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Tehnica pe care o
merită moldovenii

30 septembrie 2020. Expoziție cu tehnică agricolă rusească pe un câmp experimental la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

Comentariul
economistului

„Legea lui
Filip”, după
patru ani
Veaceslav NEGRUȚA
Zilele acestea se împlinesc patru ani de la punerea în aplicare a
„Legii lui Filip”, prin care guvernul
condus de Pavel Filip și-a asumat
răspundere și a convertit 13,3 miliarde lei din creditele de urgență oferite de BNM în noiembrie
2014 și martie 2015 celor trei bănci
implicate direct în „furtul miliardului” în datorie de stat internă.
Drept urmare a acestei isprăvi, fiecare plătitor de impozite, actual și
viitor, întoarce până în anul 2041
o părticică din miliardele furate de
alții din băncile din R. Moldova,
inclusiv din BNM.
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Observator
Filarmonica Națională va fi, cel mai probabil,
demolată și construită din nou. Expertiza preliminară
arată că edificiul nu va putea fi restaurat, deoarece
a fost afectat în proporție de 80%, inclusiv structura
de rezistență a clădirii. Directorul Agenției pentru
Inspectarea și Restaurarea Monumentelor (AIRM),
Ion Ștefăniță, consideră totuși că sala mică și blocul
administrativ al Filarmonicii pot fi integrate într-un
proiect de reconstrucție.
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Ce facem cu
Filarmonica –
o demolăm
sau o reconstituim?

Antologia familiei
Teodorovici

Învățăminte pentru alte instituții
cultural-istorice din republică,
aflate într-o stare deplorabilă

Vineri, 25 septembrie 2020, în grădina Bibliotecii Publice
Raionale „Valeriu Matei” din Leova a fost lansată cartea „Melancolia dorului etern”, o antologie despre viața și activitatea lui
Petre Teodorovici, care conține și un CD cu 70 de piese semnate
de compozitor.
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Cristofor Teodorovici: „Piesele lor trebuie
plânse și trăite cu dor”
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Eparhia de Cahul vrea să
alunge preotul din Filipeni

M

ai mulți enoriași din satul Filipeni,
raionul Leova, s-au ridicat săși apere preotul. Oamenii sunt
îngrijorați că Eparhia de Cahul și
Comrat vrea să-l alunge pe parohul Ion Goreanu
din biserică, invocând abaterea clericului de la
canoane.
Preotul Goreanu spune că, de
fapt, conflictul a început când fratele său, arhimandritul Veniamin
Goreanu, a devenit episcop al
Eparhiei Basarabiei de Sud. „Din
acel moment a intrat o frică în
ei. Teama că voi trece la Mitropolia Basarabiei. Însă eu această
dorință n-am avut-o. Niciodată
n-am spus oamenilor că vreau să
trec la Mitropolia Basarabiei sau
să fac politică pe seama fratelui
meu. Ei au căutat motive ca să
mă dea jos, tot felul de decrete
de eliberare, din decembrie 2019,
din 28 septembrie 2020. Mi-au
incriminat niște abateri de care
habar n-au. M-au învinuit precum
că aș fi împărtășit oameni morți”,
a declarat Ion Goreanu.
Vitalie Zelinschi de la Eparhia
de Cahul și Comrat a declarat
pentru TVR Moldova că „el (n.r.

- preotul Ion Goreanu) a avut un
alt scop, un scenariu să poată să ia
parohia să o trimită în altă parte,
ca să nu aibă un episcop neconvenabil, să-i fie rudă”.
În același timp, parohul bisericii din Filipeni s-a adresat
enoriașilor: „Niciodată nu v-am
spus că vreau să plec la Mitropolia
Basarabiei. V-am spus vreodată?
Din ce cauză mi se aduc aceste
învinuiri?”, a întrebat localnicii
care au strigat: „Nu, nu!”.
Acestuia i se impută faptul că
deține funcția de primar în satul
Puhoi, raionul Ialoveni, deși legea administrației publice locale
permite acest lucru. Ion Goreanu
a declarat că nu vede o problemă,
atâta timp cât îşi onorează obligaţiile în ambele funcții, scrie TVR
Moldova. Ion Goreanu precizează
că atâta timp cât preotul deține

o funcție publică și este în folosul creștinilor nu poate fi oprit
de nimeni.
Contactată de GAZETA de Chișinău, Nina Iurcovici, viceprimar
de Puhoi, a spus că „există intrigi
între cele două Mitropolii”. Potrivit femeii, Ion Goreanu, originar
din satul Puhoi, a fost consilier local în două mandate consecutive,
iar din anul 2019 a devenit primar.
„Ion Goreanu cunoaște lucrul și
nu-i este greu să administreze
localitatea. Cu atât mai mult cu
cât au mai fost preoți primari și
mai sunt. Nu înțeleg de ce anume
el trebuie să cedeze? Dacă n-ar
permite legea, atunci da, dar legea
permite. Și oamenii îl susțin”, se
întreabă retoric Nina Iurcovici,
viceprimar de Puhoi, Ialoveni.
Oamenii din Filipeni au decis
că Ion Goreanu rămâne parohul
bisericii. La rândul său, Ion Goreanu le-a spus enoriașilor că vor
merge împreună în continuare.
Deocamdată nu-i clară poziția
Eparhiei Cahul și Comrat, îl vor
lăsa pe preot să slujească sau vor
insista ca parohul să plece de la
biserică.
Natalia MUNTEANU

Racursi

Ce a rămas din biblioteca Filarmonicii Naționale după incendiu. Foto: Aurel Obreja

România va construi un apeduct,
pe sub râul Prut, pentru patru
raioane din R. Moldova
Raioanele Nisporeni, Ungheni,
Glodeni şi Făleşti ar putea fi asigurate cu apă potabilă printr-o
conductă de apă, construită pe sub
râul Prut de către România. Un
Acord în acest sens a fost aprobat
miercuri, 30 septembrie, de Guvernul Republicii Moldova.
Potrivit Acordului interguvernamental, semnat între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul
României, tratatul are drept scop
implementarea proiectelor de
aprovizionare cu apă și canalizare
în Republica Moldova. În aceste
localităţi nu există surse şi reţele
centralizate de apă potabilă pentru aprovizionarea consumatorilor
casnici şi de menire socială. Doar
o parte din populație este asigurată cu apă din fântânile locale,
poluate cu nitrați și fluor, scrie
în document.
Potrivit documentului, operatorul regional din România a
finalizat construcţia sistemului
de alimentare cu apă Iaşi-Prisăcani-Măcăreşti, care prevede
subtraversarea râului Prut la
Măcăreşti, raionul Ungheni, Re-

publica Moldova.
Prin semnarea acestui Acord
dintre Republica Moldova şi
România, vor fi posibile şi alte
interconectări între sistemele de
aprovizionare cu apă potabilă şi
de epurare a apelor uzate ale operatorului regional din România cu
localităţile limitrofe râului Prut
din Republica Moldova.
Investiţiile, până la punctele
de interconectare, inclusiv traversarea frontierei, vor fi realizate
de către operatorul regional de
alimentare cu apă şi canalizare
din România.
Această variantă de sursă de
apă potabilă este incomparabil de
avantajoasă economic din motive
ce exclud necesitatea implementării unui proiect alternativ din sursa
locală din râul Prut, în condiţiile
în care este nevoie de o staţie de
captare, o staţie de tartare a apei
din râu, asigurarea funcţionării
acestora în condiţii de inundaţii
sau perioade secetoase, iar executarea unui proiect ingineresc de
alternativă ar fi foarte costisitor.
N. M.
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„868. Nu vă agitați prea tare. Vor fi și 1000, apoi și 1500. Cu cât
mai aproape de alegeri, cu atât mai mult. La 1 noiembrie – un fel de
Hâncești la scară națională. Cei cu buteliile de gaz sau alte daruri
primite/plătite vor ieși la vot, căci ei nu prea au cum crede în nimic
altceva decât în rublă/leu/euro și 5G, cei care vor vedea сводка de pe
front cu 1600 cazuri ar putea zice – da mai duceți-vă naibii, nu mă

Zilele acestea se împlinesc patru ani de la punerea în aplicare a
„Legii lui Filip”, prin care guvernul
condus de Pavel Filip și-a asumat
răspundere și a convertit 13,3 miliarde lei din creditele de urgență oferite de BNM în noiembrie
2014 și martie 2015 celor trei bănci
implicate direct în „furtul miliardului” în datorie de stat internă.
Drept urmare a acestei isprăvi, fiecare plătitor de impozite, actual și
viitor, întoarce până în anul 2041
o părticică din miliardele furate de
alții din băncile din R. Moldova,
inclusiv din BNM.
La momentul când „Legea Filip”
era legată de gâtul plătitorilor de
impozite, o puzderie de politicieni din acea guvernare venea să ne
consoleze precum că foarte curând
din miliardele dispărute vor fi recuperați aproape toți banii scoși
din bănci, iar cetățenii să nu-și facă
griji, că nu ei vor avea de acoperit
găurile din BNM. Toți ținem minte
bine acele declarații:
Andrian Candu, 2016: „Să zicem
astăzi că s-a furat un miliard şi
că totul este lăsat pe seama cetăţeanului, este o speculaţie” și
„Cetățenii nici nu vor simți ceea
ce înseamnă această sumă” pentru
că „Nu vom recupera „miliardul
furat” în 25 de ani, ci în 2-3 ani”;
Mihai Ghimpu, 2016, sigur că
cetăţeanul de rând nu va plăti
datoria direct: „Povara nu va fi
pusă chiar pe umerii oamenilor,
pentru că nu se ia direct din buzu-

ne de lei procentele calculate, în
2018 – 827 de milioane de lei,
dintre care 210 milioane din suma
de bază plus 617 milioane procente, iar în 2019 au fost achitate în
total 845 de milioane de lei,
dintre care 230 de milioane din
suma de bază plus 615 milioane
procente, în 2020 – o sumă totală de 851 de milioane de lei,
dintre care 240 de milioane din
suma de bază și alte 611 milioane
de lei ca procente.
Până acum, din cele 13,3 miliarde de lei convertite în datorie de
stat au fost întoarse din buget 730
de milioane de lei. La această
sumă se mai adaugă și procentele
achitate din buget, care fac alte 2
miliarde 460 de milioane de
lei. Dacă adunăm suma de bază de
730 de milioane și 2,46 miliarde
lei ca procente – ajungem la suma
de 3,2 miliarde lei, deja luate
de la buget, adică de la plătitorii
de impozite și taxe.
Dacă nimic nu se recuperează
din „miliardele furate„ și nu are
loc stingerea datoriei înainte de
termen, operațiunea asumată de
Guvernul Filip în 2016 va costa
bugetul de stat până în 2041 suma
de bază de 13,3 miliarde de lei plus
procentele de 11,2 miliarde de lei,
în total 24,5 miliarde de lei
sustrase din bugetul de stat până
în 2041. În fiecare an este sustras
circa un milirad de lei din buget
care se îndreaptă spre BNM, iar
începând cu anul 2029 suma anuală chiar va depăși un miliard de
lei până în anul 2041.
Cetățenii R. Moldova au achitat deja, în patru ani, aproape 3,2
miliarde de lei pentru a întoarce
banii furați din sistemul bancar.
Mai avem de întors încă 21,3
miliarde...
Dodon promitea alegătorilor săi
în 2016 că va anula „Legea Filip”,
dacă devine președinte... Acum
sunt într-o alianță de guvernare.

CEC: Ultima zi
de înregistrare
pentru
prezidențiale
Ieri, 1 octombrie, a fost ultima zi în care Comisia Electorală
Centrală (CEC) a recepționat documentele și listele cu semnături
adunate de pretendenții la funcția
de președinte al Republicii Moldova, pentru înscrierea lor în cursa
prezidențială.
Pe 2 octombrie începe campania electorală, care durează 30
de zile, conform Codului Electoral, iar pe 1 noiembrie cetățenii
moldoveni cu drept de vot sunt

Ala Nemerenco, ex-ministru al Sănătății,
facebook, 27 noiembrie 2020
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„Legea lui Filip”, după patru ani
narul lor. Banii în loc să meargă
la reparaţii de grădiniţe şi şcoli
sau la majorarea pensiilor, vor fi
întorşi Băncii Naţionale. Banca
Naţională este agent economic,
fiindcă plăteşte impozite”.
După patru ani de „frauda
financiară trebuie să continue”
(enunț făcut de premierul Filip în
buricul Europei, de la o tribună
importantă) și de protejare activă a
„celor 90% din absolut onești” (de
la Filip citire), menționați de compania Kroll, din păcate, „contorul
lui Filip” arată 0 (zero) recuperare
din miliardele extrase din bănci și
din BNM. Beneficiarii finali ai acestui jaf al secolului, când circa
13% din PIB-ul anului 2014 a fost
extras și off-shore-izat, bine-merci
cheltuie și își petrec în plăcere viețile lor, unii mai departe, iar alții
chiar aici, sub coasta procurorilor
care „îi caută” non-stop.
Și dacă nimic nu a fost recuperat, atunci cine plătește datoria de 13,3 miliarde și dobânzile
calculate, de peste 11,2 miliarde
lei? Răspunsul e simplu și deloc
nu corespunde declarațiilor din
2016, când „Legea Filip” era protejată de guvernarea de atunci:
cetățeanul! Prin taxe și impozite plătite la buget. Și prin lipsirea
acestuia de servicii și beneficii sociale pe care statul trebuie să le
ofere societății. Deoarece stingerea
datoriilor e o prioritate, nu-i așa?
Astfel: cetățenii achită, începând
cu 2017, sute de milioane de lei
anual pentru întoarcerea „miliardelor furate” din sistemul bancar –
cele 13,3 miliarde de lei, convertite
în datorie de stat, bani oferiți de
BNM, în anii 2014 și 2015, celor
trei bănci implicate în jaful bancar,
lichidate între timp, plus o dobândă de 5% anual.
În 2017, din bugetul de stat au
fost achitate 668 de milioane
de lei, dintre care 50 de milioane
din suma de bază și 618 milioa-
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duc nicăieri. Nu se face absolut nimic pentru a opri câtuși de puțin
răspândirea virusului. Ni-mic. Întrebarea e – de ce s-ar face dacă și
așa nu e rău? Viața merge înainte. Care moare, moare, care nu – nu.”

Comentariul economistului

Veaceslav NEGRUȚA
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13 ani de închisoare pentru
istoricul Iuri Dmitriev
O instanță l-a condamnat, din nou, pe Iuri Dmitriev, un istoric din
Rusia care dezvăluie crimele staliniste, la 13 ani de închisoare, scrie
theguardian.com. Dmitriev a fost găsit vinovat, în iulie, pentru faptul
că și-ar fi abuzat fiica adoptivă, fiind mai întâi condamnat la 3,5 ani
de închisoare. Curtea Supremă din Karelia a anunțat, marți, că l-a
condamnat pe Dmitriev la 13 ani de închisoare. Avocatul și susținătorii săi le consideră fabricate din cauza activității sale în organizația
pentru drepturile omului „Memorial”.

Macron în Lituania critică
dependența Europei față de
echipamentele militare SUA
În Lituania, președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat
dependența europeană față de echipamentele militare americane,
scrie lemonde.fr. Președintele francez a pledat pentru creșterea capacităților europene autonome de producere a materialelor de apărare,
într-o țară a cărui securitate este în primul rând garantată de SUA.
Din iulie curent, 300 de militari francezi își fac serviciul militar în
Lituania în cadrul unui batalion NATO sub comandament german.
„Nu putem accepta să trăim într-o lume care ar fi structurată de un
duopol, China–SUA”, a spus el. „Acesta e riscul dacă rămânem divizați.”

Dronele Bakuului mistuie
„Grădina Neagră”
Profitând de superioritatea lor aeriană,
forțele Azerbaidjanului provoacă pierderi
grele armenilor din
Karabahul de Nord.
„Cu dronele lor kamikaze, ei fac diferența”, au spus soldați
armeni unui reporter
Le Figaro. La fel ca
în timpul „războiului de patru zile” din 2016, regimul azer se pare că
vrea să recâștige pozițiile în „teritoriile ocupate” din jurul Karabahului de Nord, „Grădina Neagră” în turco-persană. Nagornîi Karabah a
anunțat că 130 de azeri și 23 de armeni au murit în timpul luptelor.
Baku a transmis că de la escaladarea conflictului au murit 16 oameni
și au avut de suferit 55 de civili, potrivit TASS.

Un șobolan african, decorat
pentru curaj
Organizația veterinară de caritate PDSA a acordat unui șobolan
gigantic african, Magaba, medalia de aur pentru curaj, transmite
tvrain.ru. Mamiferul rozător curăță câmpurile minate din Cambodgia,
se menționează pe site-ul organizației. Timp de cinci ani, Magaba a
detectat 39 de mine și alte 28 de obiecte explozibile, ajutând la deminarea unui teritoriu cu suprafața de 141.000 de metri pătrați. Șobolanul
a fost adus din Tanzania unde organizația neguvernamentală APOPO
din Belgia antrenează șobolani giganți sudici pentru a detecta minele
de teren și tuberculoza. Ei numesc șobolanii lor instruiți „HeroRAT”
/ „Șobolanul-erou”.

Putin s-a aflat în spatele
tentativei de otrăvire, declară
Aleksei Navalnîi
așteptați la secțiile de votare.
Astfel, CEC a înregistrat șase
concurenți electorali. Este vorba
de Renato Usatîi (PN), Andrei
Năstase (Platforma DA), Tudor
Deliu (PLDM), Igor Dodon (CI),
Violeta Ivanov (P. Șor) și Maia
Sandu (PAS). Alte două dosare –
cele ale lui Octavian Țâcu (PUN) și
Dorin Chirtoacă (UNIREA) – sunt

în curs de examinare.
Candidatul Sergiu Toma (POM)
a renunțat ieri să se înscrie în
cursa prezidențială. Alți trei pretendenți s-au retras mai înainte
din cursă (Alexandr Kalinin, Ion
Costaș și Constantin Oboroc), iar
unul n-a fost înregistrat – Andrian
Candu (Pro Moldova).
N.M.

Opozantul politic rus Aleksei Navalnîi a declarat pentru săptămânalul german „Der Spiegel” că preşedintele Vladimir Putin s-a aflat
în spatele tentativei de otrăvire şi a subliniat că nu se teme, transmite
Reuters. „Susţin că Putin se află în spatele infracţiunii şi nu am nicio
altă versiune despre ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Aleksei Navalnîi
pentru săptămânalul german. „Nu simţi nicio durere, dar ştii că mori”,
a spus Navalnîi despre momentul în care agentul toxic a început să-şi
facă efectul asupra sa. El a adăugat că va reveni în Rusia: „Misiunea
mea acum este să rămân curajos. Şi nu mi-e frică de nimic!”.
I.G.
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Tehnica pe care o merită moldovenii

I

Evenimentul a pus pe jar autoritățile din comuna Pașcani, raionul Criuleni, care au curățit acostamentele de buruienile uscate, au
dat cu var copacii de pe marginea
drumului, chiar și o parte din pinii
de pe lunca Ichelului, iar stâlpii
de electricitate au fost vopsiți în
culorile tricolorului.
„Se zice că la eveniment va fi
prezent și Igor Dodon, care în
ultimul timp a îndesit-o pe la institut”, mi se destăinuie un fost
angajat, pensionar deja. „Au pus
ochiul și pe acest institut”, își dă
cu părerea săteanul.
Ora 10.30, în fața Institutului
sunt mai multe mașini decât oameni. Câteva angajate de la institut spun că au venit „ca să fie
la număr”. Masca e obligatorie.
Vorbesc cu Victor Gutium,
director la Compania „Agroteh
Elit Master” din România, compa-

nie-fiică a companiei „Emtehagro”
din R. Moldova, dealer oficial la
import de utilaje din Rusia. Are
expuse două modele de tractoare
„Kirovets”, produse la uzina din
Sankt Petersbourg, și două utilaje
de la compania „Veliz”, produse
în Altai, Siberia.
„Un utilaj este pentru dezmiriștire, altul, un cultivator combinat, pentru tasare, ca să nu se
piardă umiditatea. Tractoarele
„Kirovets” sunt modernizate atât
din punct de vedere al motorizării,
cât și din punct de vedere tehnic.
Tractorul cel mic „Kirovets” este
dezmierdat Kiriușa (75 de mii de
euro), 150 de cai putere. Seria
«fraților mai mari» care au motorizare mai puternică, K730M,
390 de cai putere, peste 120 de
mii de euro, în funcție de modele,
motorizare și dorința fermierului”, susține Gutium.

Foto: Victoria POPA

nițiativa de a organiza primul festival
moldo-rus „Ziua câmpului” aparține
guvernului rus, nemijlocit Ministerului rus
al Industriei și Comerțului, care și-a asumat
și cheltuielile. Evenimentul a avut loc pe câmpul
experimental din fața Institutului de Fitotehnie
„Porumbeni” din s. Pașcani, r. Criuleni. Scopul
expoziției a fost familiarizarea fermierilor
moldoveni cu tehnica rusească.

Un „Kiriușa”
costă 75 de mii de euro
„La expoziție sunt două combine, una mică, „Nova 340”, și
alta mare, „TORUM 750”, plus
tractorul Rostselmash, 380
cai putere, unul din cele mai
puternice tractoare din lume,
produse la Rostov pe Don”, mă

informează Vasile Pavliuc, șeful
Service „Agroteh comerț”, firmă
ce importă de 20 de ani combine
„Rostselmash”.
Prezentatorul evenimentului anunță lansarea festivalului.
Strigă în microfon că se poate
intra la expoziție gratuit, oricine
poate urca pe orice tractor. „Evoluează ansamblul «Sudarușka»
din Drochia, cu piese rusești,
moldovenești și ucrainene. Scopul colectivului este păstrarea
culturii și tradițiilor poporului
rus. Ansamblul a fost premiat în
decembrie 2019 de președintele Dodon”, anunță moderatorul
evenimentului. Se interpretează
cântece rusești.
La o pauză, pe scena intră reprezentanții ministerelor de resort
din ambele state. Se comunică
doar în rusă. Ministrul Agriculturii, Ion Perju, vorbește într-o
rusă stricată. „Multă sănătate și
contracte bune cu partenerii din
FR!”, urează Perju, lăudând tehnica rusească.
Déjà-vu cu tractoriștii
Dodon și Perju
Toată presa pune întrebări
doar în rusă. Îl întreb pe ministrul
Perju de ce organizează în plină
pandemie astfel de evenimente.

