10 metri, secretarul CE,
Ostapenko – 5 metri, fostul şef
al secţiei generale, Golţvorm –
10 metri, şeful Gorcomhoz-ului,
Socolov – 10 metri.
De regulă, taloanele pentru
primirea manufacturii se eliberau
de fostul şef al Secţiei generale a
CER, Golţvorm, care în prezent a
fost deportată de către organele
NKVD la locul anterior de trai, ca
fiind venită cu nemţii pe teritoriul
RSSM. Conform datelor deţinute, în octombrie 1944, secretarul
CR al PC(b)M, Ţîganov, a luat
pentru sine personal mărfuri în
valoare de peste 4000 de ruble
şi până în prezent nu a achitat
această sumă.
Pe lângă aceasta, s-a stabilit, că Ţîganov are de acoperit
în casa CR al PC(b)M suma de
3500 de ruble, iar al doilea secretar, Lujaev – 3000 de ruble.
Vitele rebutate până în prezent
nu au fost trecute în evidenţă
pe raion şi, conform declaraţiei
şefului Raizo-ului, tov. Cerepov,
toţi lucrătorii de conducere şi-au
luat vaci din aceste vite şi nu au
plătit bani pe ele.
De asemenea, Cerepov a declarat că el a transmis secretarului
CR al PC(b)M, Ţîganov, un document de la Sovietul sătesc Mileşti,
precum că președintele CER, Pravovorskii, a luat de la acest soviet
sătesc 20 de oi, doi porci şi nu se

ştie unde i-a transportat, cerând
ca Ţîganov să întreprindă măsurile necesare. Ţîganov a pus însă
acest document în sertar şi nu a
întreprins nimic. Pe lângă aceasta, Pravovorskii şi-a însuşit trei
porci în satul Sărata-Galbenă .
La 10 aprilie 1945 la Procuratura raionului s-a prezentat şeful
Pazei militare a Zagotzerno-ului
din Kotovsk şi a declarat, că CER
a primit ilegal de la depozit 1,5
tone de orz. În scopul verificării
faptului în cauză, la Procuratura
raionului a fost invitat directorul
Zagotzerno-ului, Maiorov, care a
declarat că, în temeiul dispoziţiei
orale a Secretarului CR al PC(b)
M, Ţîganov, şi a preşedintelui
CER, Pravovorskii, li s-au eliberat din fondul de seminţe, adunat
pentru familiile combatanţilor şi
săracilor, 1,5 tone de orz pentru
CER şi 1070 kg grâu pentru spital. Pe lângă aceasta, Maiorov a
declarat că Ţîganov l-a rugat să-i
scrie o chitanţă fictivă de primire
a 4 tone de porumb de la Sovietul sătesc Manoileşti, care a fost
luată de CR pentru furaje.
De asemenea, Maiorov a menţionat că, în perioada campaniei
de colectare a pâinii, la dispoziţia lui Ţîganov, prezenta cifre
mărite faţă de cantitatea reală
de pâine colectată, pentru sporirea procentului de îndeplinire
a planului la colectarea pâinii pe
raion. Pe lângă faptele expuse,
în acţiunile secretarului CR al
PC(b)M se constată grosolănie
administrativă. De exemplu: în
perioada campaniei de colectare
a pâinii în septembrie 1944, în
satul Costeşti, Ţîganov a ţinut o
adunare cu responsabilii de colectare, la care i-a ameninţat că,
pentru neîndeplinirea planului,
va aplica măsuri drastice, până
la arestare şi deportare.
În afară de aceasta, a chemat
trei responsabili care lipsiseră
din cauze obiective de la adunare, i-a certat, i-a ameninţat cu
arestarea şi cu alte sancţiuni. Se
cunosc şi alte fapte de grosolănie
din partea lui Ţîganov faţă de
ţărani şi comunişti.
În baza celor expuse, rog să
delegaţi în raionul Kotovsk o
comisie de partid pentru verificarea faptelor relatate mai sus
şi să discutaţi în cadrul Biroului
CC al PC(b)M comportamentul
primului secretar al CR Kotovsk al partidului, Ţîganov, celui
de-al doilea secretar, Pujaev, şi
preşedintelui CER Kotovsk, Pravovorskii.
Procurorul RSSM Consilier
Judiciar de Stat de clasa III F.
Doncenco
or.
Chişinău,
RSSM
18.04.1945
Un lucru este cert, ocupanţii
sovietici au fost pilonii de bază
ai unui mecanism totalitar străin,
care s-au infipt violent în vieţile şi
minţile oamenilor pentru mai bine
de şase decenii, afectând multe
generaţii.
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Unde își petrec vacanțele
moldovenii pe vreme de pandemie

D

upă ce au fost nevoiți să sisteze orice
tip de activitate în perioada pandemiei,
unii administratori ai agențiilor de
turism de la Chișinău au fost bucuroși
când au putut să-și reia activitatea. Unele agenții
de turism au înregistrat pierderi de zeci de mii
de euro în perioada pandemiei. Între timp,
alții au micșorat prețurile la oferte practic în
jumătate pentru a reuși să câștige un ban.

Ana SÂRBU
Tatiana Miron administrează,
de aproape zece ani, o agenție
de turism în Chișinău. Din cauza
pandemiei, a fost nevoită să sisteze activitatea afacerii sale pentru
o perioadă de aproape patru luni.
„Agenția noastră nu a avut clienți
din luna martie până în iunie. În
toate această perioadă, am stat
acasă. Am reînceput activitatea
odată cu primul zbor spre Turcia
din 4 iulie. Potrivit ultimelor calcule, cifra de afaceri a scăzut cu
aproape 80%. Am fost nevoiți să
micșorăm prețurile în jumătate
față de anul trecut”, a recunoscut
administratoarea afacerii.
Prețuri micșorate
cu 50 la sută
Și Ion Curmei este administratorul unei agenții de turism
din Chișinău. Tânărul spune că,
în urma pandemiei, afacerea a
suferit pierderi colosale. „Avem
pierderi de câteva milioane de lei
doar în primele două semestre
ale anului. Dacă discutăm cifra
de afaceri, atunci cred că vom
avea o scădere cu aproape 50 de
milioane de lei. Trei luni nu am
avut vânzări, activăm la 20% capacitate. Doar luna august a adus
profit”, a precizat administratorul
agenției de turism.
„Am deschis ușile agenției pe
15 mai pentru a putea deservi turiștii. Însă vânzările au început
la mijlocul lunii iunie. Primele
oferte pentru Republica Moldova
au venit de la Turcia, așa cum este
și în prezent. Am deservit peste
4000 de turiști din luna mai”, a
precizat Ion Curmei.
Administratorii agențiilor de

turism de la Chișinău spun că
au micșorat prețurile la ofertele
din această vară. „Prețurile sunt
promoționale ținând cont de situația economică din țară, dar și de
peste hotare. Sunt și turiști care
se uită la prețuri, înțeleg situația
și chiar doresc să lase avansuri
pentru anul viitor pentru a ne
susține în această perioadă. Din
fericire, avem mulți turiști fideli
care nu sunt indiferenți”, a recunoscut Ion Curmei.
Oameni dornici de vacanță
după izolare
„Nu a fost nevoie să atragem
cumva oamenii să plece în vacanță, pentru că oamenii au avut o
dorință prea mare de a călători, în
special după perioada de izolare
și starea de urgență din republică.
Plus că și prețurile au fost foarte
mici. Am avut clienți din Moldova, care au plecat în Turcia, Egipt
și Bulgaria. Evident, au fost mult
mai puțini decât în anii precedenți”, a precizat Tatiana Miron.
Moldovenii pot călători, chiar
și pe timp de pandemie, în mai
multe țări. „Avem câteva țări
care ne primesc, cum ar fi Turcia, Bulgaria, Egipt, Albania. Din
păcate, mulți turiști sunt întorși
de la frontiera română, chiar dacă
ne este permis tranzitul prin România, ceea ce ne îngreunează
situația și așa grea”, a spus Ion
Curmei.
„Nu planifică încă nimeni
vacanța de iarnă”
Tatiana Miron spune că majoritatea țărilor în care vrei să
călătorești este nevoie să prezinți
testul la COVID-19, pe care l-ai
făcut cu cel mult 72 de ore înainte
de zbor. „România și Ucraina mai
sunt închise pentru moldovenii
care vor să se odihnească acolo.
Cei mai mulți aleg Turcia, Bulgaria și Turcia, unde este nevoie
de testul negativ la COVID-19”,
spune administratoarea agenției
de turism.
La mare căutare au fost vacan-

Cei mai buni piloţi
din Republica Moldova
și România, reuniți
la Chișinău
Împlinirea a 70 de ani de la înființarea Aeroclubului
din Chișinău a unit laolaltă cei mai buni piloți din cele
două state românești și Ucraina. Zeci de oameni au venit pe aerodromul din Vadul lui Vodă pentru a asista la