Răspunde grăbit că „are loc în
câmp liber și nu pot fi oprite toate
activitățile economice”.
„Sudaruska” cântă „Ioane, Ioane”, „Romantică” și „Melancolie”.
Perju urcă în cabina unui tractor.
Am un deja-vu – așa a urcat și
Dodon la 19 aprilie 2018 pe un
tractor belorus, tot pe acest câmp.
Peste câteva minute coboară și
spune că „e tehnică agricolă modernă”.
Directorul Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, Anatolie Spivacenco, spune că, anual, cumpără
tehnică. „Dispunem de tehnică
germană, finlandeză, belorusă și
de-a noastră”.
Instituția nu a cheltuit nimic
pentru eveniment, a pus la dispoziție câmpul și paiele.
Victoria POPA

Erată
În ediția nr. 34 din 25 septembrie a GAZETEI de Chișinău,
în articolul „De-ale grafiei latine/ Cum a fost «păcălită» cenzura sovietică”, s-a strecurat o
greșeală regretabilă. În alineatul
întâi, rândul al doilea, a se citi
Alexandru Mocanu.
Redacția
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De unde ia armament
Aeroportul Mărculești

A

eroportul Internațional Mărculești
a vândut în ultimii ani armament,
ignorând cadrul legal care
reglementează desfășurarea unor
asemenea tranzacții. De exemplu, în perioada 18
noiembrie 2014–15 ianuarie 2015, responsabilii
de protejarea patrimoniului neutilizat al Armatei
Naționale și membrii Consiliului de Administrare
al Aeroportului Mărculești au vândut 53 de
lansatoare de proiectile nedirijate de modelul
B8M1, în valoare de 4.251.840 de lei, companiei
de stat ucrainene Ukrinmash.

Ilie GULCA
Fosta administrație a Aeroportului Mărculești este acuzată de ignorarea prevederilor Regulamentului
privind modul de comercializare a
tehnicii militare, armamentului și
altor mijloace tehnice. Actualmente, afacerea este investigată de către
Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate şi Cauze
Speciale (PCCOCS).
Procurorii mai anchetează
vânzarea celor trei complexe de
rachete de tip S-125 M1. Lotul a
fost adjudecat în februarie 2016,
contra 660.000 de dolari, de S-Profit Ltd, un offshore înregistrat în
Marea Britanie, implicat în traficul
de arme în zonele de conflict din
Africa.
Și această afacere este investigată de procurorii PCCOCS. Foștii
factori de decizie de la Aeroportul
Mărculești sunt acuzați că și-au
depășit atribuțiile de serviciu.
Pretenții financiare care depășesc valoarea tranzacției
Mai nou, actualul administra-

tor al Aeroportului Mărculești,
Nicolae Clichici, ne-a declarat că
S-Profit are pretenții financiare față
de întreprinderea moldovenească
pentru niște prevederi contractuale
nerespectate.
„A venit somația de la compania
S-Profit. Am trimis-o la Ministerul
Economiei... Acolo sunt pretenții
[financiare], care depășesc suma
pe care a încasat-o Aeroportul”, a
spus Clichici, evitând să ne ofere
detalii pentru a nu se face vinovat
de divulgarea secretului de stat.
După solicitări repetate legate
de pretențiile S-Profit, Agenția Proprietății Publice ne-a comunicat
totuși că Aeroportul Mărculești a
organizat o licitație cu strigare, la
28 iulie 2015, pentru vânzarea de
rachete nedirijate de aviație de tip
S-8. În urma acesteia, un lot de
1.390 de rachete a fost adjudecat
de același offshore britanic, S-Profit
Ltd.
Agenția a precizat că dreptul de
proprietate asupra obiectelor licitate aparținea Aeroportului Mărculești în baza Ordinului Ministerului
Apărării nr. 289 din 3 iunie 2015.
„Astfel, între Aeroportul Internațional Mărculești și S-Profit
Ltd a fost încheiat un contract de
vânzare-cumpărare pe 28 iulie
2015. S-Profit Ltd a transferat în
conturile bancare ale Aeroportului
Internațional Mărculești 216.150
de dolari”, se menționează în răspunsul Agenției.
Numai că, potrivit Hotărârii

Guvernului nr. 606/2002, pentru
efectuarea livrării armamentului
este obligatorie deținerea unei
autorizații de export a mărfurilor
strategice. Autorizația cu pricina se
eliberează de către Comisia Interdepartamentală de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului
și Tranzitului de Mărfuri Strategice
din cadrul Ministerului Economiei
și Infrastructurii.
Prin urmare, până în prezent,
Aeroportul Internațional Mărculești nu a livrat lotul de rachete din
cauza lipsei autorizației de export.
Acest fapt a generat, conform prevederilor contractuale, penalități de
întârziere în valoare de 245.330 de
dolari, conform calculelor S-Profit
efectuate la 5 noiembrie 2018.
Valoarea pretențiilor financiare
ale S-Profit o depășește pe cea a
rachetelor.
Agenția Proprietății Publice a
transmis informația despre pretinsele încălcări Centrului Național
Anticorupție.
Armament păstrat ilegal
pe Aeroport
Ministerul Apărării ne-a informat că, în 2015–2020, a transmis în
gestiunea Aeroportului Mărculești,
pentru consolidarea bazei materiale, următoarele tipuri de armament
și tehnică militară: a) Пушка ГШ30 și b) trei complexe de rachete
antiaeriene S-125 M1. Subliniem că
ministerul cu pricina nu a indicat în

răspunsul său rachetele S-8.
În perioada 2008–2016, conform Hotărârii Parlamentului nr.
283 din 1999, Aeroportul Mărculești a organizat o serie de licitații
prin care au fost vândute active de
care nu mai avea nevoie Ministerul
Apărării.
Hotărârea cu pricina cuprinde o
anexă secretă de armament din dotarea Ministerului Apărării. O parte
din aceste bunuri au fost repartizate
pentru vânzare, iar cealaltă parte
au constituit baza tehnico-materială a Aeroportului Internațional
Mărculești.
„De exemplu, de pe elicopterele
de tip Mi-8 a fost scos armamentul, iar aparatele de zbor au fost
trecute în registrul civil. Aeronavele au format capitalul statutar
al Aeroportului Mărculești. Aceste
active nu pot fi vândute”, a explicat administratorul aeroportului,
Nicolae Clichici.
Actualmente, a insistat el, în depozitele Aeroportului nu mai există
armament.
„Tot armamentul s-a păstrat,
conform unor contracte, la Baza
Militară din Florești a Ministerului Apărării. Acolo sunt condiții de
păstrare”, a subliniat Clichici.
Cu toate acestea, în ultimii ani,
au fost semnalate cazuri în care în
depozitele Aeroportului Mărculești
– Zonă Economică Liberă – au fost
depistate muniții și armament provenite din altă parte.
La 16 iunie 2018, fostul admi-

Scândura de onoare

Stahanoviști din vremea lui Dodon, cavaleri ai
ordinului „Gloria Muncii” și ai Ordinului de Onoare

Mihail Aizin,
cap al lumii interlope
moldovene în anii 90

Viorica Dumbrăveanu,
economistă în probleme de
sănătate, SARS-aila Covidului

Mihai Conțiu,
jurnalist, ziarul „Moldova
suverană”, frate român de
proveniență incertă, înflăcărat
militant al ideii moldoveniste

Mihail Gusman,
viceprim-director al TASS,
mai multe despre el: citiți
fluxul TASS și ascultați Sputnik
Moldova

nistrator al aeroportului, Vladimir
Maiduc, a informat Inspectoratul
de Poliție Florești despre depistarea
unor muniții și armament în depozitul nr. 10. Organul de urmărire
penală din cadrul Inspectoratului
de Poliție Bălți a stabilit că obiectele depistate sunt, de fapt, muniții
și arme de foc militare produse în
URSS, fără a preciza tipul lor.
Într-o notă informativă semnată
de fostul administrator Maiduc se
menționează că în locațiunea rezidentului Zonei Economice Libere, ICS AIM Helicopter Plant SRL,
sunt pătrare „ilegal” armament și
muniții neînregistrate: mitralieră
automată și muniții pentru aparatele de zbor militare (o unitate);
Пушка ГС-23 (3 unități); rachete
de model ИЗВ-388; ИЗВ-68; ИЗВ62 pentru aparatele de zbor (7 unități); bloc de dirijare controlată a
rachetelor; părți și componente ale
automatului Kalașnikov; muniții și
alte obiecte militare.
Poliția Bălți a suspendat
investigațiile
Administratorul ICS AIM Helicopter Plant SRL, Alexei Cibotaru, ne-a declarat că armamentul
depistat în depozitul nr. 10 ar fi al
Aeroportului Mărculești. „Conform
contractului de locațiune, am mai
multe hangare [depozite] luate în
arendă. O parte din ele nu mi-au
fost încă predate, inclusiv depozitul
nr. 10. Acolo se păstrează bunuri ale
întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești”, ne-a spus
administratorul AIM Helicopter
Plant SRL.
„Evident, nu pot să cunosc ce
anume, care bunuri se păstrează ori
s-au păstrat. Când vorbim de ceva
legal sau ilegal, cred că este vorba
de instanță care poate să hotărască
așa ceva.”
Ministerul Apărării a indicat
că tipurile de armament Пушка
ГС-23 și rachete de model ИЗВ388; ИЗВ-68; ИЗВ-62 nu sunt în
evidența Armatei Naționale, după
cum nu sunt înregistrate în fișele
armamentului și munițiilor pierdute sau sustrase.
În cazul dat, Poliția Florești a
pornit, pe 16 iunie 2018, urmărirea
penală „pe faptul păstrării de către
persoane neidentificate a armelor
de foc sau a munițiilor fără autorizația corespunzătoare”. Ulterior,
cauza penală a fost transmisă Inspectoratului de Poliție Bălți.
Până în prezent, oamenii legii nu
au reușit să identifice persoana care
a depozitat armamentul și munițiile
în depozitului nr. 10 de pe Aeroportul Mărculești. Drept urmare, la 23
august 2019, urmărirea penală a
fost suspendată. Vladimir Maiduc a
spus că nici măcar nu a fost audiat
de organele de urmărire penală.
De partea cealaltă, Inspectoratul
de Poliție Bălți ne-a comunicat că
„au fost audiate toate persoanele
posibile la acel moment”.
Investigație realizată în cadrul
Centrului de Investigații
Jurnalistice
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Datoria de stat
a ajuns la 61,18
miliarde de lei
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns să dețină
o pondere de 29,8% din PIB
la finele lunii august 2020,
ajungând la nivelul de 61,18
miliarde lei, arată date ale
Ministerului Finanțelor. În opt
luni ale anului curent, datoria de stat externă și internă
a crescut cu 8,35 miliarde de
lei, sau cu circa 15,8%. Cel mai
rapid a crescut datoria de stat
internă – cu circa 17,5%. Astfel,
de la începutul anului și până
pe 31 august 2020, aceasta s-a
majorat cu 4,12 miliarde lei și
a constituit 27,615 miliarde lei.
Potrivit Ministerului Finanțelor, aceasta s-a produs preponderent din contul majorării
emisiunii Valorilor Mobiliare
de Stat pe piața primară cu 4,13
miliarde lei.

Economia
americană
a scăzut cu un
ritm trimestrial
anualizat
de 31,4%
Economia SUA a scăzut cu
un ritm trimestrial anualizat de
31,4%. Această evoluție a fost
determinată de ajustarea cererii
interne, în contextul incidenței pandemiei și consecințelor
acestui șoc fără precedent în perioada postbelică. Departamentul Comerțului din Statele Unite
(prima economie a lumii cu un
PIB nominal reprezentând 24%
din PIB-ul mondial în 2019)
a publicat ieri, 1 octombrie,
estimările finale cu privire la
evoluția economiei în al doilea
trimestru şi prima jumătate
din 2020, notându-se o nouă
revizuire în sensul pozitiv, arată
o analiză a Băncii Transilvania.

BERD a
înrăutățit
prognozele
evoluției
economice
a Republicii
Moldova
Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare
(BERD) și-a înrăutățit estimările privind evoluția economică a Republicii Moldova în anii
2020 și 2021, ca rezultat al
crizei provocate de pandemia
de coronavirus (COVID-19).
Conform celor mai recente
previziuni ale BERD, PIB-ul
RM riscă să se micșoreze cu
5,5% în anul curent, iar în
2021 să crească cu doar 3,5%.
În același timp, potrivit prognozelor instituției din luna
mai, BERD se aștepta la o scădere a economiei moldovenești
în 2020 cu 4%, iar în 2021 – la
o creștere cu 5%.
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Cine blochează
adoptarea noului
program cu FMI

S

emnarea programului, grație căruia
Republica Moldova urma să primească
în acest an peste 100 de milioane de
dolari, dar și 50 de milioane de euro,
este tergiversată din cauza neadoptării unei legi
ce ar fortifica independența BNM, dar și pentru
că un fruntaș socialist se încăpățânează să
devină guvernator al Băncii Naționale.

Ion CHIȘLEA
La finele lunii iulie, un comunicat FMI anunța că Misiunea
Fondului Monetar Internațional
și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel
de experți privind programul de
reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe trei ani,
finanțat cu aproape 558 milioane
de dolari, în baza Mecanismului
extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanțare extinsă
(EFF).

RM și, în baza rezultatelor, echipa FMI va formula recomandări
rezonabile. Prin urmare, politicile
de îmbunătățire a guvernanței vor
contribui la reducerea corupției
și la îmbunătățirea rezultatelor
economice”, anunța FMI.  
Se spunea, totodată, că Memorandumul urma a fi discutat
în luna septembrie, în cadrul
ședinței Consiliului Directorilor
Fondului Monetar Internațional.
„Ne așteptăm ca acest Consiliu
de Directori Executivi al FMI să
discute noul program cu Republica Moldova în luna septembrie,
după ce autoritățile Republicii

dova trebuia să execute șase acțiuni preliminare. O bună parte din
cele șase condiții au fost executate. Cea mai critică era executarea
bugetului, care în luna septembrie
a fost votată de Parlament. Aceste
acțiuni sunt în derulare, se execută de către partea moldovenească
și sperăm că, atunci când vor fi
executate, Bordul de directori va
examina cazul Republicii Moldova”, a relatat Pușcuța.
Astfel, adunarea poate avea loc
doar după Adunarea anuală a Fondului, care urmează să se desfășoare în primele două săptămâni
din octombrie, dar nu înainte ca
toate cele șase acțiuni prioritare
să fie implementate.
Până acum, patru din ele au
fost îndeplinite. Este vorba despre
modificarea legii privind Bugetului de Stat, modificarea legislației
privind Comisia Națională a Pieței
Financiare, a legislației anticorupție și a guvernanței fiscale.
Nu a fost îndeplinită, însă,
condiționalitatea privind sporirea

Fără angajamente
de înăsprire
a administrării fiscale
Noul program, bazat pe progresul atins în cadrul programului precedent are drept obiectiv
sprijinirea relansării economice
a Republicii Moldova după depășirea pandemiei COVID-19 şi
avansarea în implementarea unor
reforme instituționale ambițioase.
Premierul Chicu declara la acel
moment că guvernul pe care îl
conduce a finalizat negocierile
cu Fondul Monetar Internațional a unui nou memorandum
pentru o perioadă de trei ani.
Într-un interviu oferit Europei
Libere, acesta a precizat că este
vorba de un împrumut de 550 de
milioane de dolari și că nu a fost
asumat niciun angajament care
ar introduce noi impozite sau ar
înăspri administrarea fiscală și,
în general, povara fiscală asupra
agenților economici și cetățenilor.
La rândul lor, Reprezentanții FMI au informat că, imediat
după semnarea acordului, vor fi
implementate acțiuni prealabile
de evaluare a vulnerabilităților guvernanței în mai multe domenii:
bugetar-fiscal, supravegherea sectorul financiar, guvernanța BNM,
reglementarea pieței, statul de
drept, combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului.
„Planul de evaluare centralizată
a guvernanței va oferi un diagnostic specific și concret al nivelului
de guvernanță și anticorupție din

Moldova vor fi implementat un
șir de acțiuni prealabile, inclusiv
în domeniul independenței băncii
centrale, supravegherii sectorului
financiar și transparenței bugetar-fiscale. Programul prevede
implementarea unor reforme
instituționale ambițioase pentru
a elimina numeroasele vulnerabilități din domeniile guvernanței
fiscale, supravegherii sectorului
financiar nebancar, reglementării pieței, prevenirii și combaterii
corupției și fortificării statului de
drept”, menționa la finele lunii
iulie Ruben Atoyan, șeful Misiunii
FMI în Republica Moldova.
Nu a figurat pe agenda
FMI din septembrie
Iată că la finele lunii septembrie bordul Fondului Monetar nu
aprobase încă programul.
Contactat de „Ziarul de Gardă”, ministrul finanțelor, Sergiu
Pușcuța, își exprimă speranța că
acest lucru se va întâmpla atunci
când se vor încheia adunările anuale ale Fondului, dar și când vor
fi executate toate precondițiile
înaintate de FMI.
„Pentru ca acest acord să fie
aprobat de Bord, Republica Mol-

independenței Băncii Naționale.
Deși, potrivit premierului Chicu,
aceasta urma să fie inclusă pe ordinea de zi a ședinței Executivului
din 10 septembrie, acest lucru nu
s-a mai întâmplat.
Modificările din proiectul respectiv presupun, printre altele,
„limitarea controlului instanței de
judecată asupra unor categorii de
evaluări ale BNM, având în vedere
natura complexă științifică, tehnică
sau economică a acestora din urmă,
care presupune judecăți de valoare
sau aprecieri ale expertului”.
Din punct de vedere tehnic,
această lege ar putea fi aprobată
în zilele următoare de către Guvern, iar ulterior adoptată și de
către Parlament. Însă există mari
dubii că, până la scrutinul prezidențial, vor mai exista ședințe ale
Legislativului. Astfel, volens-nolens, adoptarea ei se amână, în cel
mai bun caz, până la 1 noiembrie
dar, cel mai degrabă, până la 15
noiembrie. Doar după asta, o echipă de evaluare a FMI ar urma să
constate îndeplinirea celor șase
condiționalități și abia după încă
două săptămâni, adică la finele lui
noiembrie sau începutul lui decembrie, boardul Fondului ar putea
include pe ordinea de zi chesti-

unea programului cu Republica
Moldova. Însă e vorba deja despre
sfârșitul anului și banii nu vor mai
putea fi valorificați atât de repede.
De ce nu sunt numiți
viceguvernatorii BNM
Rămâne, însă, încă o chestiune, cea de-a șasea, despre care
nu prea s-a vorbit, dar care s-ar
referi la numirea a trei noi viceguvernatori la Banca Națională. În
prezent, doar guvernatorul BNM,
Octavian Armașu, și viceguvernatorul Vladimir Munteanu au
mandat valabil. Alți doi viceguvernatori, Aureliu Cincilei și Ion
Sturzu, au mandatele expirate,
însă își îndeplinesc funcțiile până
vor fi numiți noii viceguvernatori.
Mai mult, cei doi sunt cercetați
penal în dosarul fraudei bancare.
Cel de-al cincilea viceguvernator,
Cristina Harea, a demisionat acum
câteva luni din motive personale.
Această chestiune, de numire a
noi viceguvernatori, ar reprezenta
și ea un obstacol pentru îndeplinirea condiționalităților cerute de
FMI în vederea încheierii unui nou
program cu Republica Moldova.
Și este straniu că până în prezent aceasta nu a fost îndeplinită
or, din punct de vedere tehnic, nu
e atât de dificil. Candidații doar
trebuie să fie propuși de guvernatorul BNM și acceptați de majoritatea deputaților. Lucrurile nu
se mișcă însă, or se zvonește că
unul din fruntașii socialiști, fost
șef de direcție la Banca Națională,
vrea cu tot dinadinsul să revină
în această funcție, iar guvernatorul Octavian Armașu s-ar opune.
Manifestarea îngrijorărilor mai
mult sau mai puțin voalate din
partea unor diplomați occidentali
privind respectarea independenței
de politic a BNM ar veni anume
din această cauză.
Mai pierde bugetul
trei miliarde de lei?
Deputatul Platformei Demnitate și Adevăr și vicepreședintele
legislativului, Alexandru Slusari,
amintește că din cauza tergiversării intrării în vigoare a programului cu FMI, este amânată primirea
a peste 100 de milioane de dolari
din prima tranșă pe care FMI urmează să le transfere Republicii
Moldova imediat după intrarea în
vigoare a programului. De adoptarea lui depinde și aprobarea primei tranșe de 50 de milioane din
creditul de 100 de milioane oferit
de Uniunea Europeană.
Prin urmare, este vorba de
aproape trei miliarde de lei, incluse,
de altfel, în Bugetul de Stat pentru
acest an și care ar putea fi ratate.
În schimb, președintele Dodon și
acoliții săi vorbesc tot mai mult despre creditul de 200 de milioane de
euro de la Federația Rusă.
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Interviu cu Maia Sandu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie

„Doar cu promisiuni deșarte
nu poți hrăni poporul”

G

AZETA de Chișinău lansează un
ciclu de interviuri cu persoanele
care candidează la funcția de
președinte al Republicii Moldova
în cadrul alegerilor prezidențiale
din 1 noiembrie. Transmitem pe
această cale invitația către toți candidații de a
ne acorda un interviu.