Arhiva personală. Ion Curmei discutând cu unul dintre clienți

țele în Republica Moldova. „Cele
mai vândute bilete turistice sunt
în Turcia și Egipt, iar Republica
Moldova este destul de solicitată
de cei care au călătoria în sânge”,
a precizat Ion Curmei.
Dacă în anii precedenți moldoveni planificau vacanțele de iarnă
din primele luni ale toamnei, în
acest an lucrurile s-au schimbat.
„Nu planifică încă nimeni vacanța
de iarnă, este un pic de incertitudine. Sperăm să se amelioreze
situația și să revenim cu toții la
frumosul obicei de a călători.
Omul când călătorește este mai
sănătos fizic și emoțional. Toți
avem nevoie de relaxare”, a precizat Tatiana Miron.
„Am ales Turcia, pentru că,
deocamdată, doar aici este
permis să vii în pandemie”
„Deja avem solicitări pentru
iarnă, însă nu este încă ceva masiv. Față de anul trecut, în această
perioada este mult mai puțin”, a
conchis Ion Curmei.
Elena Briciuc este o tânăra din
Chișinău, care a plecat împreună cu soțul său într-o vacanță în
Turcia. Cuplul din Moldova își
sărbătorește acolo luna de miere.
„Am ales Turcia, pentru că,

deocamdată, doar aici este permis să vii în pandemie. În plus,
agenția de turism ne-a făcut o
super ofertă. Agenția a fost cea
care s-a ocupat de toate aspectele. Noi am dat testul la Covid
înainte de petrecerea de nuntă,
la fel ca și toți invitații noștri.
Acel test l-am făcut pentru noi.
Pe lângă asigurarea medicală
standard, am cumpărat și asigurarea pentru Covid-19. Ea costă
cam 3€ pe zi de persoană. Include test, tratament și bilet spre
casă în caz că te îmbolnăvești”,
a precizat tânăra.
Cuplul de însurăței spune că
la aeroport le-au măsurat temperatura. „În ciuda restricțiilor,
avionul era arhiplin. Ceea ce m-a
panicat. Unii dintre ai noștri refuzau să poarte măști. Cred că
sunt anume acei oameni care nu
poartă măști nici în Chișinău”, a
recunoscut Elena.
Tânăra a subliniat că cel mai
complicat a fost zborul. „Anume
zborul pentru mine a fost cel mai
dificil, oameni care purtau masca
incorect sau nu o purtau. Repet:
avionul arhiplin, fără niciun loc
liber. Știți ce m-a întristat cel mai
mult? Atunci când am ajuns în aeroportul din Antalya, toată lumea
purta măști, în afară de câțiva

spectacolul impresionat al piloților, care s-au întrecut
în demonstrații, transmite www.infoprut.ro, preluat de
Romanian Global News.
Acrobaţiile piloţilor au ţinut publicul cu sufletul la
gură. Oamenii au stat minute în şir cu ochii aţintiţi spre
cer, dar şi cu telefoanele ridicate, ca să filmeze fiecare
zbor spectaculos. Acrobaţiile aeriene au fost urmate de
demonstraţii de paraşutism.
În cadrul evenimentului au fost expuse mai multe modele
de avioane, dar şi elicoptere, iar spectacolul aerian a fost prezentat de piloţi din Republica Moldova, Ucraina şi România.
„Ne bucurăm foarte mult că am venit, este o surpriză extrem
de plăcută să găsim o asemenea efervescență aviatică și

moldoveni. Polițiștii de frontieră
țipau la ei să și le pună. Îmi era
rușine. Sincer. Apropo, în avion
am scris și o declarație”, a precizat cu indignare tânăra.
„Nu este aglomerat,
șezlongurile
sunt dezinfectate”
Odată ajuns la destinație, cuplul a sesizat și anumite schimbări în hotelul în care au fost cazați. „Hotelul în care stăm și-a
completat locurile pe jumătate.
Suntem de două ori mai puțini
turiști decât în alți ani. Și asta
tare îmi place, nu este aglomerat,
avem plajă privată. Șezlongurile sunt la 1 m depărtare, acestea
sunt dezinfectate. Și camerele
noastre sunt dezinfectate odată
pe zi. Dacă în alți ani, la masă,
turiștii își luau singuri mâncarea, acum trebuie să aștepți să
fii servit de personal”, ne-a spus
Elena Briciuc.
Potrivit tinerei, majoritatea
turiștilor din hotel sunt moldoveni și ruși. „Cei de la recepție ne-au spus că putem să dăm
testul la Covid oricând simțim
că avem nevoie. Este gratuit și
rezultatul vine în 36 de ore”, a
conchis tânăra.

un teren de zbor care este cu adevărat deosebit. Ne-am
bucurat de ospitalitate, a fost foarte plăcut, a fost o primire
specială, senzațională”, a declarat Andrei Zincenco, pilot
din România, pentru TVR Moldova.
„Suntem producători de avioane ultraușoare din România, suntem invitați pentru prima oară aici, extraordinară
primirea, am o stare de bine și de ACASĂ, pe care n-am mai
întâlnit-o nicăieri”, a mai adăugat pilotul român Ovidiu
Mirea. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii
a 70 de ani de la înființarea Aeroclubului din Chişinău.
„Aeroclubul a împlinit 70 de ani de la fondare și ne bucurăm că la acest festival avem peste 20 de aeronave din România și Ucraina”, a menționat organizatorul Sergiu Crețu.
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Cum îţi motivezi copilul să
mănânce sănătos?

P

roblemele de comportament alimentar
ale copilului, de tip exces sau deficit,
supraponderalitate-obezitate sau
anorexie-cașexie, trebuie să îşi caute şi
să-şi găsească rezolvarea plecând în primul rând
de la identificarea cauzei şi nu neapărat de la
tratarea efectului.
într-o decizie corectă integral în
momentul alegerii alimentelor pe
care urmau să le consume.
O educaţie în acest sens trebuie
să fie susţinută permanent de toți
cei care ar putea influenţa opţiunile alimentare ale copilului: familie
(părinţi, fraţi/surori, bunici etc.),
grădiniţă, şcoală, prieteni etc.
O bună motivare a copilului
porneşte, în primul rând,
din educaţie
O bună informare, adaptată
corespunzător vârstei copilului,
cu argumente care să îl stimuleze
pe copil şi să îl prindă în acest
schimb al informaţiilor corecte
ca într-un joc amuzant, interactiv,
este metoda ideală prin care puteţi
schimba obiceiurile alimentare
ale celui mic.
La fel de importante din punct
de vedere motivaţional sunt pentru copil modelele pe care le are
în viaţa lui şi în funcţie de care
îşi ghidează şi el apoi alegerile.
Este inutil să încercăm să îi
sugerăm copilului sau chiar să
îi impunem cu caracter obligatoriu alegeri alimentare şi de
stil de viaţă corecte dacă cei
apropiaţi lui şi direct implicaţi
în creşterea şi educaţia lui nu le
pot face. Este modelul imitaţiei
comportamentale: dacă în familie
se mănâncă junk-food, se face

Sursa: www.sheknows.com

De cele mai multe ori, abordarea este la nivel de efect: dacă apar
problemele de greutate, se merge
cu copilul direct către nutriţionist,
psiholog, antrenorul de sport şi
se aşteaptă o rezolvare totală a
lucrurilor. Dar se uită cumva de
primul pas care ar trebui făcut:
identificarea cauzei care a declanşat problema.
Ultimul studiu al Universităţii din Dublin, comunicat către
IASO (International Association
for Study of Obesity) şi publicat
ulterior oficial în revista „Appetite”, a arătat că: „Educaţia la
copii cu privire la alimentaţia
nesănătoasă de tip junk-food, ce
înseamnă ea şi ce ar trebui evitat
să fie consumat, precum şi găsirea
unor soluţii alternative de hrană
sănătoasă trebuie să înceapă să
se înveţe de foarte timpuriu, încă
de la vârste preşcolare, maximumul de receptivitate și succes pe
termen lung înregistrându-se la
grupele de vârste mici, de trei
până la cinci ani”.
Conform acestui studiu, la
această vârstă există o bună abilitate de identificare corectă a
alimentelor sănătoase, dar mai
puţin satisfăcătoare este capacitatea copiilor de a respinge
alimentele de tip junk-food din
alimentaţia lor. Deşi copiii aveau
suficiente noţiuni de alimentație
corectă, acest lucru nu se traducea