- Stimată Doamnă Maia
Sandu, observăm că actualul președinte al Republicii Moldova și contracandidatul Dvs., Igor Dodon,
folosește aceleași practici
care i-au asigurat victoria
după alegerile din 2016. Se
deosebește actualul scrutin de cel din 2016?
Dodon înțelege că nu poate
câștiga alegerile în mod cinstit.
Nu are cu ce veni în fața oamenilor. În patru ani de zile, cât a ros
pantalonii la Președinție, oamenii
acestei țări nu s-au ales cu nimic,
ba din contra, situația devine tot
mai gravă.
De aceea, încearcă să trișeze,
să scoată un avantaj maxim din
resursa administrativă de care
abuzează – bani din surse dubioase, resurse umane și logistice.
De asemenea, pune presiuni pe
instituțiile responsabile de desfășurarea liberă și corectă a alegerilor (CEC, MAI, SIS) pentru a
obține un avantaj ilegal.
În alegerile din 2016, Plahotniuc l-a ajutat pe Dodon să devină președinte prin organizarea și
cumpărarea votului din regiunea
transnistreană și facilitarea votului în Găgăuzia, dar şi prin minciunile presei controlate, îndreptate
împotriva noastră.
Acum lucrurile stau diferit.
Suntem mult mai pregătiți să
combatem frauda și să ne apărăm
votul. Avem structuri de partid
în toată țara, avem foarte mulți
susținători și voluntari, vom avea
observatori în toate secțiile de votare, inclusiv în străinătate.
Dodon se teme de popor și de

faptul că dacă va frauda alegerile, acestea nu vor fi recunoscute. Doar cu promisiuni deșarte
nu poți hrăni poporul, de aceea,
sondajele arată că Dodon este în
cădere liberă. Oamenii înțeleg că
marea problemă a acestei țări este
hoția, în frunte cu Dodon. Vremea
lui a trecut. Acest lucru îl va arăta
foarte limpede votul din toamnă.
- Ce lecții ați tras în urma
alegerilor prezidențiale
din 2016 și după coabitarea
cu PSRM, după debarcarea
lui Plahotniuc?
Alegerile din 2016 ne-au arătat
foarte clar cât de important este
să ne apărăm votul şi anul acesta
suntem hotărâți să protejăm votul fiecărui cetățean. În 2016, am
văzut o mobilizare extraordinară
a oamenilor. Ei și-au exprimat cu
voce tare dorința de schimbare,
dar am fost furați de Plahotniuc,
care a decis că are nevoie de un
valet la Președinție.
Trei ani de zile, Dodon a fost la
cheremul lui Plahotniuc, i-a cântat în strună, mimând „opoziția”.
Abia după alegerile parlamentare,
datorită curajului și rezistenței
întregii societăți și graţie intervenției decisive a blocului ACUM,
am reușit să-l debarcăm pe Plahotniuc.
În cele cinci luni de guvernare,
am început să distrugem tot sistemul creat de acesta, să oprim
schemele și furtul din banii poporului, să construim instituții care
să lucreze pentru oameni. Dodon
s-a speriat că îi vine și lui rândul
să răspundă pentru ilegalități și a
decis să preia sistemul sub contro-

lul său, de aceea, a demis guvernul
nostru reformator.
Regimul lui Dodon este prelungirea regimului lui Plahotniuc.
Este extrem de important să-i dăm
lovitura la aceste alegeri. Curățarea instituțiilor trebuie să înceapă prin curățarea Președinției şi
apoi a Parlamentului la alegeri
anticipate.
- Subiectul principal al
campaniei Dvs. este lupta împotriva corupției.
Observăm că o parte din
funcționarii demiși în
timpul mandatului Dvs.
de premier au revenit în
funcție în urma unor decizii judecătorești. Lupta
cu corupția în R. Moldova
nu a depășit niciodată nivelul funcționarilor mici,
al medicilor, profesorilor,
vameșilor etc. Ce trebuie
să facem pentru a depăși
această limită?
Corupția este cauza sărăciei
în țara noastră. Și n-o spunem
doar noi, o spun oamenii în sate,
o spun sondajele, o știu cetățenii
din diasporă. Subiectul principal,
obiectivul nostru principal este
să construim o țară prosperă, să

alungăm hoții și să scăpăm de
sărăcie.
Au trecut 30 de ani, iar rezultate palpabile nu sunt. Din contra,
oamenii trăiesc tot mai rău. Lupta
împotriva corupției este, de fapt,
lupta pentru dreptate, pentru ca
oamenii care muncesc cinstit să
aibă salarii bune, iar cei care au
muncit o viață să aibă pensii suficiente pentru un trai demn.
Lupta împotriva corupției este,
de fapt, lupta pentru familii unite,
locuri de muncă acasă, școli bune,
grădinițe renovate, drumuri, apă,
canalizare în fiecare sat.
- Relațiile cu Ucraina au
intrat într-o perioadă de
stagnare. Acest lucru afectează soluționarea diferendului transnistrean.
Ce ați putea face Dvs. ca
președinte pentru a relansa această relație și pentru
a institui un control mai
strict la hotarul de est al
Republicii Moldova?
Pe timpul guvernului pe care
l-am condus, am avut relații foarte
bune cu Kievul. Am avut o întâlnire foarte productivă cu președintele Zelenski, am soluționat unele
probleme ale transportatorilor şi

am reușit să îmbunătățim comunicarea la nivel interstatal.
Din păcate, guvernul lui
Dodon a stricat şi ceea ce am
construit cu atâta migală, iar
relațiile cu Ucraina s-au deteriorat. Dodon are ușa închisă și
la București, și la Kiev, iar asta
se răsfrânge negativ asupra cetățenilor noștri.
Nu este zi în care presa să nu
relateze despre problemele la frontieră de la care suferă cetățenii
moldoveni sau despre contrabanda care a reapărut după plecarea
noastră. De problemele legate de
regiunea transnistreană nici nu
mai vorbim, deoarece pe Dodon îl
interesează doar voturile cetățenilor de acolo, nu şi problemele lor.
Iată de ce, avem nevoie de un
președinte capabil să restabilească cooperarea și relațiile de bună
vecinătate cu România și Ucraina,
iar printre primele mele vizite vor
fi la București și Kiev.
- De sprijinul căror contracandidați sperați să
beneficiați în turul doi al
alegerilor?
Noi avem un singur contracandidat, un singur oponent în aceste
alegeri – Igor Dodon și sărăcia
în care a adus țara noastră. Noi
mizăm pe sprijinul tuturor celor
care s-au săturat de sărăcie, hoție
şi minciună.
Și acești oameni sunt cei mulți,
oameni care își trăiesc viața muncind cinstit, dar care continuă să
fie furați de o mână de hoți. Sistemul oligarhic construit de Plahotniuc şi înfiat de Dodon opune
o rezistență îndârjită şi va putea
fi distrus doar prin eforturile comune ale tuturor oamenilor buni.
Uniți, suntem de neînvins. Pe
asta mizăm. Și vom ieși la vot pentru că ne dorim același lucru cu
toții – să construim o țară în care
cetățenii să aibă de lucru, să-și
întemeieze familii, să aibă parte
de o bătrânețe asigurată, să fie
în siguranță.
Interviu realizat de Ilie Gulca

Ex-premierul Sturza, după promisiunea lui Putin: „Nu prea ieftin ne vinde Dodon?”
Fostul premier Ion Sturza
consideră că opoziția ar trebui
să le explice în permanență moldovenilor cine ajută mai mult R.
Moldova, în condițiile în care
unii „au leșinat de emoție” la
anunțul că Rusia va acorda un
ajutor umanitar agricultorilor în
valoare de 5 milioane de euro.
„Anunțul președintelui Putin
că Federația Rusă va acorda un
ajutor umanitar agricultorilor
moldoveni în valoare de 5 milioane de euro (500 de milioane de ruble) i-a făcut pe mulți
să leșine de emoții. Adevărat,
pupăm mâna domnului Putin,
bogdaproste și pentru puțin. Să
înțeleg că se face pe barba „Lu-

koil”, companie care face afaceri
profitabile în R. Moldova de 30
de ani. Doar din suprataxarea
la gaz rușii au făcut un profit
de minimum 150 de milioane de
euro în ultimii doi ani. Unde mai
pui că, prin devalorizarea rublei,
exportatorii moldoveni au avut
pierderi de zeci de milioane?!
Și da, gastarbeiterii moldoveni,
sute de mii, muncesc pe salarii mizere în Rusia- matuska!”,
scrie Sturza într-o postare pe
Facebook.
Acesta îi îndeamnă pe cetățenii R. Moldova, pe agricultori, pe
oamenii de afaceri să mediteze
un pic „cine pe cine ajută”.
„Cine pe cine ajută, domni-

lor?! Sau ați uitat cum «fratele
mai mare» v-a trăsnit de sute
de milioane în crize și embargouri?! Suportul prin scheme pentru Transnistria, vasal rusesc,
cumpărăm energie, le-am dat
liber la vama fără taxe. Domnule
Chicu, să nu uitați să trimiteți
la Moscova lista întreprinderilor
bune de halit.
Ce mă miră și întristează
e faptul că, deși Occidentul a
pus la dispoziția moldovenilor
doar în ultimul an în formă de
ajutor direct și credite concesionale peste 500 de milioane
de dolari, nimeni la Chișinău nu
leșină. Suport direct la buget,
de unde vin salarii și pensii,

sute de kilometri de drumuri
reconstruite, apeducte, canalizare, sisteme de irigație, tehnică
agricolă, subvenții agricultorilor,
reconstrucție de școli, grădinițe,
obiective de cultură, programe
de educație, asistență tehnică și
consultanță, zeci de mii de burse... E ok, e normal... Sunt datori,
pentru ca să nu facem probleme
la granița lor.
E capabil cineva la Chișinău
să facă o așa analiză și să explice oamenilor? Nu ca un demers
antirusesc! Ca un gest de normalitate. Să nu pună botul pe
tot felul de propagandă de doi
bani?! Să fim conștienți, astăzi
doar Belarusul și R. Moldova au

rămas ancorate în sfera de influență a Rusiei. Alții au rupt-o de
fugă în direcția opusă. Nu prea
ieftin ne vinde Dodon?”, a conchis Ion Sturza.
De menționat că Federația
Rusă ar putea acorda 20 de
mii de tone de motorină pentru agricultorii din R. Moldova în plină campanie electorală
pentru alegerile prezidențiale.
„Darul” a fost anunțat luni de
către Vladimir Putin în cadrul
unei videoconferințe cu Igor Dodon. Anterior, Dodon a spus că a
ajuns la o înțelegere cu Putin în
privința a 40-50 de mii de tone
de motorină pentru agricultori.
ziarulnational.md
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Despre
alegerile
din România

Adrian CIUBOTARU

Duminica trecută s-au
desfășurat alegerile locale în
România. Câștigătorul formal al
scrutinului este PNL. La votul
politic, PNL a obținut peste
33%, pe când PSD, aproximativ
31%. Principalul concurent al
celor două mari partide, USRPLUS, a obținut 13% din sufragii. Scorul obținut de forțele
reformatoare ale României este
mai bun decât în 2016, când
PSD învingea detașat, cu 38%,
dar cu mult sub așteptările
celor care credeau că PSD nu va
aduna mai mult de un sfert de
voturi pe țară.
În ciuda entuziasmului afișat
de liberali și de USR-iști, victoria nu e chiar atât de clară dacă
ne gândim că, din 41 de consilii
județene, 20 au fost câștigate de
Partidul Social Democrat, și numai 17 de liberali. Patru consilii
au rămas, previzibil, la Uniunea
Democrată a Maghiarilor din
România, pe când USR-PLUS
nu a obținut majoritatea în niciun județ din țară. În aceleași
nuanțe e colorată și situația din
primării: 1438 de primari vor
fi ai PSD, 1237 vor reprezenta
PNL, 199 – UDMR, 50 – formațiunea lui Traian Băsescu,
PMP, 45 – USR-PLUS, 35 – Pro
România, partidul lui Victor
Ponta, și 15 – ALDE-ul lui Călin
Popescu-Tăriceanu.
Una peste alta, votul politic
(cel pentru consiliile județene)
arată că, după parlamentare,
PSD ar putea ajunge în opoziție. Mai mult: în cazul în care
la voturile din țară se adaugă
și voturile din diaspora (acolo
unde lumea va vrea și va putea
să voteze), PNL și USR-PLUS
ar putea obține o majoritate
confortabilă și posibilitatea de
a face măcar ceva în următorii
patru ani, reparând stricăciunile pe care le-au produs social-democrații din 2016 încoace.
Dar e singura veste bună.
Aproape întreg sudul țării, ca
și o parte din Moldova istorică,
furnizează necontenit și, se
pare, necondiționat, cele mai
multe voturi unui partid care a
lăsat aceste regiuni în sărăcie
și întuneric. Și asta înseamnă
că România are, în continuare,
o problemă, căci nimic nu e
mai periculos pentru evoluția
socială și economică a unei țări
decât dezvoltarea inegală a regiunilor. Iar persistența stării de
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spirit care se cheamă „PSD“ e
un indiciu că tocmai acesta este
scenariul după care vor evolua
lucrurile în următorii ani și,
poate, decenii.
Marile surprize ale acestor
alegeri au fost nu atât victoria
lui Nicușor Dan (candidatul
comun al USR-PLUS și PNL) la
Primăria Capitalei, și nici fraudele PSD, de care se face atâta
caz în ultimele zile, ca și cum
ar fi fost o premieră absolută în
istoria recentă a României, ci
detronarea baronilor social-democrați în județe importante
precum Vrancea și mandatele de
primar obținute de tinerii Allen
Coliban și Dominic Fritz la Brașov și, respectiv, Timișoara.
Și Coliban, și Fritz (neamț
de origine, dar nu din șvabii
bănățeni, ci chiar din Schwarzwald-ul german!) reprezintă
o forță politică nouă, care se
cheamă USR. Pe ea mizează
tinerii educați și bine plătiți din
sectorul IT și din mediul corporatist, dar, mai ales, intelectualitatea.
USR-PLUS îndeobște și
cei doi primari aleși în parte
simbolizează tipul de mentalitate care pune stăpânire peste
cetățeanul de modă nouă al
țării, cel care s-a desprins de
cam toată moștenirea trecutului
și care dorește să trăiască într-o
Românie cu adevărat europeană: cu infrastructură modernă,
cu orașe verzi și confortabile, o
țară fără corupție și fără blatiști, care ar asigura șanse egale
tuturor și mai ales o justiție
imparțială și (întotdeauna)
funcțională. Această parte a
populației se regăsește nu atât
în liderii USR-PLUS (nu foarte
convingători, de altfel), cât în
ideea de a avea o nouă forță
politică, fără oameni compromiși și, prin urmare, fără nicio
legătură cu partidele care au
condus România până acum.
Deocamdată, Uniunea Salvați
România întrunește voturile
celor dezamăgiți de alianța
din 2012 a liberalilor cu social-democrații (USL-ul de tristă
pomină). Alegătorii USR vor să
dea, astfel, o lecție PNL-ului, pe
care nu-l cred reformat destul
pentru a putea fi considerat
drept un partid de tip european
și progresist. Acum, USR are
posibilitatea să demonstreze că
poate să și facă ceva. În special
primarii Coliban și Fritz, care
au moștenit de la liberali două
orașe cât de cât puse la punct, în
orice caz, mult peste standardele românești de confort urban.
Dacă USR nu o face, va rămânea
în istorie ca partidul care a luat
voturi de la PNL tocmai în anul
în care acesta avea mai multă
nevoie de ele pentru a curăța
primăriile și județele din țară de
PSD-ul nociv și retrograd.

Două luni
versus două
săptămâni

D
Mircea V. CIOBANU
Cele două săptămâni nu sunt
de neglijat. Dar sunt numai două.
Paisprezece zile. După primul tur
alegătorul se trezeşte încet, întristat sau revoltat de rezultate
(de parcă nu el a decis!), ezitând
între a contesta paşnic, la CEC
sau în instanţele de judecată, ori
a organiza proteste violente; între
a înjura toată lumea alegătoare, a
susţine benevol şi dezinteresat un
candidat cu şanse, ori a negocia
anumite avantaje etc. Având în
vedere aceste bâjbâieli şi bâlbâieli
ale orgoliilor rănite, abia în a două
săptămână (din numai două!) vom
avea, eventual, un soi de decizie a
taberelor beligerante de a se alia
(sau nu) de partea unui sau altui
finalist.
Dar nu va mai rămâne timp să
convingi electoratul să voteze un
alt candidat ajuns în finală, decât „al nostru”, perdant în primul
tur. Mai ales dacă pe tot parcursul campaniei (care se desfăşoară
efectiv doar în primul tur şi doar
formal în faza scurtă, a celui de
al doilea) echipa ta, înarmată cu
săbii şi bâte (cum gladiis et fustibus, ziceau vechii latini), nu a
avut altă ocupaţie decât să bată în
oponenţi, să-i denigreze. Pe toţi,
pe oricare oponent. Mai mult:
cu cât mai aproape ideologic şi
strategic pe eşichierul politic, cu
atât mai violent atacat.
Motivele animozităţilor reciproce ale potenţialilor aliaţi sunt
explicabile, de vreme ce toţi cei
din segmentul politic comun îşi
dispută şi un electorat comun
(cel puţin, în viziunea lor). Cum îi
convingi pe prietenii tăi să voteze
în turul doi un candidat pe care
l-ai ciomăgit, împreună cu aceşti
prieteni, ca pe unul indezirabil?
Vrei să spui că pentru tine turul
doi nu mai contează, de vreme ce
nu a ieşit în finală favoritul tău?
Asta nu e doar iresponsabilitate, frate, ci contribuţie directă
la accederea în înalta funcţie a
vreunui nemernic de pe altă extremă a terenului politic. Asta
înseamnă să te nemerniceşti şi
tu, fie şi ascunzându-te după fraze patriotic-înălţătoare şi vorbe
cinic-deştepte, subit „apolitice”.
Sintagma latină, cum gladiis
et fustibus („cu săbii şi bâte”),
pe care o citasem mai sus, o întâlnim (şi) în Noul Testament, în

ouă săptămâni. Acesta este termenul
dat poporului să se dumerească, întrun final de bătălii electorale fratricide,
pe cine să aleagă preşedinte. Puţin
probabil ca cineva să câştige din prima încercare,
având în vedere că sondajele (diferite, fie şi
tradiţional părtinitoare, avantajând un candidat
sau altul) înclină, toate, spre un scrutin cu două
tururi.
episodul din Grădina Ghetsemani,
între rugăciunea de pe Muntele
Măslinilor şi sărutul lui Iuda. „Pe
când vorbea El încă, iată că vine
Iuda, unul din cei doisprezece,
cu o gloată mare, cu săbii şi cu
ciomege, trimişi de preoţii cei mai
de seamă şi de bătrânii norodului”
(Matei, 25.47). O regăsim la Luca
(22.52) şi Marcu (14.43). Am reţinut-o (o întâlnisem întâia dată

Vrei
să spui că pentru
tine turul doi nu
mai contează,
de vreme ce nu
a ieşit în finală
favoritul tău?

în Decameronul lui Boccaccio, pe
care, normal, l-am citit înaintea
Bibliei) şi dintr-o curiozitate stilistică. Săbii şi bâte/ ciomege...
ce bizară asociere!
Ce fel de „oaste” e înarmată
astfel? Una de strânsură. De
„partizani”. O stranie „alianţă”
a cavalerilor (care se duelează
elegant, cu săbii sau florete) şi a
bătăuşilor de cartier (înarmaţi cu
Caricatura la gazetă

ştachete rupte din primul gard).
Or cam asta se întâmplă acum în
războiul electoral, când oameni
inteligenţi îşi dau mâna, în opera
de denigrare şi distrugere a unui
sau altui politician indezirabil,
oponent al idolului lor, cu elementele declasate, haimanale

politice, oamenii fără principii,
lepădături vândute cui plăteşte
mai bine. Îmbinând oximoronic
înţepăturile ironice ale unora cu
înjurăturile altora, într-o sfântă
alianţă diabolică, într-o fratricidă
confruntare... spre gloria şi prosperarea adevăratului adversar.
Fără să fi fost neapărat vândut
(sau achiziţionat de serviciile
străine), dar comportându-se
exact aşa cum se comportă unul
plătit. Cum să oprim acest război
civil între ai noştri, ca să nu mai
facem să triumfe şi să rânjească,
mulţumit, adversarul?
P.S. Reţinem un detaliu semnificativ din experienţa electorală
imediată a României. Şi la Bucureşti (dovadă că suntem fraţi)
partidele de pe dreapta eşichierului politic se confruntă dur între ele, fenomen explicabil prin
apropiatele alegeri parlamentare.
Dar atunci când a fost nevoie de
o coalizare de principiu (în lupta
pentru primăria capitalei), voinţa
politică a fost mai presus de orgoliile partinice. Spre deosebire
de basarabenii de dreapta, care
în 2016 nu au mai reuşit să se coalizeze pe ultima sută de metri
(iar declaraţiile de „susţinere” au
fost clasate, ca false). Cele două
săptămâni pot fi excluse de pe
acum din ecuaţie: ele nu mai pot
schimba nimic, dacă până atunci,
timp de două luni, ţi-ai asanat
patriotic teritoriul, înarmat cu
ciomege şi săbii.
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Ignoranța e cel mai mare
dușman al cugetului

Nicolae BOTGROS

Pentru că în ultimii doi ani am
fost sistematic terorizat și tachinat
emoțional cu știri eronate (intenționat sau nu) despre persoana mea
și pentru că recent a mai apărut
una proaspăt născocită, cred ca
ar fi bine să dau câteva răspunsuri aici, pe pagina mea personală,
unde nimeni nu poate „schimonosi” sensul cuvintelor mele.
Oamenii întotdeauna au
fost ademeniți de prostia bârfei, a vorbelor aruncate în vânt
și de flecăreala denigratoare…
nici nu îi putem acuza pentru

asta pentru că, oricât de trivial
ar fi acest obicei, totuși rămâne
a fi unul omenesc.
Ceea ce nu pot să înțeleg este
IGNORANȚA așa-zișilor specialiști... asta mă sperie mai mult!
Fie că este vorba de oameni de
artă, medici, pompieri sau jurnaliști... ignoranța e la fel de gravă,
pentru că este cel mai mare dușman al cugetului.
Redactori, editori șefi, directori de programe, jurnaliști... din
atâția specialiști prezenți într-o
redacție de știri, oare nu s-a găsit
măcar unul care să se documenteze și să examineze veridicitatea
unei informații care urmează a
fi publicată?
Ce fel de profesioniști sunteti
voi? Care este de fapt ocupația
voastră?
Şi neştiinţa ar trebui ordonată
alfabetic, mai ales când te consideri un „formator de opinie”.
Și-acum, dacă tot lumea caută să exploreze tărâmul vieții