puțin sport, se încurajează doar
activităţile sedentare (calculator,
televizor), acest model va fi cel pe
care îl va prelua şi copilul şi va
deveni extrem de încăpățânat la
toate contraargumentele oferite
de o educaţie corectă şi menită să
îi schimbe atitudinea. Mai exact,
de ce să facă el ceva ce adulţii din
jurul lui nu fac practic, zi de zi, ci
doar în teorie?
Un copil pregătit să mănânce sănătos este un copil educat,
informat, înconjurat de modele
umane şi comportamentale corecte şi echilibrate.
De aceea, cele mai importante
sunt conştientizarea şi confruntarea cu această problemă a copilului, a tuturor persoanelor şi
factorilor de decizie care influenţează într-un fel sau altul viaţa
copilului (familia, şcoala, prietenii, mediul social) şi atunci când
lucrurile acestea nu sunt suficiente să se meargă mai departe către

ajutor calificat – nutriţionist,
psiholog sau antrenor.
Primii pași pentru
o alimentație sănătoasă
Este important să se asigure
familiei un regim alimentar cât
mai variat şi să se evite unilateralitatea. Cine consumă aceeaşi
mâncare în fiecare zi nu poate
oferi celor dragi doza zilnică recomandată de 15% proteine, 30%
grăsimi, 55% carbohidraţi şi vitamine esenţiale, fibre, substanţe
din plantele nutritive, minerale
şi oligoelemente.
Pentru copii, totul este o joacă,
prin urmare, dacă mesele zilnice
nu sunt suficient de atractive, atât
vizual, cât şi olfactiv, aceştia vor
refuza orice schimbare în alimentaţia lor. Copiii tind să mănânce
ceea ce le place, preferând în special aromele bine definite.
Mai mult, copiii „mănâncă şi

cu ochii”, prin urmare haosul din
farfuria copiilor ar trebui evitat,
lor le place diversitatea ingredientelor, dar întotdeauna frumos
separate.
Atunci când încercam să îi
îndemnăm pe copii să încerce şi
lucruri noi, trebuie să avem în
vedere şi limitele lor! În general,
copiii tind să guste alimentele
înainte de a le mânca. Părinții
le pot construi o masă bogată şi
diversificată, din care copiii pot
încerca treptat ce le place, pentru
ca ulterior alimentele să fie incluse în meniurile zilnice.
În cazul în care copilul respinge
un anumit aliment, părinţii ar trebui să accepte şi să-i ofere un altul
în schimb. Copiii tind să refuze
o parte din meniu şi nu întreaga
masă. Mai mult decât atât, copiii
au un simţ al saţietăţii natural,
prin urmare părinţii ar trebui să
înțeleagă când copilul este sătul şi
să evite să îi schimbe acest simţ.

Flora intestinală, un factor cu rol
decisiv în imunitatea organismului

Sursa: gettyimages.com

Probleme de sănătate
cauzate de dezechilibrul
florei intestinale

Flora intestinală are o influenţă
deosebită în procesul de digestie
şi de asimilare a nutrienţilor, însă
nu mai puţin important este rolul
pe care îl are asupra întăririi sistemului imunitar, care depinde în
proporţie de peste 70% de activitatea tractului digestiv. Prin urmare,

putem spune că flora intestinală,
prin intermediul bacteriilor existente la nivelul tractului digestiv,
contribuie în mod esenţial la imunizarea organismului, dar oferă
şi un scut de protecţie împotriva
diferitelor afecţiuni care pot apărea
ca urmare a scăderii imunităţii.

Sistemul digestiv este colonizat de bacterii, chiar la scurt
timp după naştere şi cunoaşte
modificări pe măsură ce ne maturizăm. Atunci când tranzitul
intestinal prezintă deficienţe,
apar boli digestive şi fluctuaţii
în greutate.
O floră bacteriană echilibrată
măreşte capacitatea organismului
de a combate infecţiile şi minimizează simultan efectele adverse
ale terapiei cu antibiotice.
Principalele procese prin care
aceasta contribuie la întărirea sistemului de apărare sunt: distrugerea toxinelor nocive organismului,
procesul de digestie, absorbţia
nutrienţilor vitali, sintetizarea
vitaminelor şi crearea unui pH
optim al colonului prin asimilarea
calciului şi a vitaminei D.
Toate acestea protejează sistemul nostru imunitar, creând un

scut împotriva posibilelor bacterii
dăunătoare.
Stresul, un factor care
poate deregla flora
intestinală
Dieta zilnică şi obiceiurile
alimentare constituie agenţi importanţi în imunizarea organismului, deoarece tractul digestiv
este responsabil de funcţiile de
asimiliare şi procesare a vitaminelor şi mineralelor necesare
corpului.
Există numeroşi factori care
pot perturba cantitatea bacteriilor
la nivel intestinal: antibioticele,
anticoncepţionalele, anumite boli
digestive sau chiar stresul. Apar
astfel dezechilibre majore, care se
extind şi la sistemul de apărare
al organismului împotriva bolilor
sau la sistemul imunitar. După
un tratament de o săptămână cu
antibiotice, flora intestinală îşi
reface proprietăţile după o perioadă de şase luni.

Bacterii benefice
pentru întărirea
imunităţii
La nivel digestiv, există bacterii
benefice care sprijină dezvoltarea
organismului prin formarea de
vitamine şi hormoni şi eliminarea
substanţelor nocive.
Bifidobacteriile previn instalarea afecţiunilor digestive,
precum Boala Crohn sau sindromul colonului iritabil şi restabilește simultan pH-ul intestinal
acid, întărind astfel capacitatea
de apărare a organismului în
faţa agenţilor patogeni. Aceste bacterii se găsesc în special
în componenţa iaurturilor şi a
chefirului.
Lactobacilii constituie un
alt tip de bacterii cu beneficii
substanţiale asupra sistemului
imunitar. Aceste bacterii lactice
sunt conţinute în mod natural în
alimente fermentate: unt, brânză
şi murături.
csid.ro
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Împlinirea unui
vis de campion

G

rigori Faustov a fost unul dintre primii
promotori, în calitate de atlet de mare
valoare, ai judo-ului moldovenesc,
atât în spațiul URSS, cât și pe arena
internațională. Venit la Chișinău din regiunea
Lipețk, după satisfacerea serviciului militar, s-a
afirmat pe plaiurile noastre ca mare sportiv și
ne-a reprezentat cu cinste republica la turnee
de cel mai înalt rang, cucerind trofee și medalii
ce au intrat pe drept în patrimoniul sportiv al
Moldovei.

Iulian BOGATU
În cariera sa a mizat întotdeauna pe forțele proprii, pe proverbiala lui rezistență, dar și pe primitoarele gazde, pe inimosul nostru
tehnician Iracli Valișvili, care i-au
acordat tot sprijinul necesar unei
evoluții de succes. Primul său
antrenor, celebrul Kim Markov,
a rămas în Rusia, iar părinți nu
avea. A înțeles de mic: chezășia
oricărei reușite în viața lui este
munca, antrenamentele în regim
de supraefort și fidelitatea față de
acel vis ce-i anima întreaga ființă
– de a deveni cel mai bun, de a
deveni campion...
Moldova ca patrie adoptivă
Grigori Faustov devine maestru
al sportului din URSS la vârsta de
20 de ani, după câștigarea în 1979
a turneului de judo în cadrul ediției
a VII-a a Spartachiadei RSS Moldovenești. Primul său succes pe arena
internațională este adjudecarea în
același an a medaliei de bronz la
Turneul Speranțelor Olimpice Under-17 de la Baku (Azerbaidjan), în
categoria de greutate de până la 65
de kilograme, în care distincția de
aur a fost cucerită de conaționalul
nostru Ilie Stratan.
În 1982, Faustov obține medalia

de argint la Campionatul URSS
desfășurat la Chișinău, în categoria semiușoară (60 kg); a cedat
în finală în fața lui Hazret Tlețeri,
proaspăt campion european, viitor
campion mondial (1983) și cvadruplu campion continental. Victoriile
repurtate de sportivul nostru continuă să vină ca pe bandă rulantă:
În 1983, se clasează pe locul III
premiant la Campionatul URSS ce
a avut loc la Moscova, și cucerește
medalia de argint la ediția a VIII-a
a Spartachiadei Popoarelor URSS,
unde în finală cedează iarăși în fața
legendarului Hazret Tlețeri. Până
la urmă, va reuși să-l învingă o dată
și pe acest grandios judoka...
Campion al URSS
În 1987, Grigori Faustov reușește să-și împlinească visul
spre care a tins, cu încredere și
perseverență, întreaga sa carieră – cucerește medalia de aur la
Campionatul Uniunii Sovietice ce
a avut loc în acel an la Leningrad
(azi Sankt Petersburg), una dintre cele mai puternice competiții
interne de pe mapamond la acel
moment. De asemenea, la același
turneu se învrednicește de titlul
„Judocanul campionatului”, care
se acorda atletului cu cea mai bună
pregătire tehnică printre toate categoriile de greutate.
Panta sacrificiilor
„Talentul cel mai mare al sportivului Grigori Faustov era capacitatea extraordinară de muncă.
Chiar și la o vârstă relativ înaintată
pentru un sportiv, față de mult mai
tinerii lui colegi, era un exemplu

Săptămâna
Europeană
a Sportului,
în desfășurare

Săptămâna Europeană a
Sportului și-a început marșul pe
teritoriul Republicii Moldova,
urmând să se desfășoare în perioada 23-30 septembrie curent.
Astfel, va fi organizată o serie de
evenimente sportive majore în
diferite localități ale republicii:
Campionatele Moldovei la sambo (24-26 septembrie, Călărași),
taekwondo WT (25 septembrie,
Stăuceni), orientare sportivă (2627 septembrie, Cimișlia), ciclism
(26 septembrie, traseul Băcioi),
precum și alte acțiuni cu caracter
de masă, ce vor avea loc la Bălți,
Soroca, Ungheni, Briceni, Dubăsari, Cahul, Hâncești, Dondușeni,
Comrat și Florești.