Vitalie VOVC
A trecut o prietenă azi seara pe
la noi, mama unei colege de clasă a Selenei, și nevasta a decis să
marcheze cumva această zi de 1
septembrie când francezii, și ei,
reîncep anul școlar. A întrebat-o cu
ce s-o servească: cu o IPA cumpărată aseară sau cu un vin moldovenesc cumpărat din „du-ti free”-ul
lui Șor. Invitata noastră, intrigată,
a ales vinul moldovenesc.
Nu vreau să fac nimănui rău
intenționat... Pe vin am dat tocmai
9 euro, e un vin din ăla bengos,
cu pretenții mari, din brandurile
relativ recente cu etichete tare stilate în stil etno. Am luat un cupaj
din Fetească Neagra și Syrah.
Mno, ce să zic? Doamna a gustat din vin cea dintâi... A reacționat în stilul francezilor, foarte
elegant:
- Eeee... ceva foarte special și
neobișnuit. Nu reușesc să găsesc
un calificativ.
Văleu, mi-am zis, nu-i a bine
deloc! Soția îl gustase și ea, dar
tăcea enigmatic. Și apoi l-am gustat și eu... Mamăăă... Cum, dracu’,
poți vinde așa ceva?
- Scuzați că voi strica ambianța, dar acest vin este un rahat!
am exclamat pentru a tăia orice
jenă și ipocrizie politicoasă care
se instalase.
- Ei, nici chiar așa, a încercat să
atenueze oaspetele nostru, dar eu
nu m-am lăsat antrenat în aceste
nisipuri mișcătoare și i-am replicat scurt:
- Cum vreți, putem spune și altfel: mie nu-mi place deloc. Faptul
că eu l-am cumpărat nu schimbă
în niciun fel părerea despre el.
Ne-am limitat la câte un păhărel. 2/3 mai stau în sticlă. Bine
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Nanele și educația fetelor
mele personale, hai că vin și cu
o explicație!
Eu mi-am recunoscut copilul
odată ce a apărut pe lume. Acest
boboc de fată pe nume Nicoleta,
pentru mine este un adevărat dar
de la Dumnezeu și nu există nimic
de ascuns aici.
NU a existat vreodată o discuție despre o eventuală separare
de soția mea, Lidia Bejenaru. NU
s-a întâmplat acest lucru până
acum și cred că nu se va întâmpla atât timp cât ne va considera Dumnezeu demni de această
viață.
Apropo, pe 5 octombrie aniversăm cei 49 de ani de căsnicie, dar
despre asta, mai târziu….
P.S.
Chiar dacă sunt o persoană publică, am dreptul la viață privată
și rog mult să îmi respectați acest
drept.
Cu respect,
Nicolae Botgros

Există coțcari fiindcă există consumatori
naivi sau patrioți
că există suficiente teme pentru
schimb de vorbe și fără pahar. Nu
sunt eu oenolog, dar un vin rău de
un vin bun parcă știu să deosebesc
(prietenii știu de ce, vorba aia).
Ce voiam să zic, de fapt? Nu
fac parte din cei care se dau în
vânt după produsele autohtone
și nu-mi bate inima de la „I love
Moldova” sau de la tot felul de
„made in”-uri. Există coțcari fiindcă există consumatori naivi sau
patrioți. O fac și eu pe grozavul cu
un vin moldovenesc din când în
când (Purcari e o valoare sigură în
materie de calitate, spre exemplu),
dar la ce preț? Cu 20 de euro știți
ce vin cumperi în Franța?!
R. Moldova nu a învățat să facă
vinuri bune. Nu zic, surprize bune
există! Ocazional, am fost plăcut
surprins de vinuri de la Equinox,
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de la Fautor... Poate au fost și altele de care acum nu-mi amintesc. Dar e una să fii surprins de
vinuri de calitate proastă și alta e
să fii surprins de vinuri de bună
calitate. Contează regula, nu
excepția!
P.S.: Tot de la același magazin
am luat și niște fructe în ciocolată,
o altă „specialitate” a R.M. Am
luat cireșe, caise și prune. Copiii
au deschis cutia cu cireșe și au
gustat din ea. Și eu am gustat. Cutia stă deschisă pe masă, uitată,
neatinsă de atunci. Ori copiii sunt
stranii, ori... Dar bine că le-au deschis și nu le-am oferit cuiva. Cred
că prunele și caisele tot acasă le
voi deschide.
P.P.S.: Și de ce oare nu am
deschis sticlele cu IPA artizanal
francez azi seară?...

Dacă ați dezgropa vreo nană de-a
mea și ați întreba-o: da cum a fost
Lilia de mică, apoi ea ar da ochii
peste cap și ar ruga s-o îngropați
înapoi. Mai ales nana Valea, nana
Ala și baba Natașka.
Când mă lăsa mama la ele (trebuia să meargă la sesiune) apoi parcă mă lăsa la un institut de fecioare
nobile. Grea încercare. Pentru ele.
Lilia CALANCEA
Căci eu, cum mă vedeam debarcată
din troikă, în dealul Sorocii, sau
din deveatkă, la Durlești, îmi aruncam sandalele și fugeam îndată
din împărăția lor.
- Da cine o să spele sticlele?
- Care sticle? De oloi? Nu-s ale mele.
- D-apoi învață să gospodărești.
- Amuș îndată.
- Am să te spun lui mam-ta.
- Mare nevoie (spuneam „marnevoi” și am purtat o vreme așa poreclă).
- Ai să flămânzești și tot ai să tragi acasă.
- Da și? Nu pot să-mi culeg mere din copac?
La ultima replică eram deja pe lângă o livadă.
Nanele mele erau gospodine i-re-pro-șa-bi-le. Oalele și tigăile
zângăneau dis-de-dimineață în cuhnea de vară. Mașina de cusut și
războiul de țesut, în casa mare. Toate camerele pline de ață colorată,
cârpe, material, scheme, cretă.
Eu chiar nu înțelegeam cum poți ademeni un copil cu așa lucruri
plictisitoare. Cum să las eu mardeala cu băieții pentru ațe colorate?
Le lăsam supărate și le regăseam zâmbind numai când reveneam cu
genunchii sparți. Și asta pentru că anticipau strigătele cât îmi spălau
rănile și le ungeau cu zelionkă.
- Vezi? Veeeeeeeezi, Lilia? rosteau cu o voluptate sadică. Dacă
rămâneai cu noi în casă, să înveți și tu ceva…
- La ce-mi trebuie?
- D-apoi când ai să te măriți… când ai să ai copii.
Nu vreau copii. De măritat, nici atât. Cu cine? N-aveam nici un
model de bărbat/unchi după placul meu (să nu duhnească a alcool,
tutun sau benzină, în primul rând). Eu voiam un prinț. De peste nouă
mări și țări. Pe scurt: prinț sau nimic.
Nanele mele leșinau de râs. Eu, de durere și scârbă.
Păcat că au închis ochii (gospodinele se sting repede) înainte să
râd și eu de dânsele. Că prințul m-o găsit el... De peste mări și țări.
Să nu crezi după asta în povești?
Eu nu seamăn cu nicio nană de-a mea. Gospodină din mine… hai
să nu facem păcate. Am o fată pe care n-o pun la treabă. N-o educ
nicicum. Iar noroc. Am născut un copil cu repere din fașă. Și cu bunsimț. Nu trebuie s-o învăț cele zece porunci, se descurcă singură. Ieri,
pe a cincea mai n-a dat-o jos cu mănușile de box, dar a fost vina mea.
I-am subapreciat puterea, ordonându-i să mă lovească mai convins.
M-a convins atât de bine că m-a izbit de perete și m-am ales cu o
durere de cap, de o simt și acum. Bref, mi-a spus că nu mă mai ascultă.
Vorbesc rar despre cum îmi educ copilul, pentru că îmi pare un
lucru prea intim. De mică, îmi pare foarte delicată treaba asta.
Sunt zile când îmi aud nanele pe FB. Prin alte guri. Și îmi pare că
nu au murit. Și nu vor muri nicicând. Și mi-e dor de ele. De naivitatea
lor duioasă.
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Trei măști pe gratis de Ziua profesorului

Î

Sergiu BEJENARI
Cu toate că de la 1 octombrie
în unele raioane este declarat cod
roșu de COVID-19, toate instituțiile de învățământ din republică
vor continua să activeze. Chiar
dacă circa 20% din cadrele didactice din republică au vârsta de
peste 60 de ani și sunt în grupul
de risc de infectare. În aceste
realități sunt nevoiți să lucreze
profesorii din R. Moldova.
În ajunul campaniilor electorale, candidații fac promisiuni
mari de la tribune și pe ecranele
TV. În realitate, situația e mai puțin roz, iar profesorii continuă să
aibă salarii mai mici decât media
pe economie. Pentru a afla unde
se află sistemul de învățământ în
prezent, care sunt dificultățile
pe care le întâmpină și ce soluții
propune statul, am discutat cu
Natalia Bzovaia, profesoară la
Liceul „Waldorf” din Chișinău,
Natalia Grîu, secretară de stat
în domeniul educației din cadrul
Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării (MECC), precum și
cu Ghenadie Donos, președintele
Federației Sindicale a Educației
și Științei din R. Moldova.
„Probabil că s-au gândit
să ne facă viața mai grea”
Cu o criză de peste 2000 de

cadre didactice în sistemul de
învățământ, deciziile autorităților privind procesul de educație
din perioada pandemiei nu sunt
neapărat în favoarea lucrătorilor
din domeniul educației.
„Urmează din nou să unească
clasele până la 30 de elevi, probabil că s-au gândit să ne facă
viața mai grea. E mult mai ușor
să gestionezi câte 15 copii când
ai 30 de minute pentru verificări,
dezinfectare și altele. Acum vor
fi 45 de minute, cu clasa unită,
va fi dificil. Nu știu cum într-o
clasă cu 30 de persoane să păstrezi distanța de 1 metru, când
acest lucru nu era posibil nici cu
15 copii”, spune Natalia Bzovaia, profesoară la Liceul Teoretic
„Waldorf” din Chișinău.
În plus, lucrul profesorilor devine mai dificil. Din cauza necesității de a purta mască, profesorii
sunt nevoiți să vorbească mai tare
pentru că nu se aude bine și nu se
pot deplasa prin clasă așa cum o
puteau face înainte. „Ne-au dat
trei măști – una albastră, alta
albă și alta alb cu negru. Acesta este suportul oferit de la stat
până în acest moment”, afirmă
profesoara.
Conform calculelor făcute de
sindicate, lunar, fiecare pedagog
ar trebui să cheltuiască circa 600
de lei pentru achiziția măștilor pe
care trebuie să le poarte pe parcursul orelor de studii. „Noi am
alocat câte 200-300 de lei pentru
pedagogi, am procurat viziere,
termometre și măști pentru școli,
dar evident că nu avem buget suficient care ar putea acoperi toate
cheltuielile”, conchide Ghenadie
Donos.
Ministerul nu a reușit să identifice resurse pentru achizițio-

FOTO-SIMBOL

n acest an, cadrele didactice vor petrece
Ziua profesorului cu una din cele trei măști
oferite gratuit de instituția în care activează
și cu permisiunea oficială a Guvernului de a
lucra mai mult decât norma permisă până acum.

narea măștilor. „Din păcate, am
reușit să direcționăm doar 30 de
milioane de lei pentru achiziționarea de dezinfectanți și săpun,
nu și a măștilor. Este indubitabil că ar fi binevenit ca, la fel
precum medicii, să fie asigurate
și cadrele didactice. Sperăm să
identificăm resurse. Vom insista să avem această acoperire a
cheltuielilor pe care nu trebuie
să le suporte profesorii. Cât privește cele trei măști primite la
începutul anului, ele nu au fost
repartizate centralizat, ci din
bugetul școlii. Totodată există
APL-urile care, la fel, dețin fonduri, iar în această situație ei ar
trebui să aibă grijă de siguranța
tuturor cetățenilor”, a explicat
Natalia Grîu pentru GAZETA de
Chișinău.
„Nu se măresc salariile,
ci numărul de ore
pe care profesorul poate
să le lucreze oficial”
În ce privește majorarea salariilor, se pare că aceasta nu se
va întâmpla degrabă, și nu într-o
formulă reală de majorare. Ca-

drele didactice vor putea primi
salarii mai mari, doar că aceasta
va fi din cauza permisiunii oficiale a guvernului de a lucra mai
mult. „Din cauza că s-au împărțit
clasele în subgrupe a câte 15 elevi,
orele se dublează. Dacă înainte
profesorul nu putea să aibă mai
mult de o normă și o pătrime,
în acest an se permite să lucrăm
mai mult. Respectiv, acum nu se
măresc salariile, ci numărul de
ore pe care profesorul poate să
le lucreze oficial”, explică Natalia
Bzovaia.
Secretara de stat confirmă
acest detaliu. „Săptămâna trecută
am emis un ordin cu privire la
tarifarea și remunerarea muncii
suplimentare a cadrelor didactice, în special a celor care în contextul pandemic și în funcție de
modelul selectat de instituție sunt
nevoiți să lucreze suplimentar”, a
confirmat secretara de stat.
Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din
R. Moldova, Ghenadie Donos, nu
este optimist în privința majorării salariilor. „În revendicările
noastre figurează majorarea salariilor, inclusiv prima de 50%

Viticultura, pe scurt
Recolta de struguri în anul curent
este în declin, fiind cu 30-40 la sută
mai mică decât în anul precedent. Pe
alocuri recolta e cam la jumătatea celei
de anul trecut. Pe unele plantații s-a
redus catastrofal, fiind cu 80% mai
mică ori chiar mai mult.
Foarte puține plantații de struguri
de masă dispun de sisteme de irigare.
Efectele secetei se vor resimți numaidecât încă mult timp. Dacă nu în anul
curent, atunci în anii viitori, după părerea specialiștilor în domeniu, s-ar
putea să aibă de suferit multe din
plantațiile care nu au fost îngrijite la
modul cuvenit.
Niciodată situația nu a fost atât
de critică, îndeosebi în zona de sud
a Republicii Moldova. Temperaturile medii anormale din iarna anului trecut, înghețurile de primăvară,
grindina sporadică la sud și sud-est,
peste care s-a suprapus pandemia de
coronavirus, au periclitat și viticultura
care asigură 7 la sută din exporturi
și 3 la sută din PIB-ul republicii. În
acest context, am solicitat informație

de la câțiva viticultori, mici producători ai licorii lui Bahus, oameni de la
țară referitor la recolta de struguri,
influența secetei etc.
Vasile Cotoros, conducător de
gospodărie țărănească din Cimișlia,
deține peste 10 hectare de viță-de-vie.
„Recolta din anul acesta s-a redus cu
40 la sută. Rădăcina viței-de-vie se
duce în pământ și la doi metri adâncime, dar, dacă se repetă situația din
anul curent, nu ne așteaptă nimic
bun”, afirmă viticultorul.
Nicolae Guzunovschi, din Gradiște, inginer-constructor, are o vie
pe terenul de lângă casă pe care o
îngrijește și „o alintă” cu irigare prin
picurare. „Vița-de-vie necesită grijă
permanentă. Trebuie să faci totul la
timp și ea o să te răsplătească cu struguri frumoși și cu un vinișor gustos,
pe care îl poți bea cu prietenii. Deși
e mai mică, sunt mulțumit de roada
de struguri din acest an, iar vinul o
să-mi ajungă până la toamna viitoare”,
declară Nicolae.
Alexei Guțu din Țibirica, raio-

nul Călărași, șomer, susține că de pe
terenul de viță-de-vie a cules a patra
parte, comparativ cu recolta anului
trecut. „O adevărată năpastă sunt
atacurile stolurilor de grauri care se
lasă peste plantațiile de viță-de-vie
și floarea-soarelui ca un nor negru,
după care nu rămâne aproape nimic”,
ne spune Alexei.
Tudor Matei din Hiliuți, Râșcani,
zooinginer, este mulțumit de roada
viței-de-vie, care e aproape ca cea din
anul trecut, pentru că la nord seceta
nu a atins cote maxime. Optimist și
plin de voie bună, el ne recită și un
vers despre ce-i trebuie omului pentru
a se simți bine: „Vin de butoi, brânză
de oi, măliguță de păpușoi, doi usturoi
și... mai gândiți-vă și voi”.
Să sperăm că doza de optimism
a lui Tudor Matei se va transmite
tuturor viticultorilor și producătorilor de vin, iar anul care vine va fi
unul prielnic, lipsit de calamități
naturale.
Gheorghe BÂLICI

care trebuia să fie plătită până în
luna septembrie. Așteptăm și noi
o surpriză de Ziua profesorului,
dar, după cum se vede, nu sunt
multe șanse să fie materializată”,
constată G. Donos.
Fără majorări de salarii
în acest an
La MECC nu se prevăd majorări ale salariilor pentru cadrele
didactice. „În prezent, pe ordinea
de zi nu avem planificate majorări, dar e cert faptul că acestea
sunt necesare, acest lucru trebuie să se întâmple”, a precizat
Natalia Grîu, secretara de stat în
domeniul educației.
Deocamdată, autoritățile au
prevăzut plata sumei de 2000
de lei la începutul anului, bani
destinați pentru achiziția rechizitelor și materialelor didactice
necesare pentru desfășurarea
lecțiilor pe tot parcursul anului
de studii. Totodată, ministerul
a estimat că mai este nevoie de
circa 2000 de lei suplimentar,
din care cadrul didactic va putea
să-și procure măști și mănuși în
caz de necesitate.
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Ethno Jazz Festival,
sub cerul liber
Î
ntr-un oraș asediat de covid și de sărăcie,
un eveniment cultural de calitate e un
imens privilegiu, Ethno Jazz Festival făcând
parte tocmai din categoria unor astfel de
evenimente. Cea de-a XIX-a ediție a festivalului,
deși mai scurtă ca durată și cu un program
restrâns, cu invitați mai puțini în raport cu
edițiile anterioare, a constituit un festin muzical
de care s-au bucurat din plin chișinăuienii și toți
cei care l-au urmărit la televiziune, pe canalul
Moldova 2, sau pe internet.

Ana Carla Maza (violoncel, voce) a participat la Ethno Jazz Festival 2020. Fotografie preluată de pe facebook

Grégory Privat, o stea
în ascensiune a jazzului
european

Grégory Privat (Franța), un virtuoz al pianului, stea în plină ascensiune
a jazzului european. Fotografie preluată de pe facebook

Trigon în frunte cu
Anatol Ștefăneț a prezentat
piese din noul său album
Ethno Jazz Festival s-a desfășurat pe 25 și 26 septembrie,
în curtea Muzeului Național de
Istorie a Moldovei, spectatorii
purtând măști negre ce aveau ca
ornament logo-ul festivalului. Din
fericire, măștile nu acoperă și urechile, așa că lucrările interpretate
pe scenă au fost audiate fără ca
măsurile de protecție contra coronavirusului să diminueze frumusețea pieselor muzicale.
Inițiatorul festivalului, grupul
Trigon în frunte cu Anatol Ștefăneț, a oferit publicului un program
nou care a impresionat prin tensiune, prin forța creativă și modul
ingenios de a îmbina filonul etnic
cu multitudinea de forme muzicale moderne. Cei patru membri
ai formației, Anatol Ștefăneț, Vali
Boghean, Dan Brumă și Gari Tverdohleb, ne-au împărtășit crezul lor
artistic, piesele interpretate de ei
răsunând ca niște pledoarii pentru
libertatea de improvizație și pentru o abordare exigentă a muzicii.
Aceste piese sunt incluse în cel
de-al 9-lea album al Trigon-ului,
creat în vremea pandemiei.
Vali Boghean:
„Fiecare picătură
de ploaie suportată de voi
e o putere pentru noi!”
Un flux energetic copleșitor
a venit din partea lui Vali Boghean, el a cântat la mai multe
instrumente muzicale, publicul
admirându-i, de asemenea, vocea
inconfundabilă, cu disponibilități
sonore fabuloase și cu izbucniri
de emotivitate. Muzicianul a susținut partituri solo, dar a evoluat și
împreună cu Vali Boghean Band,
din care face parte Sandu Daraban
(chitară), Radu Tălămbuță (vioa-

ră), Valeriu Cașcaval (țambal),
Vadim Șinnic (clape), Gheorghe
Postoroncă (bas), Gari Tverdohleb
(tobe), Iulian Ursu U-lick Ursu
(percuție). În seara a doua a festivalului, s-a pornit ploaia, chiar
în timpul concertului, spectatorii
au stat sub umbrele, iar muzicienii
și-au continuat evoluția. „Fiecare
picătură de ploaie suportată de voi
e o putere pentru noi!”, le-a spus
Vali Boghean fanilor săi.
Mark Oselski: „Filarmonica
va renaște”
În cadrul Ethno Jazz Festival a
prezentat un recital extraordinar și
grupul Mark Oselski Trio. Cei trei
muzicieni din grup, Mark Oselski (clape), Gheorghe Postoroncă
(bas) și Stas Poraico (tobe) au în
repertoriul lor piese inspirate, minuțios elaborate, prin care este reabilitată melodia, ca axă a muzicii.
Mark Oselski și-a exprimat, după
recital, solidaritatea cu artiștii Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici”, accentuând că e necesar să
fie reconstruit sediul instituției în
locul său cu semnificații istorice, în
inima capitalei. „Avem prea multe
amintiri frumoase legate de acest
loc. Între primul concert solo și
ultimul concert mare au fost zeci
de concerte găzduite de cea mai de
suflet sală din Chișinău! A fost greu
de acceptat faptul că Filarmonica
noastră a ars totalmente. Însă tind
să cred că din scrum vor străbate
flori și, într-o zi, muzica din Moldova va căpăta un nou edificiu, o
nouă casă”, afirmă Mark Oselski.
Menționăm că Mark Oselski a înregistrat recent cel de-al treilea
album al său, „Locuri”, care poate
fi audiat și pe internet.
Ana Carla Maza Trio
la Ethno Jazz Festival
Invitații din străinătate nu au

Vali Boghean, solist și conducător al Vali Boghean Band.
Fotografie preluată de pe facebook

putut veni la Chișinău, totuși,
spectatorii au putut urmări proiecții video cu acești profesioniști de excepție, participanți
la festivaluri internaționale de
prestigiu. Astfel, Ana Carla Maza
Trio (Cuba, Spania) a interpretat
piese apreciate pe diferite meridiane, transmițând salutări
publicului de la Chișinău, în
speranța unor revederi pe viu.
Din acest trio fac parte solista Ana Carla Maza (violoncel,
vocal), Roger Mas (pian), Marc
Ayza (tobe).
Amintim că Ana Carla Maza
a debutat la vârsta de zece ani,
la Festivalul Jazz Plaza din Havana alături de tatăl ei, cu care
a înregistrat cinci albume și a
participat la turnee prin Europa (Italia, Belgia, Norvegia,
Spania, Portugalia, România,

Franța, Austria). În 2009, Ana
a câștigat două concursuri de
muzică clasică la Barcelona și
a primit Premiul Dagà pentru
Excelență Artistică în Franța. În
perioada 2010-2011, ca solistă
a Orchestrei Simfonice Europea Mediterránea, dirijată de
profesorul ei Cristian Florea,
a susținut mai multe turnee în
Spania, interpretând muzica lui
Tchaikovsky și Saint-Saens. În
2015 și 2016, Ana Carla a susținut peste 120 de concerte într-o
perioadă de zece luni: turneu în
Norvegia, concerte solo, sau cu
familia, în duet cu părintele ei
sau în colaborare cu alți artiști.
A susţinut o serie de concerte de
muzică camerală și cu orchestra
simfonică PSPBB (Pôle supérieur
d’enseignement artistique Paris
Boulogne-Billancourt).

Ethno Jazz Festival s-a bucurat și de prezența virtuală a unei
vedete recunoscute pe plan internațional, Grégory Privat. Grupul Grégory Privat Trio (Franţa)
a participat la festivalul de la
Chișinău cu sprijinul Ambasadei
Franceze în R. Moldova. Această
formație îi are în componența sa
pe Chris Jennings (contrabas),
Tilo Bertholo (tobe), iar liderul
incontestabil este Grégory Privat,
pianist și vocalist.
Grégory este originar din Martinica, o insulă franceză de o frumusețe rară din estul Mării Caraibilor.
Muzica insulei este bogată și diversă, datorită rădăcinilor ce o leagă
de cultura europeană și de tradiția
calypso, amestecate cu elemente ancestrale din Africa, Caraibii
Amerindieni și din Asia de Sud.
Grégory Privat a absorbit tradiția muzicală a insulei, care a devenit
una dintre componentele definitorii
ale ADN-ului muzical al pianistului.
După ce s-a mutat la Paris, a devenit
cunoscut pe scena muzicii de jazz.
Tânărul muzician a conlucrat cu
personalități ale scenei europene,
precum Stéphane Belmondo, Rémi
Vignolo și Guillaume Perret. În anii
din urmă, activează ca membru al
ansamblului Liberetto, condus
de muzicianul de talie mondială
Lars Danielsson. Grégory Privat a
câștigat premii la „Montreux Jazz
Festival” în 2008, și la „Martial
Solal Competition” în 2010, premiul „Victoires du Jazz” în 2015, la
categoria „Revelaţia anului”.
Ethno Jazz Festival 2020 a fost
organizat cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a Primăriei Municipiului
Chișinău și Ambasadei Franței în
Republica Moldova. Concertele
din cele două zile ale festivalului
pot fi audiate și după încheierea
acestuia, pe pagina de facebook
a Ethno Jazz Festival.
Irina Nechit
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Cristofor Teodorovici: „Piesele lor trebuie plânse și trăite cu dor”

Antologia familiei Teodorovici

V

ineri, 25 septembrie 2020, în grădina
Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu
Matei” din Leova a fost lansată cartea
„Melancolia dorului etern”, o antologie
despre viața și activitatea lui Petre Teodorovici,
care conține și un CD cu 70 de piese semnate
de compozitor. Autoarea antologiei, jurnalista
Veta Ghimpu Munteanu, susține că era o datorie
morală a ei să facă această carte deoarece l-a
cunoscut îndeaproape pe inegalabilul compozitor
Petre Teodorovici, „care a plecat atât de grăbit din
această viață”.

Victoria POPA
„La un moment dat am simțit
că despre Petre se vorbește mai
puțin decât despre Doina și Ion.
Am început a aduna materialele
pentru o antologie. Cred că Petre
e mândru și mulțumit acolo sus
că am reușit să o edităm într-un
tiraj de o mie de exemplare. Cartea
conține și un CD cu 70 de cântece,
semnate de Petre Teodorovici, deoarece în acest an, pe 18 mai, ar fi
împlinit 70 de ani”, a spus pentru
GAZETA de Chișinău autoarea antologiei, Veta Ghimpu Munteanu,
care a moderat evenimentul.
În volum sunt inserate toate
materialele jurnalistice publicate
în presa timpului, în formă cronologică, și descifrări ale unor emisiuni radio și TV. Un compartiment
este dedicat amintirilor despre
Petre ale colegilor, prietenilor,
rudelor. Albumul fotografic încununează cartea, fiind considerat
ca un arbore genealogic al familiilor Teodorovici și Aldea.
„Au știut cum
să-și imortalizeze
numele în creațiile lor”
Autoarea ne-a comunicat cu
nostalgie că Petre a fost un bun
prieten al soțului ei, regretatul
Simion Ghimpu. „Am avut pe
parcursul vieții multe întâlniri
frumoase cu familiile, până când
Pietre a plecat atât de grăbit din
această viață. Nu s-au scris multe
despre el, deoarece atât Petre, cât
și Ion și Doina, nu erau favoriții
regimului de atunci. În schimb ei
au știut singuri cum să-și imortalizeze numele în creațiile lor”.
Prezent la eveniment, primarul
de Leova, Alexandru Bujorean,
a spus în fața mulțimii adunate
că „frații Teodorivici pot fi considerați apostoli ai R. Moldova,
pentru că suflul patriotic al lor,
exemplul și entuziasmul lor pe
care l-au redat în piesele lor, îndeosebi în cele patriotice, și nu
doar, au servit drept exemplu pentru noi și pentru generațiile care
vin. Să promovăm aceste valori în

continuare. Muzica lui Petre Teodorovici a fost cunoscută la noi și
în ex-spațiul sovietic, dar nu a fost
lansat niciun album. Am ascultat
piesele scrise de Petre Teodorovici
de pe CD-ul atașat la carte, dintre
care 16 sunt interpretate de el.
Le-am ascultat cu satisfacție, în
drum spre Leova, când aduceam
cărțile. Noi, leovenii, trebuie să ne
mândrim și să spunem că venim
din orașul de baștină al fraților
Teodorovici”, a spus edilul, mulțumindu-i autoarei pentru munca
depusă.

Veta Ghimpu Munteanu, autoarea antologiei „Melancolia dorului etern”

părinților să doarmă.
„Emoții, emoții mereu când
vin la baștina tatălui și a unchilor. Pentru mine unchiul Petre a
fost un fel de liniște a sufletului,
după ce au murit părinții mei
fizic, pentru că în suflet îi am și
acum. Și când venea la noi acasă
îi recunoșteam pașii, pentru că
erau exact ca ai lui taică-meu.
Fiecare scară, urcată grăbit. Îmi
amintesc fosăiala tatălui, pe care
o avea și unchiul Petre. Un fel
de oftat în inimă. Îl vedeam ca
o întruchipare a tatălui meu.
Atunci, când intra în casă unchiul, pătrundea un munte de
energie. Te umpleai de bunătate
și bunăvoință de la el. Așa era și
tatăl meu”, își amintește Cristofor Teodorovici.

Leova Teodorovicilor
Continuare a celor spuse de
primar, Veta Ghimpu Munteanu
a spus că „va veni o zi, peste ani,
când această localitate se va numi
a Teodorovicilor. De aici a pornit
Cristofor Teodorovici, apoi băieții
lui celebri”.
La Leova se organizează anual
festivalul dedicat fraților Ion și
Petre Teodorovici, unde se descoperă noi talente. Unul dintre
acestea este leoveanul Ion Condur
care a interpretat piesa „Ultima
oră” a lui Petre Teodorovici.
Moderatoarea evenimentului a
mărturisit asistenței că cel care a
susținut-o mult în timpul lucrului asupra cărții a fost fratele mai
mare al lui Ion și Petre, Adrian
Teodorovici (81 de ani), pe care
l-a invitat în fața publicului.
„Îl admir pe Adrian. Pentru
că la vârsta lui e energic, săritor
la nevoie, discutam ore întregi
la telefon. Alegeam cu el pozele.
Este un album fotografic de 62 de
pagini în care găsim toată viața
familiei Teodorovici. Cartea nu
este doar despre Petre, ci despre
toți Teodorovicii”, mărturisește
autoarea.
„Mulțumesc că v-ați adunat
într-o perioadă dificilă pentru
toți”, a spus Adrian Teodorovici.
Emoționat, acesta le-a mulțumit
autorităților publice locale pentru
susținerea financiară.
„Cartea aceasta va fi o oglindă
a leovenilor, care va fi distribuită
în mai multe biblioteci din localități. Leova este înfrățită cu
mai multe orașe din România.
Antologia va informa tineretul
de azi despre Petre Teodorovici.
Mulți tineri de la Leova interpretează piesele semnate de frații
mei. Cartea asta va fi și o sursă
de inspirație pentru scriitori și
compozitori”, a mărturisit Adrian
Teodorovici.

„Petre compunea
doar șlagăre”
Adrian, fratele mai mare al lui
Ion și Petre Teodorovici, și jurnalista
Veta Ghimpu Munteanu

Cristofor Teodorovici
are o fiică – Doina
Într-un interviu Petre Teodorovici spunea: „Sunt foarte
fericit că este Cristi Aldea-Teodorovici căruia îi place muzica.
Este un băiat talentat și ascultător. Să dea Dumnezeu să rămână
mereu așa”.
În timp ce este invitat în fața
mulțimii, autoarea cărții spune că,
nepotul lui Petre, fiul Doinei și al
lui Ion, Cristofor Teodorovici, a
făcut o analiză a creației tatălui
său și a unchiului Petre, expusă
într-un interviu, cu drag și nostalgie: „Tatăl meu s-a concentrat mai
mult pe orchestrații ample. Poate
a uitat un pic de simplitatea pe
care a avut-o Petre și care a prins
atât de bine la public. Mă inspiră
și trăiesc și astăzi cu moștenirea
pe care am primit-o de la cei doi
mari titani ai muzicii, Ion și Petre
Teodorovici”.
Cristofor a devenit de curând
tată. Are o fetiță, Doina, care mai
bine de o lună de zile nu le dă voie

Cristi susține că „unchiul Petre
compunea doar șlagăre, cântate de oameni în tot spațiul fost
sovietic. Era ceva fantastic când
toți rușii cântau în română. Era
minunat”. A dat exemplul piesei
„Melancolie”. „Când am fost în
America, toți vorbitorii de rusă
și română cântau «Melancolie»”.
Cristofor a interpretat în fața
mulțimii, la chitară, piesa „Dorul
meu”, semnată de ei amândoi. „Se
mai numea și «Zău, mamă, zău»,
după decesul părinților mei.”
„E important să le cântăm cu
mândrie piesele. Și, probabil,
mai mult să le plângem, pentru
că multe din piesele lor trebuie
plânse sau trăite cu dor”, a mai
spus urmașul Teodorovicilor,
menționând că „istorioarele despre viața tatălui și a unchiului mă
alimentează întotdeauna”.
Momente memorabile
din casa lui Petre
„L-am cunoscut pe Petrică.
Era o fire modernă. Un artist
adevărat. Nina Crulicovschi locuia în aceeași scară cu Petrică
și venea la ei. Eram odată la el și

ea a venit un pic ciufulită. Și el
îmi spune: „Ianoș, hai să facem
o piesă pentru mâța asta roșcovană”. I-am și spus că acesta
este titlul: „Mâța”. Așa s-a numit piesa, care a avut și un videoclip. Îmi amintesc refrenul:
„Mâța toarce, dar nu-ntoarce/
Anii trecători din drum, /Timpu
-i rece, viața trece,/ Vreau să mă
iubești acum”...”, rememorează
scriitorul Ianoș Țurcanu.
Îndrăgostit
de Lidia Botezatu
„I-am cunoscut pe ambii frați
din 1965-66, fiind studenți la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”,
iar Ion învăța la Școala „E. Coca”
din sectorul Râșcani. Locuiam
într-un cămin cu Petrică. Numai
noi aveam pian în cameră. Toate
fetele veneau la noi. Lidia Botezatu locuia cu un etaj mai sus.
Petrică era îndrăgostit de Lida.
Dacă Lida ducea gunoiul, și Petrică lua coșul, chiar dacă nu era
gunoi. Umbla și căuta gunoi ca
să se ducă după Lida”, povestește
Ion Suruceanu.
Interpretul spune că atunci
când deja se afirmaseră și mergea
cu Petre Teodorovici la Moscova,
la Ostankino, pe el îl porecleau
„Italianeț”, „Celentano”, dar pe
Petrică, pe care-l întrebau întotdeauna ce le-a adus, iar el le
spunea: „O bombă”, l-au poreclit
„bombovoz”.
În discursul său, Suruceanu
a mărturisit că este norocos că a
cunoscut așa oameni. Și azi păstrează o relație de prietenie cu
Adrian Teodorovici.
„Anul trecut, când l-am văzut
la o ceremonie pe Adrian, uitasem
cuvintele la piesa pe care o interpretam. Nu-l văzusem ceva timp.
Să trăiești, Adrian! Eram bucuros
că-l revăzusem pe fratele prietenilor mei, cei care au fost Ion și
Petre. Cât timp se cântă muzica
lor, ei trăiesc”, a spus cu mândrie
Ion Suruceanu, după care a cântat
împreună cu publicul piesa „Melancolie”.
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A fost refăcut monumentul
grănicerului Petre Marcu, ucis în
1923 de către o bandă de bolșevici

U

n monument închinat grănicerului Petre
Marcu a fost inaugurat în satul Mălăiești,
comuna Bălăbănești din raionul Criuleni.
El a fost omorât la 8 ianuarie 1923 de o bandă
de bolșevici care au trecut clandestin Nistrul.
Vineri, 25 septembrie 2020,
în satul Mălăiești, comuna Bălăbănești, raionul Criuleni, a fost
inaugurat un monument în memoria grănicerului Petre Marcu,
transmite avocatul Iulian Rusanovschi, autorul acestei inițiative
temerare.
Monumentul fusese ridicat
inițial în 1924, pe locul unde a
fost omorât șeful pichetului de
grăniceri Mălăiești, compania VIII
Criuleni – Petre Marcu, de către
o bandă de bolșevici care a trecut
clandestin Nistrul pentru a aduce
armament și a culege informații în
eventualitatea destabilizării situației la hotarele de est ale României
Întregite.
Soldatul grănicer Marcu Petre și Bunea Nicolae, patrulând
pichetul „Simion Bărnuțiu” din
compania 8 Criuleni, au ajuns în
dreptul școlii din comuna Malul

Tohatinului și au auzit zgomot pe
gheață, unde traversau Nistrul
câțiva agenți sovietici. Încercând
să se aproprie de râu pentru a cerceta situația la fața locului, au fost
întâmpinați de o ploaie de gloanțe
și grenade ce veneau dinspre malul Nistrului, din această cauză
fiind omorât la datorie soldatul
Marcu Petre.
Soldatul Bunea Nicolae a tras
cu arma și a aruncat două grenade,
însă, constatând superioritatea
numerică a atacatorilor, s-a retras
și i-a urmărit pe bolșevicii care se
deplasau în direcția pichetului. La
câteva minute după ce soldatul
ajunsese la pichet, acesta a fost
înconjurat și atacat cu focuri de
armă. Ostașii români aflați la
pichet au ocupat tranșeele și au
deschis focuri de armă. Bolșevicii,
văzând rezistența românilor, s-au
retras, luând cu ei și arma solda-

tului ucis, Marcu Petre.
Pentru destoinicia și curajul
arătat în respingerea inamicilor,
toți ostașii pichetului care au luat
parte la apărare au fost propuși
pentru decorarea cu medalia „Bărbăție și Credință”, fapt care a fost
anunțat prin ordinul de zi nr. 50
pe întregul Regiment.
Trupul grănicerului român
căzut la datorie a fost înhumat
în curtea Bisericii din satul Mă-

lăiești, însă locul exact al mormântului nu se mai cunoaște în
prezent.
Ulterior, monumentul în cinstea eroului Petre Marcu a fost
parțial distrus în 1945 de sovietici
cu un tractor al colhozului, iar în
1967, o viitură puternică a râului
Nistru a dus la dispariția a tot ce
mai rămăsese din monumentul
inițial.
La inițiativa avocatului Iulian

Ca să voteze, studenții ar trebui
să-și declare locul de ședere
sau să obțină certificat pentru drept de vot
Pe

mii de tineri cu drept de vot din Republica Moldova scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020 îi va prinde în
alte localități decât cele de baștină. Este vorba în special despre
studenții care învață în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat sau alte
orașe. Așa cum au arătat rezultatele altor alegeri, faptul că nu dispun de viză de reședință în aceste localități îi poate descuraja să
meargă la vot. Comisia Electorală Centrală informează (CEC) că la
1 noiembrie studenții vor putea vota dacă își declară locul nou de
ședere la preturi sau primării până la 1 octombrie sau dacă își iau
un certificat pentru drept de vot, în perioada 12-31.
„Dacă nu votez, dar critic
guvernarea, e un pic ipocrit...”
Alex Cozlovschi a împlinit recent
19 ani și va vota pentru prima dată
un președinte. Nici nu-și imaginează
cum ar fi să nu participe la vot. Anul
trecut, la alegerile locale, abia făcuse
18 ani și s-a dus bucuros să-și dea
votul la scrutinul local. Atunci era
încă elev, la Liceul „Mihai Eminescu”
din orașul Fălești, iar acum învață la
Universitatea Tehnică (UTM). „Sună
banal, dar votul nostru întotdeauna
contează. În istorie sunt o mulțime de
exemple care arată că situația putea fi
schimbată anume de un vot. Același
Hitler a preluat controlul în partid
având o diferență de un vot. Și, la
urma urmei, dacă nu ți-ai exercitat
dreptul civic de a vota, nu vei putea
să ceri nimic guvernării, nu ai dreptul
moral. Dacă nu am votat și critic e
un pic ipocrit...”, explică Alex.
Încă din liceu, pe lângă studii,
Alex face o mulțime de alte lucruri:
participă la diverse proiecte de implicare civică a tinerilor, iar acum
coordonează un proiect ce implică
elaborarea unei platforme online
pentru grădinițele din Chișinău, în

cadrul organizației neguvernamentale
„Calea Lactee”. Lipsa de interes a
unor tineri față de procesul electoral
vine, spune el, din abordări greșite
care ar exista în școli: „Poate suna
un pic jignitor pentru sistemul nostru educațional, dar tinerii nu prea
au dreptul de a alege. Pe perioada
liceului nu ni se permite să luăm
decizii, nici la orele opționale, nici la
cele obligatorii. Într-un fel, tinerii se
deprind cu ideea că nu are importanță
ce vor spune ei, oricum va fi așa cum
va spune profesorul sau dirigintele.
Această idee călătorește cu ei până la
vârsta de 20-23 de ani, când încep să
înțeleagă că da, de părerea lor poate
depinde ceva. Cred că acesta e unul
dintre principalele motive din care
tinerii nu merg la vot”.
O altă studentă, Liliana Furnică,
de la Colegiul de Medicină din Cahul,
va vota pentru prima dată, întrucât a
împlinit de curând 18 ani. „Mă interesează viitorul țării și aș vrea să avem
măcar câtuși de puțin schimbări în
țară. Dar pentru asta trebuie să ne
mobilizăm și să mergem la vot”. Așa
cum învață într-o localitate apropiată
de casă și merge des la părinți, Liliana

Alex Cozlovschi

Liliana Furnică

spune că va vota în satul de baștină,
Vadul lui Isac.
În ce condiții vor vota
studenții
Prorectorul Universității Tehnice,
Dinu Țurcanu, spune că datele din
ultimii ani privind prezența la vot
a tinerilor a determinat conducerea
UTM să aplice anumite măsuri care
ar stimula studenții să voteze. „O parte
dintre ei nu mergeau la vot pentru că
nu aveau înregistrare de domiciliu/
reședință în cămine. De aceea de anul
trecut am mers pe ideea să le facem
contracte de locațiune celor care locuiesc în cămine și după asta, o dată
la două-trei zile, le amintim să meargă
să-și perfecteze viză de reședință ca să
participe la vot”. Înregistrarea domiciliului/viza de reședință se perfectează
prin prezentarea la ghișeele Agenției
Servicii Publice, în baza buletinului de
identitate și a contractului de locațiune.

Dinu Țurcanu

În afară de asta, studenții de la
UTM urmează să participe la câteva
instruiri online privind importanța
votului. „În contextul știrilor că
numărul votanților tineri a scăzut
mult în ultimii ani, am decis ca profesorii de la Programul de Drept al
Facultății de Construcții, Geodezie și
Cadastru, să pregătească pentru toți
studenții câteva prezentări în care
să explice în termeni simpli de ce
este important să mergi la vot. Am
văzut că astfel de prezentări își au
rostul, pentru că anul trecut am organizat instruiri similare, tot online,
la tema integritate și anticorupție,
iar efectul a fost chiar neașteptat.
Studenții au fost foarte activi, au
pus întrebări despre situații reale,
sensibile și interpretabile”, a precizat
Dinu Țurcanu.
Viorica Zaharia,
Asociația Presei Independente (API)

„Acest articol este editat cu sprijinul Asociației
Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorului și nu
reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și USAID.”

Rusanovschi și cu ajutorul Asociației MONUMENTUM, obeliscul a
fost refăcut în baza unei fotografii
identificate în ziarul „Cuvântul
Moldovenesc” din 1933. Monumentul are o înălțime de 6 metri,
este amplasat pe malul Nistrului și
poartă pe el numele grănicerului
Petre Marcu, dar și ale eroilor căzuți în Primul Război Mondial, din
satul Mălăiești, comuna Bălăbănești. Sculptura a fost realizată de
meșterul popular Vladislav Lozan
din Cosăuți, în baza unui proiect
conceput de arhitectul restaurator
Mihail Andrieș.
Inaugurarea a avut loc vineri în
prezența primarului Ion Cotoman,
avocatului Iulian Rusanovschi,
președintelui raionului Criuleni,
Pavel Spânu, deputatului român
Constantin Codreanu, arhivistului
Sergiu Lisenco, istoricului dr. hab.
Anatol Petrencu, secretarului științific al Muzeului de Etnografie,
Varvara Buzilă, ex-președintelui
IGPF, Rosian Vasiloi, primarului
comunei Verejeni, Serghei Popa, a
tinerilor din sat și a unor oaspeți
de vază.

Comisia Electorală Centrală a explicat
cum pot vota studenții în următoarea
notă informativă:
IMPORTANT
PENTRU STUDENȚI!