O regată
aducătoare
de speranțe
de dăruire și rezistență demn de
urmat atât la antrenamente, cât și
la competiții. În ceea ce privește
Campionatul URSS din 1987, cu
vreo lună înainte de demararea
acestuia, i-am ghidat pe sportivii
noștri în cadrul unui cantonament
desfășurat la munte, la baza Zarosleak din localitatea Vorohta, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina.
Atunci am văzut îndeaproape cum
se antrena Faustov – la sacrificiu,
până la epuizare.
Nu aștepta să fie îndemnat sau
rugat, făcea totul din propria inițiativă, simțind undeva în forul
lui lăuntric că o asemenea atitudine – în care primau disciplina
și responsabilitatea – constituie
chezășia succesului său. Alerga
kilometri întregi în pantă, pe povârnișuri abrupte, iar din cauza
aerului rece de munte i se formau
pe barbă țurțuri de gheață, de la
efort neîntrerupt și respirație intensă. M-am gândit atunci: Dacă
va reuși un rezultat de succes,
acest lucru va servi pentru toți
colegii lui un exemplu pe cât de
însuflețitor, pe atât de stimulator.
Așa că m-am bucurat nespus de

mult când și-a adjudecat titlul de
campion al URSS, trofeu cucerit
după multe încercări și strădanii”,
mărturisește Vasile Colța, unul
dintre selecționerii reprezentativei URSS, Antrenor Emerit al
Republicii Moldova.
Pe plan internațional, Grigori
Faustov se învrednicește de distincțiile de bronz și de aur în cadrul
Turneelor Armatelor Aliate ce au
avut loc la Havana (1983) și, respectiv, la Kiev (1986). Doi ani la
rând, în 1985 și în 1986, devine
premiant al prestigiosului Turneu
internațional de la Tbilisi (Georgia), adjudecându-și medaliile de
bronz și, respectiv, de argint.
În anul 1988, el întreprinde un
ultim asalt spre culmile competiționale, reușind încă o realizare
notabilă: cucerirea medaliei de
bronz la Campionatul URSS de la
Alma-Ata (azi Almatî, Kazahstan),
după care decide să-și încheie bogata în împliniri carieră sportivă.
Iar aportul lui în vederea dezvoltării judo-ului moldovenesc își va
găsi o continuitate meritorie în izbânzile colegilor și succesorilor săi
de pe tatami.

O ploaie de medalii pentru
Moldova la Balcaniada de atletism
Campionatul Balcanic de atletism, aflat la
a 73-a ediție și desfășurat în zilele de 19 și 20
septembrie curent la Cluj-Napoca (România),
s-a dovedit a fi unul bogat în realizări de rezonanță pentru sportivii moldoveni. Astfel,
în posesia medaliei de aur a intrat alergătorul
pe curse de distanță lungă Maxim Răileanu,
parcurgând 5000 de metri în 14:09.23 min.
De succese de-a dreptul remarcabile a avut
parte Andrian Mardare, care și-a adjudecat
titlul suprem în proba de aruncare a suliței,
cu rezultatul 83,60 m, aceasta fiind a treia
medalie cucerită de el în luna septembrie
a.c. („argint” la European Challenge Dessau

şi la World Challenge Berlin); grație acestor
rezultate, el a fost distins cu titlul Cel mai
bun atlet din Balcani 2020.
În proba feminină de ştafetă pe echipe
(4x100 m) de distincții de bronz s-au învrednicit compatrioatele noastre Diana Podoleanu,
Anastasia Senchiv, Tatiana Contrebuț și Iuliana Dovganici. La aruncarea ciocanului,
Serghei Marghiev a cucerit medalia de bronz,
la fel ca și sora sa, Zalina Marghiev-Petrivskaya; reamintim că ambii au obținut anul
trecut calificarea la Jocurile Olimpice de la
Tokyo 2021.
I.B.

Canotorii moldoveni au avut
o evoluție superbă la Regata
Speranțelor Olimpice, rezervată
sportivilor de până la 18 ani. Evenimentul a avut loc în perioada
18-20 septembrie a.c. la Szeged,
Ungaria. Astfel, bălțeanul Mihai
Culceac a cucerit medalia de aur
pe distanța 1000 m, în categoria
de vârstă U-15, iar chișinăuianul
Mihai Chihai a fost cel mai bun pe
aceeași lungime de traseu acvatic,
la U-17. În plus, echipajul constituit din acești doi sportivi s-a
învrednicit de distincții de aur în
cadrul curselor de 500 m și 1000
m. De asemenea, la canoe dublu
s-au remarcat Elena Glizan și Iana
Borș, ambele din Chișinău, care au
urcat în două rânduri pe treapta
a III-a a podiumului de premiere, drept urmare a parcursurilor
impresionante pe distanțele de
200 m și 500 m.

E. Ciobanu,
reales președinte
al APSM
Jurnalistul Eduard Ciobanu
a fost ales pe 19 septembrie a.c.
pentru un nou mandat (20202025) de președinte al Asociației
Presei Sportive din R. Moldova.
Printre obiectivele ce urmează să
fie realizate de el se află fondarea
Muzeului APSM, editarea unei
reviste specializate, acordarea de
ajutor financiar veteranilor presei sportive, creșterea bugetului
asociației până la 150 000 de lei.
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TUTTI-FRUTTI

La Chișinău a fost inaugurat
Festivalul Filmului Francofon

Ministrul Educației, Culturii și
Cercetării, Igor Șarov a participat
luni, 21 septembrie, la lansarea
celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Filmului Francofon, care
se va derula în regim online în
perioada 21-27 septembrie. La
eveniment au mai participat E.S.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze
în Republica Moldova, Pascal Le
Deunff, directorul Alianței Franceze în Republica Moldova, Emmanuel Skoulios, secretarul de
stat în domeniul culturii, Andrei
Chistol etc.

Specificul festivalului din
acest an, dar și marele merit al
organizatorilor este că, în pofida restricțiilor impuse de pandemie, s-a reușit organizarea
acestuia, chiar dacă filmele vor
fi proiectate online. Sunt sigur că
această modalitate de organizare
nu va știrbi din fericita ocazie
pentru publicul spectator de a
se delecta cu producții de filme
franceze de succes”, a menționat
Igor Șarov.
Publicul spectator va avea posibilitatea să vizioneze, în regim
online, pe platforma privesc.eu,
cinci filme, subtitrate în limba română, producții ale anului 2019,
care reprezintă o panoramă a
filmului contemporan francez.
Festivalul Filmului Francofon
este organizat anual la noi, de
aproape două decenii, de către
Alianța Franceză din Moldova cu
sprijinul Ambasadei Franței în
Republica Moldova.

Carul cu bancuri
- Ce înălțime are nevasta ta?
- 1,50 m.
- Ai ales răul cel mai mic.
Traversând o stradă, un moldovean este izbit de
o mașină, dar nu pățește nimic. Totuși, șoferul îi
dă ceva bănișori ca să împace lucrurile. Încântat,
moldoveanul îl întreabă:
- Veniți des pe aici?
Un inspector de la Criminalistică transmite prin
stație:
- Comandante, am ajuns la locul faptei.
- Și care e situația?
- O femeie și-a înjunghiat soțul cu 12 lovituri de
cuțit, l-a împușcat în cap și i-a ars trupul.
- Și care a fost explicația ei pentru această crimă
oribilă?
- Spune că soțul a intrat încălțat în timp ce ea
spăla parchetul.
- Ați reușit să o arestați?
- Așteptăm să se usuce parchetul.
Într-un local, doi prieteni își beau liniștiți cafeaua când sirena mașinii pompierilor începe să sune
strident. Brusc, unul dintre cei doi se ridică și zice:
- Scuză-mă, dar datoria mă cheamă.
- Bine, dar tu nu ești pompier voluntar!
- Eu nu, dar soțul Silviei, da!
- Ai spus că o să mă iubești până la sfârșitul lumii!
- Sfârșitul lunii, iubito, sfârșitul lunii...