La alegerile pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova din
1 noiembrie 2020, studenții și elevii cu
drept de vot înmatriculați la instituții
de învățământ într-o localitate în care
nu au înregistrare la domiciliu sau la
reședință, pot vota în felul următor:
1. prezentându-se, în ziua votării, la
secția de votare unde domiciliază
sau își au reședința valabilă conform actului de identitate. În cazul
în care studenții și elevii cu drept
de vot au și domiciliu și reședință
valabilă, aceștia vor vota la secția de
votare în a cărei rază teritorială își
au reședința;
2. să-și declare locul nou de ședere, cel
târziu până la 1 octombrie inclusiv, la
primăria/pretura de sector (în cazul
municipiului Chișinău), pentru a
putea fi înscriși în lista electorală
de la secţia de votare corespunzător
locului șederii. Declaraţia se depune
personal de către solicitant la prezentarea buletinului de identitate
cu fișa de însoţire în original și în
copie. După depunerea declaraţiei, persoanele vor fi înscrise în lista
electorală de bază a secţiei de votare
în care urmează să voteze;
3. în cazul în care nu reușesc să-și declare
locul nou de ședere, alegătorii pot
să se adreseze la biroul electoral al
secţiei de votare în raza domiciliului sau reședinţei valabile și să-și ia
un certificat pentru drept de vot,
care le permite să voteze în oricare
altă secţie de votare. Această procedură va fi valabilă în perioada
12-31 octombrie curent. În baza
certificatului pentru drept de vot, în
ziua alegerilor, cetăţenii se înscriu
în lista suplimentară, iar certificatul
rămâne la biroul secţiei de votare și
se anexează la lista suplimentară.
Sursa: Comisia Electorală Centrală
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Învățăminte pentru alte instituții cultural-istorice din republică,
aflate într-o stare deplorabilă

F

ilarmonica Națională va fi, cel mai
probabil, demolată și construită din nou.
Expertiza preliminară arată că edificiul
nu va putea fi restaurat, deoarece a fost
afectat în proporție de 80%, inclusiv structura de
rezistență a clădirii. Directorul Agenției pentru
Inspectarea și Restaurarea Monumentelor
(AIRM), Ion Ștefăniță, consideră totuși că sala
mică și blocul administrativ al Filarmonicii pot fi
integrate într-un proiect de reconstrucție.

Ion Ștefăniță spune că sala
mică ar putea fi păstrată, la fel și
aripa în care se află administrația
Filarmonicii Naționale, construită în 1960, care n-a fost practic
afectată de flăcări. Sala mare a
fost distrusă în proporție de 99%.
El precizează că va ține cont de
concluzia experților tehnici pentru construcții deoarece structura
pietrei a fost deformată în urma
temperaturii înalte.
„Eu văd un proiect de reconstrucție, dar, după o expertiză
detaliată, să ni se spună cât de
rezistentă este fațada de pe strada Mitropolit Varlaam. Dacă sala
mică și blocul administrației pot
fi integrate în noul proiect, să
ne spună arhitecții”, a declarat
Ion Ștefăniță pentru GAZETA de
Chișinău.
De jure, clădirea Filarmonicii
Naționale n-are statut de protecție. N-a fost inclusă în niciun registru al monumentelor istorice.
Întrebat cum de s-a întâmplat
acest lucru, Ion Ștefăniță răspunde că trebuie să-i întrebăm despre
asta pe colaboratorii Academiei de
Științe a Moldovei, care în 1993 au
elaborat Registrul monumentelor,

Partitura operei „Walkiria” de R. Wagner, găsită în curtea Filarmonicii
de pompierul Dmitri Polscin

pe care a căzut tencuială, l-am
salvat”, povestește Bivol. Aceasta
ne-a comunicat că Filarmonica
Națională se mută deocamdată
la Palatul Republicii.
Pericol de prăbușire
a edificiilor de cultură

Foto: Mihail AGAFIȚA

Natalia MUNTEANU

sau pe autoritățile municipale,
care în 1995 au aprobat Registrul
municipal al monumentelor.
Ion Ștefăniță mai consideră că
edificiul are valoare istorică și arhitecturală deoarece în acel spațiu
a fost una dintre cele 60 de sinagogi ale Chișinăului de altădată.
Potrivit lui, la sfârșitul secolului
XIX, s-a decis construirea unei
clădiri noi pentru Circ, care a fost
dată în exploatare în 1912, după ce
a fost incendiat fostul circ aflat în

„Folclor” n-a pierdut nimic după
incendiul izbucnit la Filarmonica
Națională. „Slavă Domnului, n-am
pierdut absolut nimic. Mare noroc
am avut”, spune Petre Neamțu,
prim-dirijor al orchestrei, contactat de GAZETA de Chișinău,
în timp ce se mutau la Palatul
Republicii.
Cele mai mari pierderi au fost
la Filarmonică. „Câte ceva s-a
salvat, dar mai mult s-a pierdut.
Costumele colectivelor nu au avut
de suferit. În mare parte, s-au
pierdut partiturile patrimoniului
muzical. Unele partituri nu pot fi
restabilite deloc, altele pot fi. Instrumentele cele mai importante
s-au pierdut”, mărturisește Marian Stârcea, compozitor și director
artistic al Filarmonicii.
În același timp, Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii,
menționează că au fost salvate
instrumentele Orchestrei Simfonice și ale grupului de acor-

Foto: Dmitri POLSCIN

Ce facem cu Filarmonica
– o demolăm
sau o reconstituim?

Pianul care valorează 150.000 de dolari

locul unde azi e Teatrul Național
„Mihai Eminescu”.
Bunurile salvate din flăcări
Orchestra de Muzică Populară

deoniști Concertino. „Toate
instrumentele le sunt salvate.
Costumele, la fel, sunt salvate.
Mai sunt salvate instrumente în
sediile auxiliare pentru repetiții. Au ars trei piane. Un pian,

Tragedia de la Filarmonica
Națională ar trebui să fie o lecție și pentru alte instituții cultural-istorice din Chișinău, care
sunt într-o stare deplorabilă. Ion
Ștefăniță atrage atenția asupra
Palatului Național „Nicolae Sulac”, unde sunt probleme mari cu
apele subterane, cu umiditatea
sporită la demisol, ceea ce poate
duce la un scurt circuit. Potrivit
lui Ștefăniță, „avem probleme la
Muzeul Național de Artă al Moldovei – acolo e pericol de prăbușire a clădirilor istorice. Acolo
stau doar pilonii telescopici, în
rest e gata să se prăbușească”.
După zece ani de așteptare,
timp în care au stat cu gălețile,
la Muzeul de Etnografie și Istorie
Naturală au demarat lucrările de
reconstrucție a acoperișului. Părți din clădirea Muzeului Național
de Istorie a Moldovei sunt în pericol de prăbușire. Moara Roșie,
patrimoniu industrial, se află în
pericol de prăbușire în orice mo-

ment. Și lista poate continua...
Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență nu a stabilit
cauza izbucnirii focului la Filarmonică, dar sunt trei posibile
versiuni: o defecțiune a echipamentului electric, un scurtcircuit
în rețeaua electrică sau nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la efectuarea
lucrărilor de secționare și tăiere a
metalului. În instituție se făceau
lucrări de sudare a unor țevi.
Ministerul Finanțelor a deschis un cont pentru colectarea
donațiilor pentru reconstrucția
Filarmonicii Naționale „Serghei
Lunchevici”. Până miercuri, 30
septembrie, pe contul deschis de
Guvern s-au adunat 27.000 de
lei. Soprana Valentina Nafornița
a lansat campania „Uniți, pentru Filarmonica Naționala”, prin
care își îndeamnă admiratorii să
doneze bani pentru edificiul de
cultură.
Și directorul Filarmonicii
„George Enescu” a promis că
va oferi sprijin financiar pentru
reconstrucţia instituţiei din Basarabia. La Bucureşti va fi organizat un concert caritabil în acest
scop. Sprijin pentru Filarmonică
a mai promis Guvernul României și Ambasadele SUA și UE la
Chișinău.

Cum se valorifică resursele minerale utile în Republica Moldova
Republica Moldova nu este o țară foarte
bogată în resurse minerale, dar și resursele
de care dispune nu sunt valorificate eficient.
Se întâmplă pentru că statul nu are o strategie de gestionare a resurselor minerale,
iar în consecință exploatarea resurselor se
face în mare parte în detrimentul mediului
înconjurător, în detrimentul veniturilor la
bugetul de stat și netransparent, ceea ce
creează un mediu propice pentru corupție.
Sunt concluziile din studiul „Valorificarea resurselor minerale utile în Republica
Moldova: pe plus sau minus?”, elaborat de
Expert-Grup.
Potrivit datelor Inspectoratului pentru
Protecția Mediului, prejudiciile cauzate

mediului în perioada 2017-2018, apărute
ca urmare a exploatării resurselor minerale,
se ridică la suma de 87 de milioane de lei.
Pierderile reies din suprafețe ce devin total
sau parțial scoase din uzul agricol sau alte
activități pe perioade lungi de timp, irosirea

solului fertil, dezechilibrarea regimului
hidrodinamic al apelor subterane, poluarea
apelor subterane etc.
Problemele de gestiune a resurselor minerale pornesc în primul de rând de la lipsa
unei viziuni de dezvoltare a sectorului extractiv, cadrul de reglementare contradictoriu și
lacunar, măsuri insuficiente și ineficiente de
control, nivelul scăzut de transparență etc.
Precizăm că în Republica Moldova se extrage
nisip, pietriș, prundiș și pietre.
„Republica Moldova se plasează pe locul
181 din 182 de țări ale lumii după importanța sectorului minier în viața economică.
Însă, în pofida rolului minor la prima vedere al acestui sector în activitatea economică,

rezervele de substanțe minerale utile care
există în Republica Moldova sunt foarte
importante pentru unele ramuri, cum ar
fi industria de construcții, spre exemplu”,
a declarat Iurie Moroctâlo, economist superior, „Expert-Grup”.
Autorii studiului recomandă monitorizarea eficientă a situației ecologice și sancționarea încălcărilor; stabilirea unui mecanism
eficient de control din partea autorităților al
lucrărilor de reabilitare a locurilor unde au
fost făcute activități de minerit și asigurarea
unui nivel înalt de transparență în sectorul
extractiv pentru a minimiza riscul existenței
actelor de corupție.
N. M.
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Cât de importantă este gestionarea emoţiilor pentru sănătate

Stomacul, al doilea creier

C

O echipă de cercetători ai Universităţii California a descoperit
că stomacul are sute de milioane
de neuroni, aproximativ la fel ca în
creierul unui câine. De asemenea,
miliardele de bacterii din acest
organ intern influenţează nu doar
starea de sănătate fizică şi procesele digestive, ci şi emoţiile,
senzaţiile, sentimentele şi starea
psihică.
În întregul sistem digestiv
sunt 200 de milioane de neuroni, facilitând digestia, definită
de specialişti un procedeu complex, imposibil de reprodus în
laborator. Pentru a descompune
alimentele şi a le redistribui apoi
în corp este nevoie de o putere
neuronală masivă.
Creierul s-a dezvoltat
după sistemul digestiv
O imagine 4D a sistemului digestiv şi a sistemului nervos central
au arătat asemănări incredibile.
Ultimele cercetări au determinat
oamenii de ştiinţă să numească
aparatul digestiv sistem nervos enteric. Ei au ajuns la concluzia că
sistemul nervos enteric este primul
care se dezvoltă la nivelul fiinţelor
pluricelulare, uşurând îndeplinirea activităţilor cerebrale de către
sistemul nervos central.
Sindromul de colon iritabil
poate fi vindecat
Unul din cei mai importanţi neurotransmiţători este serotonina.

La nivel cerebral, serotonina este
responsabilă cu starea de bine, cu
buna dispoziţie. În sistemul digestiv are rolul de a regla tranzitul
intestinal, de a creşte imunitatea
şi starea de sănătate fizică. Surprinzător, 95% din cantitatea de
serotonină din corpul uman se regăseşte în stomac. Serotonina din
sistemul digestiv acţionează şi
asupra hipotalamusului, care are
rol în gestionarea emoţiilor.
Una din 10 persoane este diagnosticată cu sindrom de colon
iritabil – o afecţiune digestivă
care se manifestă prin dureri
abdominale intense, tranzit intestinal dereglat. Până de curând,
cauzele sindromului de colon iritabil erau necunoscute.
Analizând, cu ajutorul unui intestin de porc, ţesutul neuronal,
s-a constat că există o hiperactivitate neuronală la nivelul sistemului digestiv, ceea, ce pe viitor, va
conduce la apariţia unor medicamente care pot duce la vindecarea
acestei afecţiuni.
Maladia Parkinson
ar putea fi tratată mai uşor
Ceea ce sugerează, mai nou,
oamenii de ştiinţă este faptul
că, dacă până acum am crezut
că depresia, stresul, anxietatea
erau generate de creier şi afectau
sistemul digestiv, relaţia este, de
fapt, inversă. Starea de bine este
influenţată şi reglată de sistemul
nervos enteric – de creierul din
stomac.

Sursa: shutterstock.com

ele mai recente studii confirmă ceea ce
bunul-simţ intuise deja: stomacul este
al doilea creier, de cele mai multe ori
la fel de puternic precum cel din cutia
craniană.

O simplă biopsie intestinală
a dus la diagnosticarea maladiei Parkinson – o afecţiune care
afectează neuronii şi funcţiile
cognitive şi motorii. Aceasta a
confirmat teoria conform căreia
Parkinsonul apare mai întâi în sistemul neuronal enteric şi apoi se
răspândeşte în neuronii cerebrali.
Problemele digestive apar cu până
la 20 de ani mai devreme faţă de
cele neuronale, fapt care permite,
prin această simplă procedură,
diagnosticarea mult mai timpurie a bolii Parkinson şi tratarea
ei mult mai eficientă.
Purtăm cu noi 2 kg
de bacterii
În cel mai mare spital din lume,
situat în Canton, China, cele mai
noi tehnologii şi metodele medicinei tradiţionale chineze sunt folosite concomitent pentru a înţelege
mai bine cum funcţionează sistemul nervos din abdomen.

Fiecare individ poartă cu sine 2
kilograme de bacterii, care ajută la
convertirea hranei în energie şi la
a distinge ce e toxic pentru corp.
Sistemul imunitar este localizat în
tractul digestiv, iar primele bacterii care se instalează în stomacul
nou-născutului la câteva ore de
la naştere vor crea identitatea sa,
asemeni unei amprente.
Iată de ce naşterea naturală,
alăptarea, contactul cu pielea
mamei sunt importante pentru
microbiomul copilului, care va
ajuta în timp întărirea imunităţii.
După ani de cercetări, microbiologii au stabilit că sunt 3 milioane
de gene de bacterii şi au reuşit să
împartă populaţia în 3 tipuri, în
funcţie de microbiom. Astfel, nu
doar grupa sanguină, ci şi microbiomul poate oferi date despre o
persoană. Astfel, predispoziţiile
către afecţiuni cardiace, hepatice
sau diabet pot fi identificate prin
simpla analiză a microbiomului, cu
mult înainte ca acestea să apară.

Obezitatea
ar putea fi tratată
cu o bacterie
Astfel, o bacterie care este foarte
numeroasă în flora intestinală a
persoanelor cu greutate normală
este aproape inexistentă în cazul
persoanelor obeze. De asemenea,
cercetările au arătat că transferul
de microbiom de la şoarecii cu un
comportament calm către cei cu
comportament agresiv a dus la
modificarea atitudinii celor din
urmă. Acest experiment a fost proba supremă că flora intestinală, microbiomul, influenţează creierul.
Încă suntem departe de a înţelege complet cum funcţionează şi
cum se formează în totalitate flora
bacteriană, dar ultimele concluzii
spun că agitaţia, nervozitatea sau
starea de euforie sunt generate de
sistemul nervos enteric. Cu alte
cuvinte, da, dragostea chiar trece
prin stomac.
Sursa: csid.ro

V-aţi gândit că unele dintre cele
mai eficiente remedii împotriva
răcelilor, virozelor sau infecţiilor
pot fi găsite cu uşurinţă în propria
cămară?
Majoritatea alimentelor pe care
le includem în dieta zilnică îndeplinesc un dublu rol: nu sunt doar
un deliciu pentru papilele gustative, ci adevărate tratamente care
pot oferi remedii pentru afecţiuni
importante.

se datorează în special alicinei,
o substanţă antimicrobiană ce
acţionează asemenea unui antibiotic natural, reuşind să distrugă
virusurile şi infecţiile puternice.
Usturoiul este recomandat în special în cazul infecţiilor produse
de stafilococi, precum bronşita, amigdalita, abcesele buco-faringiene, dar şi în cazul paraziţilor
intestinali, astmului, hipertensiunii şi infecţiilor pielii.

Antibiotice naturale
care te scapă de răceală

GHIMBIRUL
Ghimbirul este un remediu cu tradiţie în medicină
alternativă, fiind folosit de
peste 2000 de ani datorită
nutrienţilor cu proprietăţi antiinflamatoare şi antibacteriene.
Ghimbirul, fie sub formă de ceai,
fie consumat natural, este un bun
remediu în cazul răcelilor deoarece calmează inflamaţiile la nivelul
gâtului, ameliorează simptomele sinuzitei, febrei şi infecţiilor
gâtului. Mai mult decât atât,
acesta ajuta şi în cazul problemelor respiratorii, stimulând la

USTUROIUL
Usturoiul este fără îndoială
unul dintre cei mai populari agenţi
curativi care, datorită proprietăţilor antivirale deosebite, este
considerat un adevărat antibiotic
natural.
Acesta este o sursă bogată
de antioxidanți care protejează împotriva acţiunii bacteriilor
şi radicalilor liberi din sânge,
asigurând protecţia sistemului
imunitar. Proprietăţile acestuia

Sursa: www.wallpaperspick.com

5 remedii naturiste contra răcelii

eliminarea mucozităţilor şi fluidizarea congestiilor respiratorii.
PROBIOTICELE
Probioticele acţionează împotriva infecţiilor asemenea
antibioticelor, însă avantajul important al acestora e că

nu afectează flora intestinală.
Probioticele se regăsesc în special în alimente obţinute în urma
fermentării: iaurt, caș, castraveţi
muraţi, chefir.
ULEIUL DE OREGANO
Studiile au demonstrat că aces-

ta este cel mai puternic antibiotic
natural ce aduce organismului
numeroase proprietăţi curative:
antibacterian, antispasmodic,
anestezic, antivenin, antiparazitic, antimicrobial, antifungic. Un
adevărat aliat al organismului în
special în perioadele în care virozele sezoniere sunt predominante,
uleiul de oregano poate acţiona pe
două căi: ca modalitate de prevenţie, dar şi ca tratament pentru
a grăbi vindecarea.
CEAIUL VERDE
Un alt antibiotic natural şi
un antioxidant puternic, ceaiul
verde conţine o gamă variată
de polifenoli, care, dizolvaţi în
apă, acţionează asemenea unor
antibiotice non-toxice. Pe lângă faptul că ceaiul verde este
recomandat dimineaţa în locul
cafelei, acesta asigură stimularea sistemului imunitar şi crește
rezistența organismului în lupta
cu infecţiile.
Sursa: csid.ro
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Săptămâna Europeană a
Sportului, în marș triumfal

S

ăptămâna Europeană a Sportului și-a
încheiat într-o manieră triumfală
marșul pe teritoriul Republicii
Moldova. Activitățile sportive din cadrul
evenimentului s-au desfășurat în perioada 2330 septembrie curent în diferite regiuni ale
republicii, cuprinzând localitățile Chișinău, Bălți,
Călărași, Briceni, Grimăncăuți, Soroca, Ungheni,
Dubăsari, Cahul, Hâncești, Dondușeni, Comrat,
Florești, Băcioi ș.a.

Iulian BOGATU
Acest eveniment de anvergură
constituie o inițiativă a Comisiei
Europene de promovare a sportului și activității fizice în întreaga Europă; în acest an acțiunile
derulate la noi poartă genericul
#BeActive #Moldova, încurajând
modul de viață activ și sănătos pe
parcursul întregului an.
Sambo în aer liber
Campionatul Moldovei la sambo a fost un prim turneu major din
cadrul Săptămânii sportive, desfășurându-se timp de câteva zile la
Călărași. În premieră, competiția
a avut loc în aer liber, dată fiind
situația pandemică existentă, iar
atleții, reprezentând echipe din 16
localități ale republicii, au evoluat
pe o saltea de lupte amplasată pe
un teren de minifotbal.
Vedeta turneului, deținătoarea
medaliei de argint la Jocurile Europene de la Minsk 2019, Sabina
Artemciuc, a devenit campioană
națională în categoria de greutate
60 kg, surclasându-și fără drept
de apel adversarele. De asemenea,
Denis Tachii, medaliat cu argint
la Cupa Mondială de sambo 2019,
și-a adjudecat titlul de campion
al republicii, după ce s-a impus
în patru partide în categoria supergrea. De menționat că cele mai
multe medalii în cadrul turneului
național de sambo au fost cucerite
de gazdele competiției, prin călărășenii Iulian Arapan, Nicoleta
Cercel, Alexandra Ghemu și Alina
Burghelea.
„Campionatul Republicii Moldova în aer liber s-a dovedit a fi
un succes. Acesta a avut scopul
promovării unui mod de viață sănătos, dar și al selectării lotului
național de sambo la seniori, în
vederea participării în acest an la
Mondialele de la Novi Sad (Serbia,
5-8 noiembrie) și la Europenele de
la Ekaterinburg (Federația Rusă,
27-29 noiembrie)”, a declarat Iuli
Peaticovschi, președintele Federației de Sambo din R. Moldova.
Sărbătoarea
taekwondo-ului la Stăuceni

Campionatul național de taekwondo WT (versiunea olimpică)
s-a desfășurat într-o zi însorită de
25 septembrie, de asemenea în aer
liber, pe un teren de minifotbal din
Stăuceni. Liderii consacrați ai domeniului au făcut spectacol, câștigând
în stil autoritar toate partidele. Astfel, în proba feminină în afara concurenței a fost Tatiana Țîmbalari.
„Acest campionat a fost diferit
și a fost mult mai dificil de evoluat în noile condiții, dictate de
pandemie”, a specificat Tatiana,
una dintre cele mai puternice
luptătoare de taekwondo din republică. De asemenea, n-au întâmpinat dificultăți în categoriile
lor de greutate Vadim Dimitrov
(54 kg), fratele său geamăn, Stepan Dimitrov (58 kg), precum și
Danila Lupolov (80 kg).
Boxul din Grimăncăuți –
pe prima linie
În mod deosebit Săptămâna
Europeană a Sportului a fost marcată la Școala Sportivă Specializa-

tă de Box din s. Grimăncăuți, unde
pugiliști de performanță de cea
mai înaltă clasă (Alexei Zavatin,
Vasile Belous, Andrei Zaplitnîi,
Vlad Gavriliuc, Dmitri Cosciug,
Davron Bozorov, Egor Bejenaru),
pregătiți de maestrul Petru Caduc,
au oferit un masterclass micilor
boxeri din cadrul acestei instituții
de învățământ, într-o atmosferă
de comuniune în care asemenea
manifestări ale spiritului uman
ca voia bună și sentimentul de
înfrățire erau la ele acasă. Și aici
spectacolul sportiv s-a desfășurat
în aer liber, timpul senin de afară
aflându-se la unison cu trăirile
luminoase ale organizatorilor.

Argint pentru
D. Cociu și
M. Olărașu la
Cupa Mondială

Canotoarele din R. Moldova,
Daniela Cociu și Maria Olărașu,
au cucerit pe 27 septembrie curent medalia de argint în proba
de canoe dublu pe distanţa de 500
m la Cupa Mondială de caiac-canoe. La competiția găzduită de or.
Szeged, Ungaria, fetele antrenate
de dublul campion olimpic Viktor Reneiski au fost cronometrate
cu timpul de 2:01.19 min. Titlul
de campioane a revenit perechii
din Ucraina, Liudmila Luzan și
Anastasia Cetverikova (1:58.81),
podiumul fiind completat de canotoarele din Chile, Karen Roco
și Maria Mailliard (2:02.91).

Dinamo Kiev,
în grupele UCL

Învățăm să ne orientăm

Săptămâna UEFA

Un sport care cultivă la copii
gândirea creativă, liberă de încorsetări și schematisme exagerate,
este orientarea sportivă. Campionatul Republicii Moldova printre

Federația Moldovenească de
Fotbal împreună cu asociațiile
europene de profil au sărbătorit
evenimentul UEFA Grassroots
Week, în aceeași perioadă și în
același context cu Săptămâna
Europeană a Sportului. Astfel,
în cadrul Săptămânii UEFA a
fotbalului de mase pe teritoriul
republicii au avut loc mai multe
evenimente din cadrul proiectului social „Prin fotbal să creștem
sănătoși”. Acesta este destinat
cu precădere copiilor cu vârste
cuprinse între 5 și 6 ani, inclusiv
celor cu cerințe educaționale speciale, prin practicarea fotbalului
și activităților distractive legate
de jocul cu balonul rotund.
De asemenea, au fost desfășurate acțiuni în cadrul proiectelor
„Noi”, ce vizează fotbalul de juniori de elită, și „Girls Camp Festival”, în vederea dezvoltării fotbalului feminin. În acest context,
câțiva componenți ai selecționatei
Moldovei de fotbal, printre care
Alexandru Epureanu, Veaceslav
Posmac și căpitanul Igor Armaș,
au lăsat mesaje video pentru copiii interesați de fotbal, povestind
despre experiența lor sportivă de
pe timpurile copilăriei lor.
Reamintim că în R. Moldova,
Săptămâna Europeană a Sportului se desfășoară începând din
anul 2018 și cuprinde acțiuni cu
caracter de masă ce promovează
practicarea sistematică a exercițiului fizic. Pe plan internațional, evenimentul a fost inițiat
în 2015, constituindu-se în cea
mai de amploare mișcare sportivă
de pe mapamond, care reunește
milioane de amatori ai unui stil
de viață sănătos din peste 40 de
țări ale continentului european.

elevi la această probă s-a desfășurat pe 26-27 septembrie, în pădurea din satul Zloți, Cimișlia. Pe
parcursul a două zile, copiii au
avut ocazia să comunice și să-și
petreacă cu folos timpul liber în
tabăra de odihnă „Izvoraș” din
localitate. În concursul pe echipe,
din șapte loturi participante ce
reprezentau diferite raioane ale
republicii, învingătoare a ieșit
formația din Cimișlia. Premianților le-au fost oferite cupe, medalii, diplome și cadouri oferite de
Federația de Orientare Sportivă
din R. Moldova (FOSM) și de
Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării.

Dinamo Kiev s-a calificat în
grupele UEFA Champions League, după o pauză de patru ani.
Echipa ucraineană, ghidată de pe
banca tehnică, începând cu acest
sezon sportiv, de specialistul român Mircea Lucescu, a surclasat
în dubla manșă a fazei play-off
formația belgiană Gent, cu 2-1 și
3-0. La tragerea la sorți, clubul de
fotbal din capitala Ucrainei va face
parte din urna a treia valorică. De
menționat că M. Lucescu, la 75 de
ani, a devenit, odată cu accederea
în grupele Ligii Campionilor, cel
mai în vârstă antrenor din istoria
competiției continentale intercluburi.

Tampa Bay
a câştigat
Cupa Stanley

Echipa de hochei pe gheață
Tampa Bay Lightning a cucerit
Cupa Stanley. Formația din Miami
pentru a doua oară în istoria sa a
cucerit trofeul acordat campioanei
Ligii profesioniste nord-americane de profil (NHL). În meciul
desfășurat pe 28 septembrie a.c.
la Edmonton (Canada), Tampa
Bay a surclasat (scor 2-0) echipa
Dallas Stars, impunându-se astfel
în cadrul seriei finale, disputată
până la patru victorii (4-2). Cel
mai valoros jucător al play-offului a fost numit suedezul Victor Hedman, apărătorul echipei
campioane.
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Cercetătorii au descoperit noi gene
care influențează predispoziția
de a fi stângaci sau dreptaci
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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)
O echipă de oameni de ştiinţă
din Australia a identificat 48 de
noi variante genetice în funcţie
de care o persoană este stângace
sau dreptace, ori ambidextră, în
urma celui mai amplu studiu de
acest tip, prezentat marţi, relatează agenţia Xinhua. În pofida
acestei descoperiri, cercetătorii
au subliniat că factorii de mediu

au o influenţă mai mare în acest
sens în comparaţie cu cei genetici.
Studiul a analizat datele genetice de la peste 1,7 milioane de persoane, identificând 41 de variante
genetice asociate predispoziţiei de
a fi stângaci şi şapte asociate tendinţei de a fi ambidextru. Predispoziţia pentru utilizarea cu precădere
a uneia dintre mâini este observată

încă din perioada intrauterină, potrivit cercetătorilor.
Procentul persoanelor stângace diferă de la o ţară la alta,
fiind situat între aproximativ 3%
şi 12%. În Australia, Marea Britanie şi Statele Unite, proporția
persoanelor stângace este de circa
10 la sută.
Agerpres

AFIȘ
TEATRE
Teatrul Național „Mihai Eminescu”,
Sala Mare
02 – 03.10 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă,
ora 18.00.
04.10 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian,
ora 18.00.
Teatrul Național „Satiricus. I. L. Caragiale”
03.10 „Banii, banii sau «Borsetka»” de Ray Cooney, ora 18.30

Teatrul Republican
de Păpuşi „Licurici”
04.10 „Elefănţelul curios” de Ridyard Kipling,
ora 12.00.
Spectacolul se va desfășura într-un spațiu deschis, amenajat pe teritoriul adiacent al Teatrului
cu respectarea tuturor normelor de protecție antiepidemice, locurile sunt limitate, maxim pentru
50 de persoane. Abonamentele anuale nu sunt
valabile în perioada prezentării spectacolelor în
aer liber.

Carul cu bancuri
Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi
eu... și tot așa.
Tare. Și care e diferența?
Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm,
o zi bem...

ai de spus în privința asta?
- Mulțumesc, tată!

Directorul unei mari uzine îi spune înlocuitorului său:
- Felicitări! Ai progresat uimitor! Acum un an ai
venit la noi ca un simplu muncitor, peste două luni ai
devenit fruntaș, peste încă o lună ajutor de inginer,
apoi inginer, peste încă o lună ajungând ajutorul
șefului de secție, peste alte două luni ai ajuns șef
de secție, iar acum ești primul meu înlocuitor! Ce

Se întâlnesc doi melci:
- E departe restaurantul?
- Nu, nu e departe. O iei la stânga și joi o iei la
dreapta.

Sudoku

- I-am cumpărat soției un inel cu diamante... de
o săptămână nu mai vorbește cu mine.
- De ce?!!
- Așa ne-a fost înțelegerea.

- Tată, pot sa te îmbrățișez?
- Nu mai am niciun ban. M-a îmbrățișat maică-ta
mai devreme...

„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.

Integrama
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Anastasia (1)

Frumoasă fată era în perioada în care am cunoscut-o eu. Era
înaltă, blondă, avea ochi verzi şi
un trup mlădios de fura privirile
tuturor bărbaţilor. Şi în acelaşi
timp un om nenorocit era fata
asta. A rămas de la cinci ani fără
mamă. Cel care i-a fost tată a
dispărut din viaţa lor la nici un
an de când se născuse Năstica.
Într-o zi, i-a spus nevestei că este
mult prea tânăr, avea doar 22 de
ani, nevastă-sa 19 şi un copil de
aproape un an, care-i lega mâinile
şi picioarele, a motivat că nu se
simte bine lângă ele.
Rămasă orfană la cinci ani
A mai zis că vrea să cunoască
lumea, să călătorească, să deprindă o meserie și să-și aranjeze
viaţa. Dar pe undeva pe-aiurea,
„pentru asta trebuie să ies din
sat”, i-a mai spus el. Şi a plecat
în Rusia… Din ziua aceea nu l-au
mai văzut şi nici nu l-au căutat.
Vă spuneam, Năstica avea cinci
ani când i-a murit mama. Dintr-o
răceală banală şi netratată la timp.
Când a simţit femeia că se duce
și-și lasă odrasla singură pe lumea

gosteşte Năstica de un coleg de
lucru. Însurat era bărbatul, dar
o tot ducea cu zăhărelul că uite
mâine-poimâine divorţează şi
neapărat se însoară cu ea.
E amanta unui coleg
de serviciu
Năstica stătea în gazdă la baba
Vasiluța și asta, pentru că le vedea

o habă de vreme, simți că e însărcinată. Ce să facă? Loc de lucru
nu avea, vindea în piaţa agricolă
mărunţişuri la o tarabă, loc de
trai permanent, nici atâta, și era
îngrozită peste seamă Năstica.
Din vorbă în vorbă, află fata că
un vecin de-al patroanei ei ar vrea
să înfieze un copil, să-l ia dintr-o
familie, de la oameni cumsecade,
pentru că de la o casă de copii,

Înfiată şi adusă
din nou la internat
Fata s-a plâns mamei sale şi
aceasta, în loc să-l ia la rost pe
soţul pofticios de carne tânără,
a pornit vorbe prin sat că orfana se dă la bărbatul ei şi că, mai
spunea ea, din om prost nu iese
copil deştept. Într-un cuvânt, Năstica ajunge din nou la internat. A
terminat şcoala, apoi şi facultatea pentru că era o fată silitoare
şi chibzuită. După repartizare,
a lucrat învăţătoare într-un sat
din nordul republicii. Acolo şi-a
făcut prieteni care ţineau la ea
nemaipomenit de mult.
Dirigintă fiind, copiii din clasa
ei umblau după ea ca puii după
cloşcă, adică se simţea fata asta
după mulţi ani iubită şi respectată. Dar şi binele acesta e cu
măsură. La 24 de ani, se îndră-

FOTO-SIMBOL

Lidia BOBÂNĂ

asta, a rugat vecina, care venea de
câteva ori pe zi s-o vadă, să aibă
grijă de fetiţă. „Dă-o, dragă, într-o
familie fără copii, poate va avea
mai multă milă şi iubire decât am
putut să-i dau eu”, a implorat-o
cu gură de moarte.
Dar vecina n-a stat mult pe
gânduri şi a dus-o la un orfelinat,
lasă statul să-şi bată capul! Năstica însă n-a reușit să se deprindă cu
oamenii și obiceiurile instituției în
care nimerise că, imediat, la nici
o lună, o familie din Nisporeni
a şi înfiat-o… A trăit în familia
aceea vreo zece ani. Toate bune
erau acolo, atât că, de la o vreme,
tatăl ei adoptiv o tot pândea prin
casă, o strângea la perete şi începea s-o bâjbâie.

pe toate, umplu satul că chiriașa
ei e în dragoste cu cutare bărbat.
Vedea bătrâna cum îi dă Năstica drumul în casă ibovnicului,
când ieşea acela în zori și toate
i le spunea nevestei lui. Știți mai
bine decât mine ce poate păți o
femeie care se dă la bărbatul alteia. A bătut-o crunt de tot nevasta
ceea pe Năstica. Venise la ea cu un
frate de-al ei şi dădeau amândoi
în ea, încât nu găseai loc nebetejit pe trupul fetei. De rușine, a
părăsit satul.
A venit la Chișinău și aici, peste

zicea el, nu se ştie peste ce dai.
Aşa că stăpâna a sfătuit-o să se
întâlnească cu vecinul ei şi să-i
propună copilul nenăscut încă.
Eşti frumoasă, cu carte, cred că o
să-l aranjeze. Atât că, dacă-l dai,
uiţi de copil pentru totdeauna!
Hotărăşte să dea copilul
unei familii
Era de acord Năstica să facă
și lucrul acesta. Nu iubea plodul
ce creștea în burta ei, în acel moment ura toți bărbații din lume și

mai ales disprețuia femeia care
ajunsese să fie ea. Firește că a
căzut de acord să se întâlnească
cu cel care-i va rezolva cel puțin
o problemă.
Și iată că, într-o zi, patroana o
invită la ea acasă și acolo o aștepta
Nichita, bărbatul care era însurat de zece ani și nevastă-sa nu-i
născuse nici un prunc. Se topea
după copii Nichita și era bolnav
de supărare că până acum nu are
niciunul! Ar fi alungat femeia lui și
și-ar fi luat alta, dar nu se îndura,
căci era frumoasă tare și-i plăcea
să iasă cu ea în lume, mai era și din
neamuri bune și cu relații.
Își dădea bine seama că fără
rudele femeii nu ar fi ajuns unde
este acum. Avea afaceri serioase
Nichita care-i aduceau anual venituri de zeci de milioane de lei,
dar nu se simțea împlinit omul
dacă nu avea copii. Năstica, la 25
de ani pe care-i avea deja, era o
frumusețe de femeie și Nichita n-a
trecut cu vederea lucrul acesta.
A iscodit-o despre ea şi fata n-a
ascuns nimic. „L-am crezut că o
să mă ia de nevastă, altfel nu ar
fi ajuns amantul meu – i-a spus
ruşinată fata. – Dar pentru că s-a
jucat cu mine de-a dragostea, nu
vreau să-i păstrez copilul.” N-o
să-mi pară rău dacă va ajunge pe
alte mâini.
I-a pus o condiție Nichita: să
treacă cu traiul la el, să aibă el
grijă cum se alimentează Năstica, să meargă cu regularitate la
medic, iar el să urmărească cum
se dezvoltă fătul, altfel nu-l ia.
Cu atât mai bine pentru dânsa,
care nu avea un loc de trai permanent!

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Ambiția și dorința asiduă
de a atinge succesul sunt mai
puternice decât nevoia de armonie emoțională sau cea de
liniște în sânul familiei. Drumul către orice tip de reușită
nu este unul ușor, fapt care se
observă la nivel de energie.
Stările de neliniște continuă
să te dezechilibreze, te simți
mai singur ca oricând.

O întâmplare care va
avea loc spre finele săptămânii te va ajuta să iei o
decizie în favoarea binelui
tău emoţional. Cariera nu
mai este de demult o prioritate pentru tine. Ești o
fire familistă şi îţi doreşti să
investeşti mai mult în plan
personal.

Consecințele acțiunilor
de acum se vor observa abia
în lunile următoare. Este
important să fii precaut. Influenţele pe care le are Luna
asupra zodiei tale nu vor fi
unele benefice. Această săptămână va fi una dintre cele
mai grele din an. Trebuie
să fii mereu pregătit să faci
faţă imprevizibilului.

Nu are niciun rost să
începi săptămâna cu o
dispoziţie negativă, mai
ales dacă acest lucru se
datorează unor persoane
care ţi-au demonstrat în
timp că nu îţi apreciază
dedicarea şi încrederea. La
birou ai parte de zile destul
de tensionate, iar tu nu ai
reușit să te afirmi așa cum
îți doreai.

Perioada care urmează
este definită de calm, de
linişte interioară, de melancolie. Îţi îndrepţi atenţia
către familie şi către prietenii apropiaţi. Îţi dai seama
că sunt cele mai valoroase
persoane din viaţa ta. Din
punct de vedere emoţional,
vei fi foarte liniştit şi dornic de a menține armonia
în jurul tău.

Chiar dacă îți dorești să
„avansezi” emoțional în raport cu anumite persoane,
ai mereu senzația că ceva te
ține în spate. Partea financiară este posibil să influențeze destul de mult deciziile
pe care le iei în plan personal. Încearcă totuși să nu
renunți la valorile morale
pe care le ai.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Acum știi că împlinirea
ta nu depinde de cât de mult
îți poți permite din punct
de vedere financiar. Pentru
tine, totul are acum un alt
sens. Atunci când trebuie să
faci compromisuri emoționale, propriul confort trebuie să primeze. Iar această
alegere nu va fi niciodată
o dovadă de egoism. Este
iubire de sine.

Simți că nivelul tău de
energie începe să scadă.
Din cauza faptului că la începutul acestei săptămâni
ai un program extrem de
încărcat, vei fi irascibil și
neînțeles pentru ceilalți.
Spre sfârșitul săptămânii
însă simți că armonia și stabilitatea se întorc în viața
ta. Încearcă să ai mai multă
grijă de tine.

Ești calm și iei toate lucrurile exact așa cum vin
spre tine. Îndatorirea pe
care o simți față de anumite persoane din viața ta
te fac să fii o fire mult prea
implicată. În această perioadă te lași condus de ceea
ce simți. Persoana iubită te
găsește mereu vinovată de
micile conflicte care au loc
între voi.

Începi să fii mai puțin
extravagant și mai puțin
extrovertit decât de obicei,
deși acest mod de a fi nu ți
se potrivește. Pe parcursul
următoarelor zile ajungi la
concluzia ca îți face bine
să adopți o asemenea atitudine. Astfel, reușești să
te orientezi către lucrurile cu adevărat importante
pentru tine.

Energia pozitivă pe care
o resimți te face să fii mai
încrezător și mai determinat atunci când vine vorba
de dezvoltarea profesională.
Învață să te bucuri de micile plăceri ale vieții! Firea
pragmatică te privează de
multe lucruri frumoase.
Oportunitățile de dezvoltare personală sunt la putere
în această săptămână.

Zilele care urmează sunt
esenţiale pentru viaţa ta. Vei
avea parte de provocări la
care nu te aştepţi şi trebuie să
fii pregătit să le faci faţă, chiar
dacă este posibil ca uneori să
fii luat prin surprindere. Încrederea în propria persoană
contează foarte mult în aceste
momente deoarece te ghidează şi te ajută să iei cele mai
bune decizii.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 5 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 Rugby - Cupa României-C.
S Dinamo Bucureşti - CSA Steaua
Bucuresti
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 4 - CSM Bucureşti AHC Dobrogea Sud
16.30 #Creativ
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 Ştiinţa în prima linie
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
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
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
17.10 Serial: Prinţul Jumong
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 5
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Film: Păcat originar
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Politică şi delicateţuri
01.50 Catherine - bucătar la Roma
02.15 Film: Păcat originar
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Dispăruţi fără urmă
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
10.00 Mic dejun cu un campion
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
15.55 Engleză la minut
16.00 Film: Lady boss
16.50 Discover România
17.00 Handbal masculin Liga Zimbriloretapa 4
18.35 România… în bucate
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reţeaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.10 Toamna amintirilor
00.25 Câştigă România!
01.20 Film: Philomena - Regatul
Unit
03.05 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.30 Sănătate cu de toate

05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 «Tezaur»
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 F/d
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.25 F/d
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial «Pentru fiul meu»
15.45 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Concert L. Moraru
18.20 Artelier
19.00 Mesager
19.45 Poezii
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.25 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial «Pentru fiul meu»
23.15 Ştiri Externe
23.40 Film «Îmblânzirea scorpiei»
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 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Ţestoase la cutie!
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Miracolul prieteniei: marea
aventură a lui Wilbur
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) Mariposa şi Zâna
Prinţesă
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 «Kickboxer:
Răzbunarea»
00.45 Ştirile
01.15 Film «Thor: Ragnarok»
04.00 «Lecţii de viaţa»
05.00 «Ce spun românii»
ProTV Internațional
06.00 Ştirile ProTv
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile ProTv
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile ProTv
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile ProTv
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc

PROGRAME TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile ProTv
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile ProTv
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 Наша американская
история
07.10 Ştiri de week-end
08.00 Х/ф “Компенсация”
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 Cutia neagră. Plus
12.50 Муз/ф “Человек, который
познал бесконечность”
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Особо опасна”
17.10 Наша американская
история
18.05 Efectul 9.6
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “Талли”
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 Муз/ф “Человек, который
познал бесконечность”
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. 751
09.45 Film: DRAGOSTEA VINE CU
TRENUL
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.
387
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 19
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
390
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 752
21.00 Film: ASASINUL MAFIEI
23.00 Serial: Mr. Bean, ep. 3 şi 4
00.15 Serial: Mr. Bean: Inspectorul
fowler, ep. 3 şi 4
01.30 Alege iubirea
04.30 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с «Дежурный врач 2»
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
11.20 Serial: Забудь и вспомни
13.30 Teleshopping
14.00 Мистические истории
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с «Страх в твоем доме»
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
18.55 Reporter
19.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
20.30 Мистические истории
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Т/с «Страх в твоем доме»
01.00 Мистические истории
STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на CTC
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 CTC
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 CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 6 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 5 - AHC Dobrogea
Sud- CSM Focşani
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 5 - CSA Steaua
Bucureşti - CSM Bacau
16.30 Fun urban
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 Ştiinţa în prima linie
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
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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
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Contele de
Monte-Cristo. Partea a doua
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.40 Sport
02.00 Revizie tehnică
06.05 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
10.00 Zile cu stil
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
15.55 Engleză la minut
16.00 Film: Lady boss
17.00 Handbal masculin Liga Zimbriloretapa 5
18.35 România… în bucate
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.10 Toamna amintirilor
00.25 Câştigă România!
01.15 Destine ca-n filme
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.45 Vector european
10.15 La noi în sat
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.25 Respiro
13.40 Cine vine la noi!