Sudoku

Intuiția este o calitate a femeii care o ajută să-și
contrazică bărbatul înainte ca acesta să apuce să
deschidă gura.
Mama își întreabă fiica:
- De ce te tot învârți în jurul mesei cu cana aceea
în mână?
- Îmi iau pastilele!
- Păi și nu poți să stai locului?
- Nu, pentru că așa mi-a zis doamna farmacistă...
Una înainte de masă, una după masă.
Incendiu într-un hotel.
Toți urlă:
- Apă, apăăăăăăăăăăăăăă!!! La un moment, la
etajul trei, se deschide o fereastră și Alinuța strigă:
- Iar în camera 32, două beri, vă rog!
Un grup de pescari se pregăteau să meargă la baltă.
Unul dintre ei le spune:
- Azi, fiind duminică, a trebuit să dau cu banul
dacă să vin cu voi sau sa stau cu nevasta-mea.
- Ai avut noroc că ți-a picat să mergi cu noi.
- Așa e, dar a trebuit să dau de șase ori cu banul.
Instructorul nostru de zbor își face mereu
timp să răspundă la întrebările stupide ale
începătorilor. Un tip întreabă: „Dacă parașuta
nu se deschide și nici cea de rezervă nu se deschide, cât timp mai avem până să lovim pământul?”. Instructorul se uită la el și îi răspunde:
„Tot restul vieții”.
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta
de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)
„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să
treacă cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)
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)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei
mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

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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Nicoleta, ucigaşa de mamă (2)

A aflat Eudochia, de la ginerele ei, că Nicoleta a vrut să-l
omoare chiar în patul conjugal.
Abia de a scăpat. „Uite aşa, din
senin”, i-a spus el, „Mi-a pus perna pe cap în timp ce dormeam
şi abia de-am scăpat din mâinile
ei. E nebună!”, zicea el, „curat
de legat şi dusă într-un spital
pentru câte zile va mai avea”.
Fireşte că Eudochia nici gând nu
avea să creadă ceea ce-i spusese
ginerele. Nu putea să facă aşa
ceva fiica ei. Mai ales bărbatului ei pe care zice că-l iubeşte
la nebunie.
A vrut să-şi omoare
bărbatul în noaptea
nunţii
Din momentul acela, trăiau în
acelaşi apartament trei femei: bătrâna mamă şi bunică, care ajunsese la o vârstă destul de avansată,
mama ei şi Nicoleta care, pe zi
ce trecea, devenea tot mai capricioasă şi mai nemulţumită de ce
se întâmpla în jurul ei.
Vă spuneam că bătrâna era
ţintuită la pat şi avea nevoie de
îngrijiri permanente. De nevoile

de Chişinău. Anume la vilă s-au
retras imediat ce şi-au vândut
apartamentul, cu gândul că, într-o
bună zi, o vor vinde şi pe aceasta,
ca să locuiască la ţară. Mai avea
Eudochia în sat nişte verişoare,
rude mai îndepărtate, care, la nevoie, ar fi putut să-i ajute fiica,
dacă ar fi rămas singură.
Ce s-a întâmplat până la urmă,
ştiţi. La o săptămână după mutarea la vilă, Nicoleta şi-a tot bătut
joc de mamă-sa de nu mai ştia
sărmana pe ce lume se află! Se
întâmpla s-o alunge să doarmă
pe terasă, căci, vezi bine, bolnava
geme şi-i strică somnul.
FOTO-SIMBOL

Lidia BOBÂNĂ

ei se ocupau fetele, fiica şi nepoata, adică. Dar iată că, într-o
zi, când Eudochia era plecată la
serviciu, se trezeşte cu-n telefon
de la Nicoleta prin care o anunţa
că bunică-sa a murit.
„Ştii, mamă, i-a spus ea Eudochiei, n-o puteam linişti, era
foarte agitată”. Şi aşa s-a zbătut
până a murit. Dădea din mâini şi
din picioare. Au chemat urgenţa
şi pe cei de la medicina legală,
care i-au spus Eudochiei că au
îndoieli c-o fi murit bătrâna de
moarte bună. Dar pentru că, vă
spun, Eudochia era o persoană
publică şi avea relaţii peste tot, în
actul de deces s-a specificat că a
murit bătrâna în urma unui stop
cardiac.
A provocat moartea
bunicii sale
Iată că au trecut ani şi ani. Nicoleta, pe care maică-sa o interna
din când în când în spitalul de
psihiatrie în momente de mare
criză, trecuse de mult de 40 de
ani. Fireşte că nu s-a mai măritat. A pus punct pe cariera ei şi
locuiau împreună: o pensionară
şi un alienat psihic.
Pentru rude moartea şi chinurile prin care a trecut Eudochia
n-au fost o surpriză, căci dacă nu
azi, apoi mâine, se gândeau ele,
se poate întâmpla o nenorocire.
Pentru că nu poţi fi sigur că un
bolnav psihic n-o să ajungă la o
criză atunci când te aştepţi mai
puţin.
Când maică-sa a căzut la pat,
Nicoleta a încetat s-o mai hrănească. Zicea că e bătrână şi trebuie

să slăbească. „Nu vezi că atârnă
slănina pe tine?” Dacă încerca să
zică ceva, femeia se trezea luată
la pumni până o dureau mâinile
pe fată.
Din apartamentul lor se auzeau
la vecini prin pereţii subţiri gemete, scâncete, plânsete şi deseori
aceştia le sunau la uşă să întrebe:
„Ce se întâmplă la voi?”. Nicoleta de fiecare dată le răspundea
obraznic şi-i trimitea de unde au
venit.

Au vândut apartamentul,
luându-şi vilă şi casă la ţară
La un moment dat, nu se ştie
a cui a fost ideea, au hotărât să
vândă apartamentul şi să cumpere
o casă la ţară, chiar în satul în care
s-a născut bunica şi mama fetei.
Ar fi luat-o ieftin, iar cu banii rămaşi ar fi putut trăi femeile până
şi-ar fi dat obştescul sfârşit.
Aşa au şi făcut. S-au ales cu o
casă la ţară şi cu o vilă nu departe

Internată forţat
în ospiciu
Nu-i dădea de mâncare pentru
că-i grasă, zicea Nicoleta. Cei de la
medicina legală şi poliţia municipală nu ştiau cum să califice decesul
Eudochiei: moarte violentă, criminală sau un rezultat al subnutriţiei
şi al îngrijirii proaste, pentru că, de
fapt, la iveală erau toate semnele.
Rudele încercau să acopere această stare de lucruri prin
mărturii mincinoase. Nu voiau să
facă puşcărie fata asta care şi aşa
era pedepsită de Dumnezeu. În
acelaşi timp, nici un cunoscut de
al lor nu voia să ia tutelă asupra
acestei bolnave. De frică…
Aşa s-a întâmplat că, după înmormântarea Eudochiei, direct de
la cimitir, a fost arestată Nicoleta
şi închisă pentru cercetări. Mai
târziu, conform unei decizii judecătoreşti, forţat, a fost internată
într-un spital specializat, în care
se află şi acum.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Atât timp cât ai stabilitate şi securitate afectivă,
te simţi fericit. Partea financiară este posibil să îţi
influenţeze destul de mult
deciziile pe care le iei în
plan personal în perioada
care urmează. Eşti conştient că modul în care cei din
jur îți influențează alegerile
este definitoriu pentru parcursul tău.

Viaţa profesională este
într-o continuă ascensiune. Chiar dacă nu ai destul
de multă încredere în tine,
îţi dai seama că toate meritele sunt ale tale. Ai fost
mereu pe poziţie şi ai reuşit
să profiţi de toate oportunităţile de dezvoltare care
ţi-au ieşit în cale. Anumite
aspecte din viaţa ta devin
mult mai clare.

Lucrurile decurg surprinzător de bine şi îţi dai seama cât de mult s-a schimbat
starea ta de spirit în ultima
perioadă. Perioada care urmează se anunţă a fi fabuloasă în plan sentimental.
Astrele te ajută foarte mult
în cadrul dezvoltării personale şi profesionale. Orice ar
fi, trebuie să preiei iniţiativa
ori de câte ori este nevoie.

Schimbarea este un lucru
benefic pentru tine şi reuşesti mereu să te adaptezi
la contextele în care te afli.
Prezenţa lui Marte în zodia
ta are o influenţă evidentă
deoarece eşti foarte ambiţios
şi te laşi condus de ceea ce
simţi, indiferent de riscurile
pe care este posibil să ţi le
asumi. A te reapropia de cei
dragi devine prioritatea ta.