14.35 F/d
15.00 Serial «Pentru fiul meu»
15.45 Medalion muzical
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 «Tezaur»
18.45 Cântec, dor şi omenie
19.00 Mesager
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.25 stil nou
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial «Pentru fiul meu»
23.15 Ştiri Externe
23.40 Evantai folcloric
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 Balto
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Animale care trăiesc 100 de
ani
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 O aventură americană: Aventură în Vest
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 Barbie şi uşa secretă
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 «Peppermint»
02.00 Superspeed la PRO TV
02.30 «Vorbeşte lumea»
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional
06.00 Ştirile ProTv
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile ProTv
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile ProTv
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile ProTv
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile ProTv
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile ProTv
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile ProTv
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 “Талли”
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 “Стукач”
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Человек ноября”
17.40 Cutia neagră
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “Венеция зовет”
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 “Стукач”

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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. 752
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. 19
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
388
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 20
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
391
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 753
21.00 Film: DRAGONUL ALB
23.00 Film: ASASINUL MAFIEI
01.00 Nebuni de iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с «Дежурный врач 2»
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
11.20 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
13.30 Teleshopping
14.00 Мистические истории
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с «Страх в твоем доме»
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
18.55 Reporter
19.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
20.30 Мистические истории
22.30 Loteria 2020
23.30 Reporter
00.00 Т/с «Страх в твоем доме»
01.00 Мистические истории
STS Mega
06.00 Утро на CTC
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 CTC
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 CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 7 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
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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
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.56 Zi de zi

20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 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
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR
Craiova
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.10 Serial: Prinţul Jumong
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 6
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Dubrovnik
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Catherine - bucătar la Roma
02.10 Telecinemateca Contele de
Monte-Cristo. Partea a doua
03.50 Pro Patria
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.05 Adevăruri despre trecut
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 360°-GEO
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.55 Engleză la minut
10.00 Destine ca-n filme
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
15.55 Engleză la minut
16.00 Film: Lady boss
17.00 Handbal masculin Liga Zimbriloretapa 6
18.35 România… în bucate
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Jappeloup: povestea
unui campion
23.30 Toamna amintirilor
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Jappeloup: povestea
unui campion
03.20 Telejurnal
04.05 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Memorialul Durerii
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa

07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.45 stil nou
10.05 Respiro
10.15 Valentin Golomoz şi Orchestra “Mugurel”
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.35 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial «Pentru fiul meu»
15.50 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.45 «Tezaur»
20.00 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
21.00 Ştirile
21.25 Moldova de Patrimoniu
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial «Pentru fiul meu»
23.15 Ştiri Externe
23.40 La noi în sat

19.00 Ştirile ProTv
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile ProTv
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile ProTv
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile ProTv
04.30 Regina

Minimax

TV8

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 Lumea secretă a ursuleţului
Benjamin
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Şcoala peştelui arcaş
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna
Prinţesă
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф “Венеция зовет”
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 “Че: первая часть”
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Помпеи”
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “Лондонские
каникулы”
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 “Че: первая часть”

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 Ultima Paradă
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

Pro 2

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 - O mică
neplăcere, o mare prietenie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Denver, ultimul dinosaur
03.00 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 «Cod de onoare»
02.30 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional
06.00 Ştirile ProTv
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile ProTv
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile ProTv
18.00 Ce spun românii

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»

Vineri / 2 octombrie / 2020
22.00 Film: JOC MORTAL
00.30 Film: DRAGONUL ALB
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с «Дежурный врач 2»
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
13.30 Teleshopping
14.00 Мистические истории
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с «Страх в твоем доме»
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
18.55 Reporter
19.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
20.30 Мистические истории
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Т/с «Страх в твоем доме»
01.00 Мистические истории
STS Mega
06.00 Утро на CTC
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 CTC
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 CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 8 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 6 - HC Buzau- CS
Dinamo Bucureşti
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga Zimbrilor Etapa 6 - CSM Bucureşti - CS
Minaur Baia Mare
16.30 Cooltura
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.56 Zi de zi
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

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 753
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. 20
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
389
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 21
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
392
20.00 Film: ULTIMA SECUNDĂ

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 Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus

13.15 Zi de zi
13.20 Discover România
13.30 Catherine - bucătar la Roma
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.10 Serial: Prinţul Jumong
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor Etapa 7
19.56 Zi de zi
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 Politică şi delicateţuri
01.45 Catherine - bucătar la Roma.
ep. 6
02.10 Eu pot!
03.00 Replay
03.50 M. A. I. aproape de tine
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.05 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
10.00 Memorialul Durerii
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 Documentar
17.10 Toamna amintirilor
18.20 România… în bucate
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Legătură periculoasă
22.50 Engleză la minut
23.10 Toamna amintirilor
00.25 Câştigă România!
01.20 Film: Legătură periculoasă
02.50 România… în bucate
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Filler călătorie toamnă
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
09.45 “Tezaur”
10.15 Caleidsocop muzical
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.25 F/d
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial «Pentru fiul meu»
15.45 Erudit cafe
16.20 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
19.00 Mesager
19.45 Respiro
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.25 «Musafirul»
22.00 Ştirile (rus.)
22.25 Serial «Pentru fiul meu»
23.15 Ştiri Externe
23.40 Ethno jazz. Group trigon
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 MISS SPIDER - FILMUL
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Acestei orci îi plac rechinii
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
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13.30 Barbie şi uşa secretă
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 Balto
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
21.45 Fotbal Campionatul European: Islanda - România
00.45 Ştirile
01.15 Film «Kickboxer: Retaliation»
03.30 «Arena bucătarilor»
04.00 «Lecţii de viaţa»
05.00 Ce spun românii

02.45 Politiсa
04.00 Х/ф “Мечтатель”
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 România

ProTV Internațional
06.00 Ştirile ProTv
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile ProTv
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile ProTv
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile ProTv
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Regina
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile ProTv
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Ştirile ProTv
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 Ultima Paradă
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 “Лондонские
каникулы”
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 “Мечтатель”
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Погружение”
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Муз/ф “Гайд-парк на
Гудзоне”
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 “Вечер. Настоящее время”
00.25 “Нью-Йорк, New York”
01.30 Новости
02.00 Ştirile TV8

PROGRAME TV
Любимое
23.30 Т/с “Одна за всех”
00.00 Утро на CTC
01.00 Muzica la STS
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 9 octombrie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 7 - CS Dinamo
Bucureşti - CSM Bacau
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor Etapa 7 - CS Minaur Baia
Mare - AHC Dobrogea Sud
16.30 Timişoara, capitală culturală
europeană
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.56 Zi de zi
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

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. 21
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
390
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
393
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 754
21.00 Film: SUPERPOLIŢISTUL
23.15 Film: JOC MORTAL
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Naţional
04.45 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Serial: Дежурный врач 3
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
13.30 Teleshopping
14.00 Мистические истории
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с «Страх в твоем доме»
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
18.55 Reporter
19.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
20.30 Мистические истории
22.30 Vorbe bune cu Lilu
23.30 Reporter
00.00 Т/с «Страх в твоем доме»
01.00 Мистические истории
STS Mega
06.00 Утро на CTC
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Loteria
10.00 Т/с “Молодежка”
11.00 Teleshopping
11.15 Ералаш
11.30 Т/с “Молодежка”
13.30 Утро на CTC
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.

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Prinţul Jumong
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi
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
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.10 Film: Căpitanul Alatriste
23.35 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Comisarul Rex
01.45 Exclusiv în România
02.25 Film: Căpitanul Alatriste
04.45 Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

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 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Poveşti la telefon
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 «Musafirul»
13.00 Miezul zilei
13.25 «Tezaur»
13.40 Cine vine la noi!
14.35 F/d
15.00 Serial «Pentru fiul meu»
15.50 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Purtătorii de cultură
18.45 Respiro
19.00 Mesager
19.45 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
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

20.30 Masked Singer România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile ProTv
03.00 Masked Singer România
04.30 Lecţii de viaţa

Minimax

TV8

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 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
09.30 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în
misiune
11.00 Dinte de lapte şi Puştiul Mosc
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
15.00 Curiosul George
15.30 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 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 Lumea secretă a ursuleţului
Benjamin

06.00 Politiсa
07.10 Ştirile TV8
08.00 Х/ф “Гайд-парк на Гудзоне”
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 “Помешанный на
времени”
14.15 Наша американская
история
14.45 Teleshopping
15.00 Новости. Коротко
15.20 Х/ф “Письма к Джульетте”
16.40 Artizanii gustului
17.40 Politiсa
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф “Глава 27”
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 “Вечер. Настоящее время”
00.00 Х/ф “Темные воды”
02.00 Ştirile TV8
02.45 Întreabă gheţu
04.00 Х/ф “Помешанный на
времени”

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 Ferma
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 Documentar
17.00 Handbal masculin Liga Zimbriloretapa 7
18.35 România… în bucate
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 Telejurnal
03.35 E vremea ta!
03.55 Filler călătorie toamnă
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Portrete în timp
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21.30 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
20.30 Masked Singer România
22.30 Ferma
00.30 Serial “Vlad”
02.30 “Lecţii de viaţa”
03.30 Vorbeşte lumea
ProTV Internațional
06.00 Ştirile ProTv
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile ProTv
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile ProTv
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile ProTv

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 Ultima Paradă
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

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 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 754
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 391
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
394
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 755

21.00 Serial: Mr. Bean
22.15 Serial: Mr. Bean: Inspectorul
fowler, ep. 5 şi 6
23.30 Film: ULTIMA SECUNDĂ
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 Vorbe bune cu Lilu
09.00 Т/с “Жена по обмену”
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с “Курт Сеит и
Александра”
13.30 Teleshopping
14.00 Мистические истории
15.00 Telemagazin. Oferta zilei
16.00 Т/с “Страх в твоем доме”
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Поле Чудес
18.55 Reporter
19.30 Т/с “Жена по обмену”
23.30 Reporter
00.00 Т/с “Страх в твоем доме”
01.00 Мистические истории
STS Mega
06.00 Утро на CTC
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 CTC
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 CTC
01.00 Muzica la STS
Sâmbătă, 10 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
10.45 Exclusiv în România
11.25 Teatru TV
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Trecătoarele iubiri
16.50 Discover România
17.00 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Reteaua de idoli
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Trecătoarele iubiri
00.50 Discover România
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
TVR 1
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 Cooltura
12.00 Rugby Cupa României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Handbal masculin Liga Zimbrilor. Etapa 8
17.05 Nu uita că eşti român!
18.50 Teleenciclopedia Ivan
Aivazovski
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Trandafirul Galben
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Cooltura
01.30 Levintza
02.00 Film: Trandafirul Galben
03.45 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 Handbal masculin Liga Zimbriloretapa 8
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Ursul
22.10 Serial: Viaţa visată
23.25 Zile cu stil
00.20 Film: Ursul
02.00 Serial: Viaţa visată
03.05 Sport
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 Serial: Micii detectivi şi taina
femeii în alb
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.05 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.)
17.20 Cine vine la noi!
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 “Casa pumnalelor
zburatoare”
23.20 Ştirile (rus.)
23.40 Ştiri Externe
Minimax
06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adventures
07.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie şi Castelul de Diamant
09.20 Barbie în Rapunzel
10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Balto

20.00 Talking Tom şi prietenii lui
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 “Alexander şi cea mai
oribilă zi”
13.00 Ferma
15.00 Film “Poveşti de adormit
copiii”
17.00 Masked Singer România
19.00 Ştirile
20.00 Film “Agenţi aproape secreţi”
22.00 Film “Max Payne”
00.00 Film “Code of Honor”
02.15 Film “Bedtime Stories”
04.15 Film “Alexander and the
Terrible, Horrible, No Good, Very
Bad Day”
ProTV Internațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile ProTv
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile ProTv
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Ce spun românii
17.00 Masked Singer România
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile ProTv
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 ProTv
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Regina
05.00 Acasă la Români

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.
392
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
14.30 Film: RĂZBOI ÎN
BUCĂTĂRIE
16.15 Film: SUPERPOLIŢISTUL
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
395
20.00 Alege iubirea
22.45 Nebuni de iubire
00.30 Poamă acră
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Поле Чудес

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 Х/ф “Хотел бы я быть здесь”
10.00 Новости
10.30 Teleshopping
10.50 Autoblog
11.20 Efectul 9.6
12.15 Teleshopping
12.30 Х/ф “Бэндслэм”
14.40 Teleshopping
15.00 Муз/ф “Че: часть вторая”
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial “Familia”
21.30 Regionalii
22.30 Х/ф “Мы умираем
молодыми”
00.20 Ştiri de week-end
01.00 Regionalii
01.50 Х/ф “Книжный клуб”
03.30 Ştiri de week-end
04.00 Х/ф “Яркая звезда”
Pro 2

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
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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

10.00 Т/с «Дежурный врач 2»
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с «Дежурный врач 2»
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с «Дежурный врач 2»
16.00 Teleshopping
17.20 Т/с «Дежурный врач 2»
19.20 Т/с «Миллионерша»
23.20 Поле Чудес
00.20 Т/с «Страх в твоем доме»
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 STS
Duminică, 11 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
14.20 La un pas de România
14.45 Film: Întoarcerea lui Vodă
Lăpuşneanu
17.10 Serial: Il luce
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară

23.00 Film: Întoarcerea lui Vodă
Lăpuşneanu
01.25 Garantat 100%
02.15 Vedeta populară
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
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 Exclusiv în România
16.15 MomentArt
16.30 Handbal masculin Liga Zimbrilor. Etapa 9
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
02.00 Breaking Fake News
02.30 In grădina Danei
03.00 Tezaur folcloric
03.50 Universul credintei
05.30 Pro Patria
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
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 19
13.10 Film: Imposibila iubire
14.30 Toamna amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 Handbal masculin Liga Zimbriloretapa 9
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Imposibila iubire
21.50 Discover România
22.10 Film: Totul despre mama
mea 103’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Imposibila iubire
02.25 Sport
02.40 Telejurnal
03.15 E vremea ta!
03.35 360°-GEO
04.30 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 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial “Poftă bună”
13.00 Miezul zilei
13.30 “O demivorbă”
14.00 Rapsodia satului
14.30 «Tezaur»
14.45 Festival folcloric
16.15 F/d
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Purtătorii de cultură
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Emisiune muzicală. «Dor
de voi»
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Fondarea Filarmonicii Municipale din Cahul
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10.50 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.30 Curiosul George
13.30 Lumea secretă a ursuleţului
Benjamin
14.30 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
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 “Dr. Dolittle 4”
13.00 “Apropo TV”
14.00 Ferma
16.00 «Visuri la cheie»
18.00 Ştirile
19.00 Fotbal Nations League: Norvegia - România
21.00 Film “Cei şapte magnifici”
23.45 Film “Bărbatul perfect”
01.45 “Apropo TV”
02.45 Film “Dr. Dolittle: Tail to the
Chief”
04.30 Arena bucătarilor
05.00 Ce spun românii
ProTV Internațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile ProTv
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 ProTv
14.30 «Ce se întâmplă, doctore?»
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 Ştirile ProTv
19.00 «România, te iubesc!»
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 ProTv
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

Minimax

TV8

06.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.00 Barbie în Rapunzel
09.30 Barbie şi Castelul de Diamant

06.00 Regionalii
07.10 Ştiri de week-end
07.50 Муз/ф “Почувствуй ритм”
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 “Дорогой Джон”
15.40 Teleshopping
15.55 Reporter de Gardă
16.15 Punct şi de la capăt
17.10 Наша американская
история
18.00 Cutia neagră. Plus
18.30 “Oamenii zâmbărele”
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Serial “Familia”
21.30 Славная мешанина
22.30 Х/ф “Пылающая равнина”
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 «Загнанный»
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.
393
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: RĂZBOI ÎN
BUCĂTĂRIE
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Alege iubirea
18.30 Ştiri + Sport +Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
396
20.00 Film: VIEŢI FURATE
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
06.00 Vorbe bune cu Lilu
07.00 Telemagazin.
Oferta zilei
09.00 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
11.00 Teleshopping
11.20 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
13.30 Teleshopping
14.00 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
16.00 Teleshopping
16.20 Т/с «Курт Сеит и
Александра»
18.20 Т/с «Высокие
отношения»
22.20 Т/с «Миллионерша»
02.10 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 STS
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GAZETA de Chișinău

CĂRĂBUȘI & WOW!

Solidaritate în numele artei

După izbucnirea incendiului
de la Filarmonica Națională ,,Serghei Lunchevici”, mai multă lume,
printre care artiști și persoane
publice, și-a exprimat regretul în
mediul online pe marginea tragicului incident. În scopul susținerii
acestei instituții de cultură, soprana Valentina Naforniță (foto)
a inițiat o campanie de strângere
de fonduri ,,Uniți, pentru Filarmonica Națională”.
Chiar dacă Valentina nu este
în R. Moldova, artista a lăsat un
mesaj de solidaritate pe o rețea

de socializare. ,,Nu ne arde nimeni speranța! Sunt cu sufletul
alături de țara mea, de cultura,
de oamenii de artă, de publicul
care acum stă și plânge în urma
incendiului devastator care pur
și simplu a spulberat Filarmonica
Națională din Chișinău. Să fim
solidari, să ne ajutăm, să reînviem
din cenușă!”, a scris soprana pe o
rețea de socializare.
După acest mesaj, Valentina
Naforniță și-a îndemnat admiratorii să fie solidari cu Filarmonica
de la Chișinău prin implicarea în

campania de strângere de fonduri
inițiată de ea.
,,Cu toții sperăm la vremuri
mai bune, așteptăm cu nerăbdare și ne pregătim să revenim
pe scenă alături de colegii noștri
dragi și publicul cu care împărtășim frumusețea și veșnicia artei.
Din păcate, pentru artiști, dar
și pentru angajații Filarmonicii
Naționale din Moldova ,,Serghei
Lunchevici” nu mai există acel loc
de întoarcere. Vă invit cu drag pe
toți în aceste momente să fim uniți
în susținerea viitorului culturii,
sufletului societății și civilizației
în cadrul Campaniei de strângere
de fonduri „Uniți pentru Filarmonica Națională”, a scris Valentina
Naforniță.
Artista a lăsat pe pagina ei de
Facebook, sub mesajele citate
anterior, modalitățile prin care
oamenii de bună credință pot
dona întru susținerea instituției
culturale.
Soprana a mai notat că Filarmonica Națională ,,Serghei Lunchevici” este unul dintre stâlpii
de bază și o valoare de referință
a culturii Republicii Moldova și
că umanitatea fără artă, ca și arta
fără umanitate, nu pot dura.

Kline, care folosește deja scualenul pentru vaccinurile antigripale,
a transmis că ar putea produce 1
miliard de doze cu acest ulei pentru eventualul vaccin împotriva
Covid.
Asociația neguvernamentală
Shark Allies din California a lansat
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Argument electoral
- Chiar de nu vă prea convine
Pe spinare bâta,
Alegeți-mă pe mine.
- Dar de ce? – De-atâta!

Gheorghe BÂLICI

„Beginning”, marele
triumfător al Festivalului
Internaţional de Film de
la San Sebastian 2020

Octavian GRAUR

Noul vaccin anti Covid ar putea implica
uciderea a 500 000 de rechini
Ecologiștii din Statele Unite
atrag atenția că o jumătate de milion de rechini ar putea fi uciși ca
urmare a cursei care s-a declanșat la nivel internațional pentru
obținerea unui vaccin împotriva
Covid-19.
Și asta pentru că scualenul, un
ulei obținut din ficatul de rechin,
este un ingredient principal al mai
multor vaccinuri aflate în prezent
în faza de testare, transmite rfi.fr .
OMS a confirmat deja că scualenul întărește sistemul imunitar
și este foarte important pentru
eficacitatea vaccinului.
În prezent, cca 200 de potențiale vaccinuri sunt în curs de cercetare și mai puțin de 10 sunt în
stadii avansate de testare.
Gigantul britanic GlaxoSmith-
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o petiție în care cere renunțarea
la folosirea acestui ingredient și
face un apel către toți jucătorii
din piața farmaceutică să-și concentreze cercetările pe alternative
sustenabile, nu pe cele care afectează mediul.
rfi.ro

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

5 LUNI
176
161
200

Filmul „Beginning”, al realizatoarei georgiene Dea Kulumbegashvili, este marele triumfător al
ediţiei din acest an a Festivalului
Internaţional de Film de la San
Sebastian, fiind recompensat sâmbătă cu Scoica de Aur pentru cel
mai bun film, alături de premiile
pentru cea mai bună regie, cea
mai bună actriţă şi cel mai bun
scenariu, relatează AFP.
„Vreau să mulţumesc juriului pentru această zi fantastică.
Acest lucru înseamnă enorm pentru mine, este o mare onoare”, a
spus realizatoarea în vârstă de 34
de ani, al cărei film este o dramă
tulburătoare pe fondul fanatismului religios în Georgia sa natală.
Filmul trebuia iniţial să fie prezentat la festivalul de la Cannes,
care a fost însă anulat din cauza
pandemiei de coronavirus.
„Beginning” („Dasatskisi”, în
georgiană) a câştigat cea mai înal-

tă distincţie în faţa filmelor considerate favorite în secţiunea oficială, printre care comedia daneză
„Drunk”, a regizorului Thomas
Vinterberg, care a câştigat premiul
pentru cel mai bun actor, atribuit
ex aequo celor patru actori din
distribuţia masculină a filmului.
Artista georgiană Ia Sukhitashvili a fost recompensată cu
premiul pentru cea mai bună actriţă, pe care nu l-a putut primi
personal întrucât nu a putut fi
prezentă la ceremonie din cauza
restricţiilor de călătorie impuse
în Spania în contextul pandemiei
de coronavirus.
Festivalului Internaţional de
Film de la San Sebastian este cel
mai important festival al cinematografiei hispanice. Anul acesta,
juriul a fost prezidat de regizorul
italian Luca Guadagnino.
Agerpres