Faci alegeri doar în
funcţie de ceea ce simţi şi
de cele mai multe ori te laşi
condus de intuiţie. Emoţiile
puternice pe care le ai ies
la suprafaţă în contexte în
care nu te aştepţi. Îţi place
foarte să fii provocat, dar
şi să provoci. Cauţi mereu
acele situații sau persoane
care să te ajute să obţii ceea
ce îţi doreşti.

Vrei să vezi unde te afli
din punct de vedere emoţional. Fie că eşti singur sau
într-o relaţie, cauţi să găseşti răspunsuri. Disonanţa
astrală actuală indică totuşi
insatisfacţie, diferenţe de
opinie şi destul de multe
conflicte în plan personal.
În perioada următoare viaţa
profesională nu va fi prioritară pentru tine.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Nu are niciun rost să începi săptămâna cu o dispoziţie negativă, mai ales din
cauza unor persoane care
ţi-au demonstrat în timp
că nu te apreciază. La birou ai parte de zile destul
de tensionate. Deadline-ul
unui proiect important este
foarte aproape şi ai senzaţia
că nu ai reuşit să inserezi în
munca ta cele mai bune idei
de care eşti capabil.

Ambiția și dorința de
succes sunt mai puternice
decât nevoia de armonie
emoțională sau cea de liniște în sânul familiei. Drumul
către succes nu este ușor,
fapt care se observă, mai
ales la nivel de energie. Stările de anxietate continuă
să te dezechilibreze la nivel
emoţional. Familia poate
deveni oricând catalizatorul tău pentru armonie.

Ai senzaţia că trăieşti
viaţa unei alte persoane.
Nu te regăseşti în nimic din
ceea ce ţi se întâmplă. Din
păcate, nimeni nu te poate ajuta cu nimic în acest
sens. Cariera actuală este
ceea ce îţi doreşti în plan
profesional, dar chiar şi aşa
este loc de multe îmbunătăţiri pe care ar trebui să
le iei în considerare.

Atunci când determinarea nu este suficientă
pentru a reuși să îți atingi
obiectivele, este nevoie și
de o revizuire a pașilor
trasați. Orice îmbunătățire poate aduce un aport
important. Starea de neliniște pe care o vei resimți
în următoarele zile se poate
explica prin prisma evenimentelor pe care le trăiești.

Natura ta seducătoare
poate genera dispute în jurul tău. Din păcate, partenerul consideră că ai ajuns
să flirtezi mai mult decât e
cazul. Comportamentul tău
foarte încrezător îl face să
fie confuz și neîncrezător în
viitorul vostru împreună.
Provocările în plan profesional te ajută să ieși din
starea de rutină în care te
aflai.

Ești indecis, nesigur
și acest lucru atrage toată energia negativă de la
persoanele cu care intri în
contact. Nu reușești să-ți
menții punctul de vedere. Treci mai mereu de la
o idee la alta astfel încât
mesajul pe care îl transmiți
este complet incert. Viața
de familie nu mai reprezintă pentru tine o prioritate.
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TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Rugby - Cupa Romaniei Tomitanii Constanţa- CS Dinamo
Bucureşti
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Tu votezi România 9!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 Ineditul american
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Ştiinţa în prima linie
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar în Italia
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 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 Tu votezi România 9!
22.10 Film: Secretul de la Cold
Creek Manor
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Serial: Comisarul Rex
01.50 Catherine - bucătar în Italia
02.15 Ştiinţa în prima linie
02.40 Levintza
03.05 M. A. I. aproape de tine
03.30 Pro Patria
03.55 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.05 Dispăruţi fără urmă
06.00 Tu votezi România 9!
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.58 Serial: O singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Trei scrisori secrete
02.55 Sport
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Gardă albă
04.55 Filler călătorie toamnă
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

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 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film Mike meseriaşul
01.15 Bună dimineaţa
03.00 Dimensiunea diplomatică
03.30 Reporter pentru sănătate
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
09.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Misterul narvalului cu două
coarne
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie

12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi
în junglă
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie în Tabără de Muzîca
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 Eu şi Mia
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 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Serial Vlad
22.30 Film Condamnatul 2: O pradă
în pustiu
00.15 Ştirile
00.45 Film Captain America: Civil
War
03.30 Arena bucătarilor
04.00 Lecţii de viaţa
05.00 Ce spun românii

Moldova 1

ProTV InterNațional

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea

PROGRAME TV
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Trigger
13.00 Lupta în bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Tur Retur
18.00 Presa
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Vanturile, Valurile
TV8
06.00 Славная мешанина
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф Шанхайский
перевозчик
09.45 Teleshopping
10.00 Oamenii zâmbărele
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Investigaţii. Cutia neagră
12.50 Х/ф Астронавт Фармер
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Убить короля
17.10 Славная мешанина
18.05 Efectul 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Погоня
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Cutia neagră
04.00 Х/ф Астронавт Фармер
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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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
08.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 747
09.45 Film: SĂ REAPRINDEM
FLACĂRA IUBIRII
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
380
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 16
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
383
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.

748
21.00 Film: BEOWULF - LEGENDA
VIKINGILOR
23.15 Serial: Mr. Bean, ep. 1 şi 2
00.30 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 1 şi 2
01.45 Iubire interzisă
03.30 Fosta mea iubire
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I
STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС

14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с СеняФедя
21.30 Т/с Сториз
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 29 septembrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Tu votezi România 9!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 Ineditul american
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constan-
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tin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
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 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Tu votezi România 9!
22.10 Telecinemateca Contele de
Monte-Cristo. Prima parte
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar la Roma
02.10 Telecinemateca Contele de
Monte-Cristo. Prima parte
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Adevăruri despre trecut
06.00 Tu votezi România 9!
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.56 Serial: O singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Generoasa doamnă
Henderson 103’
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Gardă albă
04.50 Filler călătorie toamnă
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 Abraziv
09.45 Dimensiunea diplomatică
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
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Film Băieţii minune
01.20 Bună dimineaţa
03.05 Youth orchestra
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Familia Jetson: filmul
10.00 Curiosul George

10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Înot de vidră
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: călătorie în adâncuri
14.15 Franklin şi prietenii - Aventura lui Franklin: exploratori polari
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Barbie (tm) în Pantofii Roz de
Balerina
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 Eu şi Mia
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 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Inferno
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată

15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Renegat
18.00 Presa
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Dora Show (partea 1)
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show (partea 2)
01.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Secretele Puterii
TV8
06.00 Cutia neagră
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Погоня
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Страховщик

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф На другом конце
провода
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф По прозвищу
Чистильщик
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Страховщик

Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с СеняФедя
21.30 Т/с Сториз
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Pro 2

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Dispăruţi fără urmă
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Tu votezi România 9!
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 Ştiinţa în prima linie
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dispăruţi fără urmă
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
748
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: Veterinarul, ep. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
381
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 17
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
384
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 749
21.00 Film: INCERTITUDINE
23.15 Film: BEOWULF - LEGENDA
VIKINGILOR
01.30 Nebuni de iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
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Miercuri, 30 septembrie
TVR Moldova

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Timişoara
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
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 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 Tu votezi România 9!
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Dubrovnik
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar la Roma
02.10 Tezaur folcloric
03.00 Ora Regelui
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Politică şi delicateţuri
06.00 Tu votezi România 9!
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 360°-GEO
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.57 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Lumina nesfârşită
22.45 Engleză la minut
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!

01.10 Toamna amintirilor
02.15 Ferma
03.05 Sport
03.15 Telejurnal
04.00 Serial: Gardă albă
04.50 Filler călătorie toamnă
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Cântec, dor şi omenie
09.45 stil nou
10.05 Respiro
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
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
19.40 Pur şi simplu
19.55 Emisiune muzicală. Dor de voi
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu

21.50 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 La noi în sat
00.15 Erudit cafe
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Emisiune muzicală. Dor de voi
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.35 Mesager
21.50 Respiro
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.30 Pettson şi Findus
09.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Salvarea ursului panda roşu
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Tabără de Muzîca
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
21.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
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 Eu şi Mia
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 Lecţii de viaţă

15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Visuri la cheie
22.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film 300
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Tombolă Tirex
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Cabinetul din umbră
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф По прозвищу
Чистильщик
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Воздушный маршал
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Лучшее во мне
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Париж подождет
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Воздушный маршал
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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 749
10.45 Vouă
11.45 Baronii
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12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
382
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 18
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
385
20.00 Film: PATRU ASASINI
22.00 Film: JOCUL MORŢII
00.00 Film: INCERTITUDINE
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 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с СеняФедя
21.30 Т/с Сториз
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 1 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Adevăruri despre trecut
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula

16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie
00.30 Ştiinţa în prima linie
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Prinţul Jumong
18.30 Serial: Comisarul Rex
19.30 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Dubrovnik
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Catherine - bucătar la Roma,
ep. 3
02.10 Eu pot!
03.00 Replay
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Profesioniştii…
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Ana şi Saul
23.00 Serial: Gardă albă
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Ana şi Saul
02.55 Sport
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Gardă albă
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Iubire de argint
11.10 O seară în familie
12.05 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.25 Pur şi simplu
13.40 Cine vine la noi!
14.20 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Erudit cafe
16.20 Chişinău: ieri şi azi
16.25 Petalo romano
16.35 Emisiune muzicală. Dor de voi
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.45 Pur şi simplu
20.00 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.25 Musafirul
22.25 Serial Pentru fiul meu
22.30 Ştirile (rus.)
23.15 Ştiri Externe
23.40 Evantai folcloric
00.35 Fii tânăr!
01.15 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax

22
GAZETA de Chișinău
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Miracolul prieteniei: marea
aventură a lui Wilbur
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Ursul spirit
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) în Pantofii Roz de
Balerina
14.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George

19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Familia Jetson: filmul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 Eu şi Mia
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 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ferma
23.30 Ştirile
00.00 Film Ted 2
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Regina
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Din lumea filmelor
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Micii Bucatari
18.00 Presa
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Lupta-n bucate
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Ora de Ras
06.00 Trigger
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8

08.00 Х/ф Париж подождет
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Serial Familia
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Земля обетованная
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Линия родства
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Стартап
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.25 Нью-Йорк, New York
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8
02.45 Politiсa
04.00 Х/ф Земля обетованная
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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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 Start show
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: Veterinarul, ep. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
383
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
386
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 750
21.00 Film: TOT TRINITY MI SE
SPUNE
23.30 Film: PATRU ASASINI
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu
18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Мистические истории
23.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Т/с Крепостная I
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Кухня

PROGRAME TV
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с СеняФедя
21.30 Т/с Сториз
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 2 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
11.00 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10.
Prima parte
15.55 Zi de zi cu părintele Ctin
Necula
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10.
Partea a doua
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruieşte Românie!
00.30 A doua emigrare
01.00 Politică şi delicateţuri
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
13.20 Discover România
13.30 Micile vedete în bucătărie
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 Vorbeşte corect!
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Casanova
23.00 Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Exclusiv în România
02.30 Dispăruţi fără urmă
03.20 Creativ
03.50 Meteo
03.55 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
09.55 Engleză la minut
10.00 Serial: O singură inimă
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.55 Engleză la minut
16.00 Film: Lady boss
16.50 Discover România
17.00 România… în bucate

17.35 Toamna amintirilor
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.10 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Artelier
06.35 Poezii
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 Art - club (rus.)
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Musafirul
13.00 Miezul zilei
13.20 Pur şi simplu
13.35 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Chişinău: ieri şi azi
15.55 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Emisiune muzicală. Dor de voi
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
20.00 F/d
21.00 Ştirile
21.25 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Ştiri Externe
23.40 O seară în familie
10.15 Artelier
18.15 Serial Iubire de argint
00.35 Art - club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.00 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 O aventură americană: Aventură în Vest
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Culorile Chinei
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
14.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Filly Fintasia
17.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
18.30 Masha şi ursul
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 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
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 Eu şi Mia
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 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
16.00 Ştirile
17.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
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20.30 Masked Singer România
22.30 Film Chappie
01.00 Serial Vlad
03.00 Ce se întâmplă, doctore?
03.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Masked Singer România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Masked Singer România
04.30 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Renegat
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Filme şi Staruri
18.00 Presa
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Lampa fermecată
05.00 Ora Expertizei
06.00 Asfalt de Moldova
TV8
06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф Стартап
09.45 Teleshopping
10.00 Новости
10.30 Cutia neagră
11.30 Teleshopping
11.45 Река без границ
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Жадность
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф Замерзшая из Майами
16.40 Artizanii gustului
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Компенсация
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Вечер. Настоящее время
00.00 Х/ф Братья
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă gheţu
04.00 Х/ф Жадность
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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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

14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 384
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
387
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 751
21.00 Serial: Mr. Bean
22.15 Serial: Mr. Bean: inspectorul
fowler, ep. 3 şi 4
23.30 Film: JOCUL MORŢII
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Запретная Любовь
10.00 Дежурный врач 2
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.30 Дежурный врач 2
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с Запретная Любовь
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Т/с Запретная Любовь
18.00 Vorbe bune cu Lilu

18.55 Reporter
19.30 Т/с Запретная Любовь
20.30 Дежурный врач 2
22.30 Vorbe bune cu Lilu
01.30 Reporter
01.50 Serial: Громовы
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Молодежка
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с Молодежка
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Ералаш
15.30 Кухня
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Кухня
19.30 Т/с Корни
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
Sâmbătă, 3 octombrie
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 Cap compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Casa dintre câmpuri
16.30 Lumea azi
17.00 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Casa dintre câmpuri
00.30 Lumea azi
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Drag de România mea!
03.50 Discover România
04.00 Reteaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: -Il luce

Național

TVR 1

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 750
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping

07.00 Fan/Fun urban
07.30 Şah-mat
08.00 Micile vedete în bucătărie
08.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 #Creativ
12.00 Rugby
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura

PROGRAME TV
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16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Folclor Best of
18.00 Handbal feminin - amical
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Drumul oaselor
23.10 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Lumea azi
01.30 Cooltura
02.00 Film: Drumul oaselor
04.00 Şah-mat
04.25 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Micii detectivi şi taina
femeii în alb
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
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 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: S-o salvăm pe Flora!
21.50 Serial: Viaţa visată
22.50 Zile cu stil
23.45 Film: S-o salvăm pe Flora!
01.15 Serial: Viaţa visată
02.05 Sport
02.45 E vremea ta!
03.05 Serial: Micii detectivi şi taina
femeii în alb
04.05 360°-GEO
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Rosie şi
prietenii săi
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 MeseriAşii
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 Emisiune muzicală. Dor de voi
15.30 F/d
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.25 Film Îmblânzirea scorpiei
23.10 Ştirile (rus.)
23.30 Ştiri Externe
23.55 Zapovednik
00.10 Concert în Europa
00.55 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
03.10 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adventures
08.00 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna
Prinţesă
09.25 Barbie şi uşa secretă
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Familia Jetson: filmul
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
18.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Talking Tom şi prietenii lui
20.30 Miracolul prieteniei: marea
aventură a lui Wilbur
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 Eu şi Mia
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
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Tabăra cu bucluc
13.00 Ferma
15.00 Film Ghinionistul
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film Thor: Ragnarok
22.45 Film O tipă dezastru
01.15 Film Ted 2
03.30 Superspeed la Pro TV
04.00 Film Daddy Day Camp
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 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 Ce spun românii
17.00 Masked Singer România

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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
385
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: ITALIENCELE
16.00 Film: TOT TRINITY MI SE
SPUNE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
388
20.00 Alege iubirea
23.45 Nebuni de iubire
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2

18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Top Gear Extra
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.00 Ce mai fac vedetele
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
06.00 Lampa fermecată
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.10 Ştirile TV8
08.00 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.20 Teleshopping
12.40 Х/ф Стукач
14.40 Teleshopping
15.00 Х/ф ЧЕ: первая часть
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Regionalii
22.30 Х/ф Когда я был певцом
00.20 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф Три девятки
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф Двое - это слишком
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit

10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Wild Carpathia - Transilvania.
Partea I
16.30 Vorbeşte corect!
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Nu uita că eşti român!

06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Дежурный врач 2
12.00 Telemagazin. Oferta zilei
13.00 Дежурный врач 2
14.00 Teleshopping
14.30 Дежурный врач 2
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Дежурный врач 2
23.30 Vorbe bune cu Lilu
STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Слава Богу ты пришел!
13.30 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с Царевны
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Слава Богу ты пришел!
20.30 Т/с Нагиев на карантине
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 4 octombrie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Lişca
16.30 Cooltura
17.00 Serial: -Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Nu uita că eşti român!
23.00 Film: Lişca
00.30 Cooltura
01.00 Garantat 100%
02.00 Nu uita că eşti român!
03.50 Discover România
04.00 Conexiuni
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Serial: -Il luce
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria

23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Wild Carpathia - Transilvania.
Partea I
02.00 Breaking Fake News
02.30 In grădina Danei
03.00 Tezaur folcloric
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Sfânta Liturghie
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toateediţia 17
13.10 Film: Acasă
14.45 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: Omul care ne trebuie
21.50 Discover România
22.10 Film: Philomena
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Acasă
02.45 Sport
03.25 E vremea ta!
03.45 Discover România
04.00 România… în bucate
05.00 Ferma
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 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 La datorie
12.00 F/d
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.05 Emisiune muzicală. Dor de voi
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Ziua Patrimoniului
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Eroi printre oameni
20.20 Emisiune muzicală. Dor de voi
21.00 Ştirile
21.20 Gala Excelenţei Muzicale
23.20 Ştirile (rus.)
23.40 Zapovednik
23.55 Tezaur
00.25 Reporter pentru sănătate
00.50 Serial Poftă bună
01.20 Bună dimineaţa
03.05 Evantai folcloric
04.00 Chişinău: ieri şi azi
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adven-
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tures
08.00 Barbie şi uşa secretă
09.25 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna
Prinţesă
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
14.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
15.00 Curiosul George
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
17.00 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
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 O aventură americană: Aventură în Vest
21.50 Enchantimals: Poveşti din
Everwilde
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 Eu şi Mia
04.00 Denver, ultimul dinosaur
05.00 Talking Tom şi prietenii lui
ProTV
06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Happy Gilmore
13.00 Apropo TV
14.00 Ferma
16.00 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Peppermint: Gustul
răzbunării
22.00 Film Cercul de foc
00.30 Apropo TV
01.30 Film Chappie
04.00 România, te iubesc!
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed

12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Regina
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Omul Uragan
09.00 Micii Bucatari
09.30 Tur Retur
10.00 Teleshopping
10.15 Savoare la Maximum
11.00 Din lumea filmelor
12.00 Dora Show
14.00 Zona VIP
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 Filme şi Staruri
17.30 Asfalt de Moldova
18.30 Micii Bucatari
19.00 Patrula
20.00 Lupta-n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Renegat
23.00 Patrula
00.00 Asfalt de Moldova
03.00 Dora Show
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei
TV8
06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end

07.50 Х/ф Мечтатель
10.00 Ждем в гости
10.30 Teleshopping
10.45 Река без границ
11.00 Artizanii gustului
12.00 Teleshopping
12.15 Iubeşte viaţa
13.15 Autoblog
13.45 Х/ф Помешанный на
времени
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Наша американская
история
18.00 Investigaţii. Cutia neagră
18.30 Oamenii zâmbărele
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial Familia
21.30 Славная мешанина
22.30 Х/ф Свет моей жизни
00.20 Ştiri de week-end
01.00 Efectul 9.6
01.45 Славная мешанина
02.40 Punct şi de la capăt
03.30 Iubeşte viaţa
04.20 Х/ф В последний раз
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 În sfârşit, există Paradis
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 În sfârşit, există Paradis
21.00 Serial Camera 309
22.00 Serial Iubire ascunsă
23.00 Serial Iubire ca în filme
00.00 Serial În sfârşit, există Paradis
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 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
386
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: ITALIENCELE
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Alege iubirea
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
389
20.00 Film: DRAGOSTEA VINE CU
TRENUL
23.00 Start show România
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
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 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Слава Богу ты пришел!

14.30 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Слава Богу ты пришел!
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских пельменей
20.30 Детский КВН
22.30 Шоу Полный блэкаут
23.30 М/с Царевны
00.30 Muzica la CTC
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Surprize, surprize…
Andreea Marin
se întoarce acasă!
Jurnalista și vedeta de televiziune Andreea Marin revine pe
micile ecrane. ,,Nu există nu se
poate” este emisiunea pe care o
va prezenta la TVR. Vedeta și-a
anunțat admiratorii printr-o
postare pe o rețea de socializare,
notând: ,,Mă întorc… acasă!” și
atașând un interviu în care a dat
detalii despre revenirea ei la TV.
,,Televiziunea Națională m-a
chemat din nou… acasă! Acolo
m-am construit ca om de televiziune, când am pășit în acest
domeniu eram studentă la informatică și habar nu aveam ce
înseamnă munca la TV. Acolo, la
TVR, se reclădește acum, cărămidă peste cărămidă, și oamenii
care au fost strâns legați de istoria
televiziunii naționale – din care
ulterior au plecat mulți dintre cei
ce sunt acum în media în privat –
sunt primii care pot pune umărul
acum, mai mult ca oricând. Mi s-a
propus să creez un nou format cu
care să mă întorc acasă, la TVR”, a

declarat Andreea Marin, potrivit
,,Unica.ro”.
Titlul emisiunii este inspirat
chiar din învățăturile pe care le-a
primit de la tatăl său. ,,Nu există nu
se poate! E vorba tatălui meu care
a devenit motto-ul vieții mele, apoi
și care devine acum titlul emisiunii
mele”, a declarat Andreea Marin,
conform sursei citate.
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Esența democrației
Cu toate drepturile sale,
Democrația-i o avere,
Când știi că doar pe căi legale
Ajung bandiții la putere.

De asemenea, vedeta de televiziune a subliniat câteva aspecte
importante ale noului proiect.
,,Nu am de jucat un rol. Sunt
eu însămi, în propria poveste, față
în față cu Oameni adevărați, în
poveștile cărora privitorii se vor
regăsi negreșit”, spune vedeta.
Totodată, Andreea a mai adăugat
că a ales să realizeze o emisiune
care va fi accesibilă pentru toți.
,,Eu aleg să fac un program TV pe
care să-l poată urmări orice om,
de orice vârstă, alături de familie,
cu șansa de a fi inspirat, încântat,
motivat, de a afla ceva nou”, a mai
mărturisit Andreea Marin.
Andreea Marin și-a început
activitatea în televiziune în calitate de moderator la vârsta de 19
ani. Vedeta a devenit cunoscută
publicului larg datorită emisiunii ,,Surprize, surprize”. Iar noua
emisiune, ,,Nu există nu se poate”,
va apărea la începutul lui octombrie și va fi difuzată pe TVR 2.
Octavian GRAUR

Gheorghe BÂLICI

Diferența dintre
premiul acordat
Simonei Halep și cel
câștigat de Djokovic

„Tatăl” – o călătorie uluitoare
în... mintea lui Anthony Hopkins
Este greu să convingi o vedetă
ca Anthony Hopkins să joace în
filmul tău, mai ales dacă ești un
regizor începător. Însă autorul
francez Florian Zeller a fost atât de
motivat încât a schimbat și prenumele și data nașterii personajului
său cu cele ale vedetei. Iar Sir Anthony Hopkins a acceptat până la
urmă să joace rolul principal din
„Tatăl” (The Father), o adaptare
cinematografică a piesei de succes
cu același nume care i-a adus lui
Florian Zeller un premiu Molière
în 2014 și o serie de alte premii
în străinătate.
„Chiar am scris scenariul pentru el. El a fost cel pe care l-am
dorit și l-am visat”, a spus regizorul pentru AFP. „Dacă cineva
îți spune că nu este posibil, asta
înseamnă că este posibil”.
Pe lângă actorul britanic, Flo-

rian Zeller a convins și un star
premiat cu Oscar, Olivia Colman,
care joacă rolul fiicei lui Anthony
Hopkins în această dramă a demenței și a numeroaselor sale
fațete.
Premiile Oscar vor fi decernate
în aprilie anul viitor și mulți con-
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sideră deja că acest rol din „Tatăl”
îi va aduce lui Anthony Hopkins
cea de-a șasea nominalizare.
În vârstă de 82 de ani, Anthony
Hopkins spune că acest rol intens
l-a făcut să simtă că s-a trezit din
morți...
rfi.ro

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

5 LUNI
176
161
200

Simona Halep (28 de ani, 2
WTA) și Novak Djokovic (33 de
ani, 1 ATP) s-au impus în turneul
de la Roma, primul turneu important disputat pe zgură după pauza
provocată de pandemie.
Fanii tenisului au remarcat un
detaliu interesant după încheierea
întrecerii de la Foro Italico. Premiul câștigat de Djokovic a fost cu
10 euro mai mare decât cel acordat
Simonei Halep, câștigătoarea de
pe tabloul feminin, diferență care
a stârnit nemulțumiri pe rețelele
de socializare, scrie stirileprotv.
ro.
Pe Twitter, fanii au taxat mica
diferență dintre cele două premii, acuzându-i pe organizatori de
sexism, scrie Agerpres. „Oamenii
care au făcut diferenţa la premii
sunt misogini. Punct”, a fost una
dintre reacțiile apărute pe Twitter.

Un alt utilizator a scris: „Parcă zici
că dacă au avut aşa mare nevoie
de acei 10 euro pentru a se simţi
mai bărbaţi, în iad cu ei”.
Pandemia de coronavirus a
afectat fondul de premiere de la
Roma. Practic, învinsa de anul
trecut a câștigat mai mulți bani
decât a făcut-o anul acesta Halep.
Motivul e unul simplu: pandemia de coronavirus, care a
„înghețat” și bulversat întreg
sezonul competițional. Ediția din
acest an s-a disputat fără spectatori, cu excepția semifinalelor
și finalelor, unde în tribune șiau putut face apariția 1.000 de
spectatori.
Este al 22-lea titlu WTA al
Simonei Halep, fiind pentru prima dată în carieră când sportiva
noastră cucerește trei titluri la
rând (Dubai, Praga, Roma).

